
Câu Chuyện của Kinh Thánh:  Phần 1:  Đức Chúa Trời Chí Cao và Công Cuộc Sáng Tạo Của Ngài 
Chúng ta ở đây để nghiên cứu Kinh Thánh, cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại đó là Kinh Thánh.  Kinh Thánh là Lời Chúa và hoàn 
toàn đúng. Thông qua các video và thời gian nghiên cứu của chúng ta, chúng ta muốn xem một bản tóm tắt hoặc tổng quan về 
câu chuyện của Kinh Thánh. Những nghiên cứu này sẽ giúp bạn hiểu kế hoạch của Thiên Chúa cho tất cả mọi người và giúp bạn 
quyết định xem bạn có muốn cam kết có mối quan hệ với Chúa thông qua Chúa Giê-xu Christ hay không? 
 

Khai niệm cơ bản về Kinh thánh: 
▪ Gồm hai phần: Giao ước cũ và giao ước mới 
▪ Gồm 66 sách 
▪ Gồm 40 trước giả  
▪ Được viết hơn 1.500 năm (bắt đầu từ hơn 3.500 năm trước) 
▪ Được Chúa truyền linh cảm (2 Ti-mô-thê 3:16-17) 

 
I:  Xem video (2 lần) 
 
Hãy viết một bản tóm tắt ngắn gọn về câu chuyện có thật mà bạn vừa xem. 
 
 

 

 

 

 

 

 
II:  Đọc câu chuyện sau đay 
 

Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện thay đổi đời sống của nhiều người trên thế giới.  Đây không phải là 
câu chuyện ai cũng dựng lên được.  Trái lại, câu chuyện này từ trong Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời Chí Cao. Vì 
vậy, câu chuyện có thật và đáng tin.  
 
Chỉ có một Chúa và Ngài là Đức Chúa Trời Chí Cao.  Đức Chúa Trời Chí Cao quyền năng hơn bất cứ con người nào,  
thần linh nào, giáo chủ nào, thẩm quyền nào, hay thần nào mà con người thờ phượng.  Ngài hiện hữu từ ban đầu 
trước khi có muôn vật.  Khi Đức Chúa Trời bắt đầu sáng tạo muôn vật, Ngài chỉ phán và mọi thứ liền có. Ngài sáng 
tạo mọi thứ trên đất và trên trời.  Ngài sáng tạo những thứ chúng ta không thấy như thiên sứ.  Thiên sứ là những 
hữu thể linh tuyệt đẹp thờ phượng và hầu việc  Đức Chúa Trời trên trời.  Đức Chúa Trời cũng tạo ra những thứ 
chúng ta thấy được - mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, trái đất, hết thảy cây cỏ và động vật.  Cuối cùng, Ngài sáng 
tạo người nam và người nữ theo ảnh tượng Ngài. Khi Đức Chúa Trời đã sáng tạo, Ngài phán: "Thật tốt lành!" 
 
Đức Chúa Trời ban cho người nam và người nữ sống trong một khu vườn đẹp.  Mỗi ngày họ đồng đi và có quan hệ 
tuyệt vời với Ngài và với nhau.  Đức Chúa Trời bảo họ chăm sóc vườn và tận hưởng mọi thứ.  Ngài ban cho họ một 
mạng lệnh đặc biệt.  Ngài phán: "Ngươi được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn.  Chỉ có một cây giữa vườn 
ngươi không được ăn. Nếu ngươi ăn trái của nó, ắt ngươi sẽ chết." 
 
Mối quan hệ của người nam và người nữ với Đức Chúa Trời và với nhau thật hoàn hảo. Đức Chúa Trời sáng tạo 
chúng ta để có mối quan hệ này với Ngài và với nhau. 
 

câu Kinh Thánh: 
“Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi.  Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên  khắp cả trái đất.  Sự huy hoàng Ngài Vượt cả các 
tầng trời.”     Thánh Thi 8:1 

 
 
 
 
 



III:  Thảo luận các câu hỏi 
 

• Bạn có muốn tiếp nhận bức thư này cho bạn và gia đình của bạn không? 
Bạn sẽ làm gì khi bạn tiếp nhận chúng? 

 
 

• Bạn đã bao giờ tiếp nhận một bức thư từ một người nào đó rất quan trọng hoặc nổi tiếng chưa? 
 
 

• Kinh Thánh là bức thư của Chúa gửi cho chúng ta.  Nếu Chúa đã quan tâm đến chúng ta đủ và gửi cho chúng 
ta một bức thư, chúng ta sẽ làm gì với bức thư đó? 

 
 

• Bạn đã thật sự đọc qua bao nhiêu đoạn Kinh Thánh rồi? 
Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn đọc Kinh Thánh? 

 
 

• Điều gì khiến cho Kinh Thánh là chân thật và đáng tin? 
 
 

• Ai là người thực sự đầy năng quyền mà bạn đã gặp?  Điều đó trông giống như thế nào? 
Bạn cảm thấy như thế nào khi ở xung quanh họ? 

 
 

• Chúa đã tạo ra mọi thứ trên cả trái đất này.  Ngài đã tạo ra nước, Ngài đã tạo ra bầu trời, Ngài đã tạo ra cây 
cối, Ngài đã tạo ra mặt trăng và mặt trời, Ngài đã tạo ra các thiên sứ ở trên thiên đàng cũng như là những 
con voi to lớn.  Những từ ngữ nào bạn sẽ sử dụng để mô tả những gì bạn thấy xung quanh bạn? 

 
 

• Khi bạn tạo ra một cái gì đó, nó có thể là một dự án cho trường học hoặc một bài trình bày cho buổi phỏng 
vấn việc làm, bạn đã phải làm gì để chuẩn bị cho điều đó? Cần bao nhiêu công sức để chuẩn bị cho nó?  
Trong sự sáng tạo của Ngài, Chúa chỉ phán thì có sự sống.  Điều đó cho thấy Chúa của chúng ta Đấng đầy 
quyền năng như thế nào. 

 
 

• Bạn nghĩ gì khi bạn suy nghĩ về sự đẹp đẽ?  Khi Chúa dựng nên người nam và người nữ, Ngài ban cho họ sự 
dư dật (phong phú). 

 
 

• Một vài điều Chúa đã sắm sẵn cho người người nam và người nữ là gì? 
 
 

• Có những luật lệ nào trong cuộc sống của bạn đã được lập ra cho bạn không?  Chúa lập ra một cái luật cho 
người nam và người nữ để bảo vệ và yêu thương họ. 

 
 

• Bạn sẽ chia sẻ điều này với ai trong tuần này? 
 
 
Điểm Chính:  Chúa đã tạo ra tất cả mọi thứ và nó là tốt lành.  Ngài đã dựng nên chúng ta để có một mối quan hệ với 
Ngài và với nhau. 


