
Câu Chuyện của Kinh Thánh:  Phần 3: Đức Chúa Trời Ban Mười Điều Răn và Sự Hy Sinh 
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 
Bạn còn nhớ điều gì từ Phần 1? 
 
Phần 2: 
Chúng ta học được điều gì? 
 
Những điểm chính là: 
_____________ ________ đã bị __________ ________ bởi ________________. Người nữ và người nam đã ăn 
_________ ___________ và không ____________ ____________ _____________. Mối ___________ _________ của 
họ với Chúa đã ___________ ____________ đổ vỡ. 
 
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 

Thời gian trôi qua, số người trên đất tăng lên.  Dù ai cũng phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ rất 
nhiều và muốn họ có mối quan hệ với Ngài.  Đức Chúa Trời ban cho họ Mười Điều Răn qua một trong những tôi tớ 
Ngài.  Hãy nhớ Đức Chúa Trời là hoàn hảo và thánh khiết, vì thế chúng ta phải hoàn hảo và thánh khiết để sống với 
Ngài.  Mười Điều Răn dạy con người cách sống đúng với Đức Chúa Trời và với nhau.  Một số điều răn này là: 

 
●  không thờ thần nào khác,                 ●  không ăn cắp, 
●  không làm hình tượng;                      ●  không giết người,  
●  hiếu kính cha mẹ;                               ●  không tham của người khác, 
●  không nói dối,                                     ●  không phạm tội ngoại tình. 
 

Tuy nhiên, không ai có thể vâng theo hết những điều răn này.  Mỗi lần họ phạm tội, Đức Chúa Trời cho phép con 
người xưng tội và dâng một của lễ để chịu phạt thay cho họ.  Của lễ là phải làm đổ huyết một con vật hoàn hảo.  Khi 
họ dâng của lễ, họ cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho họ và để cho con vật chết thay cho họ.  Chỉ bởi đổ huyết thì tội 
lỗi một người mới được tha.   

 
Tuy nhiên, thời gian trôi đi và lòng họ không còn hối hận với tội lỗi của họ nữa.  Thay vào đó, những của lễ trở thành 
những nghi lễ rỗng tuếch.  Đức Chúa Trời phán: "Ta đã có đủ của lễ rỗng tuếch của các ngươi!"  Nhờ giữ luật lệ và 
dâng của lễ sinh vật, con người nhận biết rằng tự họ không thể trở lại với Đức Chúa Trời.  Làm gì bây giờ? 
 



câu Kinh Thánh: 
“Vì người nào giữ trọn cả Kinh Luật, dù chỉ phạm một điề cũng mắc tội như đã phạm tất cả.”  Gia-cơ 2:10 
                                             

 
IV:  Thảo luận các câu hỏi 
 

• Nếu ai đó phạm tội với bạn, nó có dễ để bạn yêu thương họ và vẫn muốn có một mối quan hệ với họ không? 
Tại sao hoặc tại sao không? 

 
 

• Cuộc đời của bạn sẽ khác như thế nào nếu bạn hoàn toàn làm theo Mười Điều Răn mỗi ngày? 
 
 

• Một số ví dụ bạn thấy trong cuộc đời của bạn về những người… 
 

• thờ cúng các thần khác / thần tượng những điều khác (ví dụ như: thời gian, tiền bạc, công việc, xe 
cộ, nhà cửa, con người) là gì? 

• không tôn kính cha mẹ của họ là gì? 

• cướp bóc hoặc lừa lọc là gì? 

• thèm muốn những điều gì đó người khác có là gì? 
 

• Bạn có nghĩ rằng, thậm chí bắt đầu ngay hôm nay, cho phần còn lại của cuộc đời bạn, bạn có thể vâng theo 
những luật lệ này một cách hoàn toàn không? 

 
 

• Nếu không một ai có thể giữ được những điều răn này, tại sao Chúa lại ban cho họ? 
 
 

• Tại sao bạn nghĩ Chúa đã ban cho con người một cách để được tha thứ? 
 
 

• Tại sao điều này nói về đặc tính của Đức Chúa Trời? 
 
 

• Loại sinh tế nào mà Chúa đòi hỏi? 
 
 

• Một nghi thức trống rỗng là gì?  Trống rỗng nghĩa là gì? 
 
 

• Có bất kì nghi thức nào trong cuộc đời của bạn mà không thể lấp đầy được những mục đích mà chúng đòi 
hỏi không? 

 
 
Ngay cả khi con người làm điều đúng, lòng của họ vẫn không đúng, vì vậy họ nhận thấy rằng họ không thể trở lại với 
Đức Chúa Trời được.  Họ không thể nhận được sự tha thứ bởi làm những gì là đúng, và chúng ta cũng không thể. 
 

• Bạn sẽ chia sẻ điều này với ai trong tuần này? 
 
 
Điểm Chính:  Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và có những tiêu chuẩn Ngài muốn chúng ta làm theo.  Không ai có 
thể làm theo chúng một cách hoàn toàn và vì vậy cần có một sinh tế để khôi phục lại mối quan hệ của chúng ta với 
Ngài. 
 


