
Câu Chuyện của Kinh Thánh:  Phần 4: Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu 
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 và Phần 2? 
 
Phần 3: 
Chúng ta học được điều gì? 
 
Những điểm chính là: 
 
_________ ___________ _________ yêu thương chúng ta và có những ____________ _____________ Ngài muốn 
chúng ta ___________ ____________.   _____________ ___________ có thể làm theo chúng một cách 
____________ _____________ và vì vậy, một sinh tế là _____________ _____________ để khôi phục lại 
__________ _____________ ___________ của chúng ta với Ngài. 
 
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 

Đức Chúa Trời vẫn yêu thương con người thế gian rất nhiều.  Vì vậy, đúng thời điểm, Đức Chúa Trời sai Đức Chúa 
Giê-xu đến chỉ cho con người cách hàn gắn mối quan hệ của họ với Ngài.  Đức Chúa Giê-xu là ai?  Đức Chúa Giê-xu là 
Con Đức Chúa Trời và là Con Duy Nhất.  Chúa Giê-xu là giáo sư tuyệt vời.  Con người thích nghe Ngài vì Ngài dạy họ 
cách trở lại với Đức Chúa Trời.  Chúa Giê-xu cũng là một người làm phép lạ quyền năng. 
 
Một ngày kia, nhiều người đến nghe Chúa Giê-xu dạy cả ngày.  Vì người ta đói, Chúa Giê-xu lấy năm ổ bánh và hai 
con cá, chúc phước cho chúng và rồi bắt đầu phân phát cho họ.  Hôm ấy, hơn năm ngàn người ăn và thỏa mãn!  
Quyền năng của Đức Chúa Giê-xu có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta. 
 
Lần khác, Chúa Giê-xu vượt qua biển hồ trên một con tàu với môn đồ.  Trong khi Chúa Giê-xu đang ngủ, một cơn bão 
mạnh nổi lên.  Môn đồ Chúa Giê-xu đánh thức Ngài dậy và nói,  "Thầy ơi! Chúng ta sắp chết!"  Chúa Giê-xu đứng dậy 
và phán với gió và sóng rằng: "Hãy yên lặng!"  Ngay tức thì, gió mưa liền yên lặng!  Quyền năng của Đức Chúa Giê-
xu lớn hơn thế giới tự nhiên. 
 
Khi Chúa Giê-xu đến bờ bên kia, Ngài gặp một người hung dữ sống giữa mộ hoang.  Người này bị nhiều quỷ nhập và 
rất nguy hiểm.  Khi Chúa Giê-xu thấy người, Ngài yêu thương người.  Ngài phán với ma quỷ và nói: "Hãy ra đi!"  Ngay 
tức thì, chúng lìa khỏi người và người trở lại tâm trí bình thường.  Quyền năng của Đức Chúa Giê-xu lớn hơn tất cả 
các ác linh. 



Một ngày kia, một người bạn thân của Chúa Giê-xu bệnh chết.  Vài ngày sau, Chúa Giê-xu đến mộ của bạn mình.  Khi 
Ngài thấy bạn đã được chôn, Chúa Giê-xu bắt đầu khóc.  Chúa Giê-xu đến trước mộ phán: "Hỡi bạn, hãy bước ra!"  
Bạn Ngài bước ra khỏi mộ và sống lại!"  Quyền năng cửa Đức Chúa Giê-xu lớn hơn cả sự chết.  Đức Chúa Giê-xu làm 
hết thảy những điều này vì Ngài yêu chúng ta và muốn chúng ta trở lại cùng Đức Chúa Trời. 
 

câu Kinh Thánh: 
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhân Đấng ấy sẽ không bị hư 
mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.”  Giăng 3:16 
 

 
IV:  Thảo luận các câu hỏi 
 

• Những đặc điểm nào mô tả về Đức Chúa Trời là Đấng vẫn yêu thương con người sau khi tội lỗi đã bước vào 
thế gian, cho dù họ là những kẻ có tội? 

 
 

• Trước đây bạn đã từng nghe về Chúa Giê-xu chưa?  Bạn đã biết những gì về Ngài? 
 
 

• Bạn nghĩ rằng có bao nhiêu người sẽ được phục vụ với năm cái bánh và hai con cá nếu Chúa Giê-xu không 
thực hiện phép lạ để cho nhiều người ăn là những người đã đến với Ngài? 

 
 

• Tại sao bạn nghĩ rằng tất cả mọi người có thể đều đã được cho ăn? 
 
 

• Chúa Giê-xu đã làm gì để ngăn cơn bão hoành hành? 
 
 

• Bạn có quyền năng để nói điều không có thành có hoặc ngừng lại điều đang xảy ra chỉ bởi lời nói của bạn 
không? 
 
 

• Câu chuyện này nói gì về Chúa Giê-xu? 
 
 

• Khi bạn gặp một người rất nguy hiểm hoặc khó để yêu, phản ứng của bạn là gì?  Điều đó có gì khác với 
những gì Chúa Giê-xu đã làm? 

 
 

• Bạn có bao giờ trải nghiệm sự qua đời của một người thân của mình trước đây chưa?  Nó như thế nào? 
 
 

• Tại sao Chúa Giê-xu đã thực hiện những phép lạ này?  Mục đích để làm gì? 
 
 

• Bạn có tin những câu chuyện này về Chúa Giê-xu là có thật không? 
 
 

• Bạn sẽ chia sẻ điều này với ai trong tuần này? 
 
 
Điểm Chính:  Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ để cho mọi người thấy rằng quyền năng của Ngài có thể làm thỏa 
mãn những nhu cầu của chúng ta, lớn hơn so với thế giới tự nhiên này và các ác linh, và thậm chí lớn hơn cả sự chết. 
 
 


