
Câu Chuyện của Kinh Thánh:  Phần 7: Trở Về Nhà với Chúa 
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, Phần 4 và Phần 5? 
 
Phần 6: 
 
Chúng ta học được điều gì? 
 
Những điểm chính là: 
 
___________ ___________ __________ là Người Cha ____________ ___________ tất cả.  Tất cả chúng ta đều cần 
cầu xin _________ __________ ___________ cho ___________ ___________ của chúng ta và ____________ 
___________ ___________ với Chúa. 
 
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 
 

 
Chỉ có Đức Chúa Giê-xu mới có thể đưa chúng ta trở lại cùng Đức Chúa Trời.  Để trở lại cùng Đức Chúa Trời, bạn 
phải thừa nhận với Đức Chúa Trời rằng bạn đã phạm tội với Ngài.  Bạn phải tin rằng Chúa Giê-xu chết thay cho hình 
phạt của bạn và xin Đức Chúa Trời tha thứ cho bạn.  Bạn phải đặt đức tin duy nhất nơi Đức Chúa Giê-xu, Đấng đưa 
bạn trở lại sự sống đời đời là con của Đức Chúa Trời. 
 
Từ lúc này trở đi, bạn phải vâng lời Đức Chúa Trời là Chủ mới của bạn.  Kinh Thánh chép: "Vì Đức Chúa Trời yêu 
thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một  của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự 
sống vĩnh phúc."  Bạn có thể đến với Đức Chúa Trời như người trai trẻ đã làm khi trở về cùng cha, nói như thế này: 

 
"Lạy Đức Chúa Trời! Con biết Ngài yêu con.  Con đã phạm tội với Ngài và con xin lỗi.  Con tin 
cậy nơi Đức Chúa Giê-xu là của lễ hoàn hảo thay thế cho hình phạt của con.  Xin Chúa tha thứ 
cho con.  Con vui mừng đồng ý vâng theo Ngài là Chủ của con từ giây phút này trở đi.  Cảm ơn 
Ngài vì cuộc sống mới đời đời khi làm con của Ngài." 
 

Tại sao bạn không cầu nguyện với Ngài ngay bây giờ"  
 



Nếu bạn thật sự kêu cầu với Đức Chúa Trời, thì từ bây giờ bạn  là con của Ngài mãi mãi!  Đức Chúa Trời muốn bạn 
cho người khác biết rằng bạn là con Ngài.  Kế hoạch của Đức Chúa Trời không chỉ đưa bạn trở lại với Ngài nhưng 
còn muốn đưa cả gia đình và bạn bè của bạn đến với Ngài qua bạn hầu cho mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời 
được khôi phục.  Bạn biết ai cần nghe câu chuyện này? 
 

câu Kinh Thánh:  
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế 
Giê-xu, Chúa chúng ta.”  Rô-ma 6:23 
 

 
IV:  Thảo luận các câu hỏi 
 

• Bạn trở lại cùng Chúa bằng cách nào? 
 
 
 
 

• Vâng lời Chúa Giê-xu như là Chủ mới của bạn có nghĩa là gì? 
Điều đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của bạn như thế nào? 

 
 
 
 

• Chỉ DUY NHẤT đặt sự tin cậy vào Chúa Giê-xu (bởi chỉ có mình Ngài mang bạn trở lại làm con cái Đức Chúa 
Trời và ban sự sống đời đời) có ý nghĩa  gì? 

 
 
 
 

• Hiện tại mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời như thế nào? 
 
 
 
 

• Chúa đòi hỏi gì ở bạn để Ngài tha thứ cho bạn và có một mối quan hệ tốt đẹp với bạn một lần nữa? 
 
 
 
 

• Bạn đã thực hiện cam kết đi theo Chúa Giê-xu là Chúa của bạn chưa?  Nếu chưa, bạn có sẵn sàng thực hiện 
cam kết đó ngay bây giờ không?  Tại sao có hoặc tại sao không? 

 
 
Điểm Chính:  Tin rằng Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để trở lại cùng Đức Chúa Trời.  Bạn phải vâng lời Ngài như 
là Chủ mới của bạn. 
 


