
Câu Chuyện của Kinh Thánh:  Phần 6:  Con Trai Hoang Đàng 
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 nhớ điều gì từ Phần 1, Phần 2, Phần 3 và Phần 4? 
 
Phần 5: 
Chúng ta học được điều gì? 
 
 
Những điểm chính là: 
 
____________ ____________ là của lễ ___________ __________ và ____________ ___________.  Ngài đã chết cho 
tôi và cho bạn và ___________ ___________ ___________ Ngài đã sống lại.  Ngài ____________ ____________ 
___________ nữa, nhưng ___________ ___________ trên thiên đàng với Đức Chúa Trời. 
 
 
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 
 

Trong khi Chúa Giê-xu còn trên đất, Ngài kể một câu chuyện:  Một người trai trẻ thưa với cha: "Hãy cho con phần tài 
sản của con."  Người trai trẻ đi đến một xứ xa và tại đó phung phí tiền của mình.  Sau khi đã tiêu hết mọi thứ, anh 
bán mình làm công việc hèn mọn nhất là chăn heo.  
 
Một ngày kia, anh tỉnh ngộ.  Anh nghĩ: "Biết bao nhiêu người trong nhà cha ta có thức ăn dư thừa, còn ta đây thì 
đang chết đói!" Ta sẽ trở về cùng cha và nói với cha rằng: "Thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha.  Con không 
còn xứng đáng gọi là con của cha nữa; xin cha hãy nhận con làm một trong những người làm công của cha."  Thế là 
anh đứng dậy và về cùng cha. 
 
Nhưng trong khi anh vẫn còn một quãng xa, người cha thấy và động lòng thương xót.  Ông chạy đến ôm con mình 
vào lòng và hôn con.  Con thưa cùng cha: "Thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha.  Con không còn xứng đáng 
gọi là con của cha nữa"  Nhưng người cha nói cùng các đầy tớ rằng, "Hãy nhanh chân! Mau đem áo tốt nhất và mặc 
cho con ta.  Hãy đeo nhẫn vào tay nó và giày vào chân nó.  Chúng ta hãy đãi tiệc ăn mừng.  Vì con ta đã mất mà bây 
giờ đã tìm được!" 
 



Hết thảy chúng ta giống như người trai trẻ ấy.  Chúng ta hết thảy đã phạm tội và từ bỏ Đức Chúa Trời là Cha chúng 
ta.  Nhưng giống như người con ấy, chúng ta chạy về với Đức Chúa Trời.  Chúng ta hết thảy phải cầu xin sự tha thứ 
tội lỗi của mình và trở lại cùng Đức Chúa Trời để nhận được sự sống mà Ngài muốn ban cho con cái Ngài.  Đức Chúa 
Giê-xu phán: "Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được."  Bạn 
có muốn để Đức Chúa Giê-xu đưa bạn trở lại cùng Đức Chúa Trời không? 
 

câu Kinh Thánh: 
Đức Giê-xu đáp: “Ta chinh là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.”  
Giăng 14:6  

 
IV:  Thảo luận các câu hỏi 

• Bạn nghĩ tại sao người con trai trong câu chuyện này muốn rời khỏi gia đình của mình? 
 
 

• Điều này có ý nghĩa gì khi người con trai lấy đi phần tài sản của mình? 
 
 

• Khi người con trai đã có nhiều sự tự do và tiền bạc, anh ta đã làm gì để tiêu xài hết chúng (sự tự do và tiền 
bạc)? 

 
 

• Tiền bạc và sự tự do đã cho người con trai những gì anh ta muốn không?  Tại sao có hoặc tại sao không? 
 
 

• Thái độ của người con trai khi quay trở lại với người cha của mình khác nhau như thế nào so với lúc anh ta 
rời khỏi nhà? 

 
 

• Theo bạn, quay trở lại với người cha của anh ta là dễ dàng hoặc khó khăn?  Tại sao dễ dàng hoặc tại sao khó 
khăn? 

 
 

• Tại sao điều quan trọng là trong khi người con trai vẫn còn ở một khoảng cách xa xa người cha đã nhìn thấy 
anh ta rồi? 

 
 

• Bạn cảm thấy như thế nào khi nghe rằng người con trai đã được tha thứ bởi người cha của anh ta? 
 
 

• Bạn có nghĩ rằng sự đáp lại của người cha đối với người trai của ông là những gì một người cha ‘điển hình’ sẽ 
làm không?  Tại sao có hoặc tại sao không? 

 
 

• Đã có một người nào đó tha thứ cho bạn khi bạn không xứng nhận sự tha thứ chưa? 
 
 

• Bạn sẽ chia sẻ điều này với ai trong tuần này? 
 
 
Điểm Chính:  Đức Chúa Trời là Người Cha tha thứ tất cả.  Tất cả chúng ta đều cần cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của 
chúng ta và quay trở lại với Chúa. 
 
 


