
Câu Chuyện của Kinh Thánh:  Phần 2: Tội Lỗi và Sự Phân Cách Với Đức Chúa Trời 
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:  Đánh giá Phần 1 
 
Chúng ta học được điều gì? 
 
Những điểm chính là: 
 
Chúa đã _______ ______ tất cả mọi thứ và nó là __________ __________.  Ngài đã ____________ __________ 
chúng ta để có một __________ ___________ __________ với Ngài và ___________ __________. 
 
Bạn đã chia sẻ những điều này với ai vào tuần trước chưa? 
 
Họ dã trả lời bạn như thế nào? 
 

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

 

 

 

 
III:  Đọc câu chuyện sau đay 
 

Người nam và người nữ có mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời và với nhau.  Tuy nhiên, bạn có nhớ các thiên 
sứ Đức Chúa Trời tạo dựng không?  Một trong những thiên sứ ấy trở nên kiêu ngạo.  Nó muốn giống Đức Chúa Trời 
và có các thiên sứ khác thờ phượng nó thay vì Đức Chúa Trời.  Nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời phải thờ phượng. 
Vì vậy, Đức Chúa Trời quăng thiên sứ không vâng lời này ra  khỏi thiên đàng.  Chúng ta gọi thiên sứ này là ma quỷ  
(hoặc Sa-tan).   Đức Chúa Trời cũng quăng khỏi thiên đàng hết thảy thiên sứ khác theo nó.  Chúng là ma quỷ hay ác 
linh.  
 
Một ngày kia, ma quỷ cám dỗ người nữ ăn trái cây cấm. Nó hỏi người nữ: "Có phải Đức Chúa Trời thật sự nói ngươi 
không thể ăn trái cây nào trong vườn không?"  Người nữ nói: "Không, chúng tôi được ăn trái của bất cứ cây nào 
ngoại trừ cây ở giữa vườn. Nếu chúng tôi ăn hay đụng đến, chúng tôi ắt chết."  Nhưng ma quỷ  bảo nàng: "Ngươi 
sẽ không chết, nhưng sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời!"Người nữ nghe theo ma quỷ và ăn trái cấm.  Rồi người 
nữ đưa cho chồng mình ăn.  Hôm đó, cả hai đều phạm tội.  Tội lỗi xảy ra bất cứ khi nào chúng ta bất tuân mạng lệnh 
Đức Chúa Trời. 
 
Đức Chúa Trời công minh và thánh thiện.  Ngài phải trừng phạt chúng ta khi chúng ta bất tuân Ngài.  Đức Chúa Trời 
quăng người nam và người nữ khỏi vườn và mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời mãi mãi bị cắt đứt.   Giống như 
người nam và người nữ, hết thảy chúng ta đã phạm tội.  Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời bị cắt đứt và 



kết quả của tội lỗi là sự trừng phạt đời đời ở địa ngục khi chúng ta chết.  Chúng ta không thể sống mãi mãi với Đức 
Chúa Trời như cách chúng ta được tạo dựng.  Làm gì bây giờ? 
 

câu Kinh Thánh: 
 “… vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời”            Rô-ma 3:23 

 
IV:  Thảo luận các câu hỏi 
 

• Loại mối quan hệ nào mà người nam và người nữ đã có với Chúa?  Mối quan hệ đó như thế nào? 
Họ sẽ tương tác với nhau như thế nào? 

 
 

• Sẽ như thế nào nếu mọi người có những mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người trên thế giới này? Điều đó 
khác nhau như thế nào so với thực tế thế giới mà chúng ta đang sống bây giờ? 

 
 

• Tự hào có nghĩa là gì?  Có bao giờ trong một thời điểm nào đó trong cuộc đời của bạn mà bạn thấy tự hào về 
một vài điều nào đó mà bạn đã làm hoặc đã đạt được không?  Điều này là một điều tốt hay là một điều xấu?  
Tại sao?  Hoặc tại sao không? 

 
 

• Ma quỷ là ai?  Hãy mô tả những gì mà nó trông giống như. 
 
 
Ma quỷ muốn được công nhận và tôn kính thay vì dâng điều đó cho Đấng xứng đáng, là Đức Chúa Trời, đó là lý do tại 
sao nó đã bị quăng khỏi thiên đàng. 
 

• Ma quỷ đã làm gì để cám dỗ người nữ phạm tội? 
 
 

• Tội lỗi là gì?  Bạn có tội lỗi không?  Có bao giờ trong một thời điểm nào đó trong cuộc đời của bạn mà bạn đã 
bị cám dỗ để làm một điều gì đó - mà bạn biết đó là điều sai không? 

 
 

• Ai đã ăn trái cấm?  Tại sao bạn lại nghĩ điều này là quan trọng? 
 
 

• Hậu quả của tội lỗi là gì?  Bạn cảm thấy như thế nào về nó? 
 
 

• Tại sao Chúa phải trừng phạt chúng ta về những sai lầm của chúng ta? 
 
 

• Bạn nghĩ mối quan hệ giữa người nam, người nữ, và Chúa đã bị ảnh hưởng như thế nào khi họ bị đuổi ra 
khỏi khu vườn? 

 
 

• Bạn sẽ chia sẻ điều này với ai trong tuần này? 
 
 
 
Điểm Chính:  Người nữ đã bị cám dỗ bởi Sa-tan. Người nữ và người nam đã ăn trái cấm và không vâng lời Chúa. Mối 
quan hệ của họ với Chúa đã mãi mãi đổ vỡ. 
 


