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The Bible – God’s Word for All People 
 
Do you know who you are? Do you know where your ancestors came from? Do you know who made 
the first man and woman? Do you know who loves us and cares for us and who wants to forgive our 
wrongdoing? Do you know who has provided for us life after death? We need trustworthy answers 
to these and many other questions about life. 
 
There is only one God, and He is the Most High God. Long ago God created this world and the first 
people. He caused the account of these things to be written down. He spoke to a man named 
Moses and instructed him to write down the history of how everything began. God instructed and 
inspired others to write about Him. The writers wrote about the people who lived during their time 
and what they did. Perhaps most important of all, God inspired others to begin telling the story of 
God and what he has done for all people. 
 
The men that God chose to write His story were called prophets. They wrote in the language they 
spoke. God’s message was directed to the people who lived long ago, but it was God’s plan to 
preserve that message because it was for all people, even for us today. 
 
It took about 1600 years for God’s story to be written down from beginning to end. The words written 
in the beginning agree with those written at the end because God guided the writing. God caused 
the writings to be gathered into books and finally into one book which we know today as they Bible. 
It contains many stories, songs, and teachings, but it is really one story from beginning to end—the 
story of God and man.  
 
In the beginning, the Bible tells us some important things about God, about ourselves, and our great 
problem--sin. Then it begins to tell how God was working out His plan to save sinners from their 
sin against Him. It tells about a special person that God was going to send to make it possible for 
our sins to be forgiven and remembered no longer. 
 
One writer said these things written in God’s Word were to warn us so we would not fall into sin as 
our ancestors did. He also said that God’s Word was to encourage us and to give us hope. Still 
another writer said that God’s Word was very powerful and sharp, able to penetrate our souls and 
judge our thoughts and attitudes of the heart. But most important of all, it tells us about the 
Promised One that God sent to suffer for sinners. By believing in that Person, we can have 
forgiveness of our sin and the promise of everlasting life after death. 
 
God wants all people to know what His Word says. He has caused it to be translated into many 
languages, including Vietnamese, so that all might know the truth. “For everything that was written 
in the past was written to teach us, so that through endurance and encouragement of the 
Scriptures we might have hope.”  God caused these stories to be written for you. The best thing 
about this story is—it is true 
 
 

Deuteronomy 31:24-26, Jeremiah 30:2, John 20:31, Romans 15:4 
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Kinh Thánh – Lời Chúa cho mọi người 
 
Bạn có biết bạn là ai? Bạn có biết tổ tiên mình đến từ đâu? Bạn có biết ai đã tạo nên người nam và 
người nữ đầu tiên? Bạn có biết ai yêu chúng ta và quan tâm đến chúng ta, ai luôn mong muốn tha 
thứ cho những sai phạm của chúng ta? Bạn có biết ai đã chuẩn bị sẵn một cuộc sống sau cái chết 
cho chúng ta không? Chúng ta cần câu trả lời đáng tin cậy cho những câu hỏi này và cả những câu 
hỏi khác về sự sống. 
 
Chỉ có một vị thần duy nhất và Ngài là vị thần tối cao, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Rất lâu trước 
đây, Đức Chúa Trời tạo nên thế giới và con người đầu tiên. Ngài khiến sự mô tả những việc này 
được ghi chép lại Đức Chúa Trời phán với một người nam tên là Môi-se và chỉ dẫn ông viết lại bản ký 
thuật về mọi sự đã được bắt đầu như thế nào. Đức Chúa Trời cũng chỉ dẫn và truyền cảm cho 
những người khác viết về Ngài. Các tác giả đã viết về những người đã sống trong thời của mình và 
những việc mà họ đã làm. Có thể nói điều quan trọng hơn đó là Đức Chúa Trời đã truyền cảm để 
những người khác bắt đầu kể câu chuyện về Ngài và và những gì Ngài làm cho tất cả mọi người. 
 
Những người mà Đức Chúa Trời chọn để viết lại câu chuyện của Ngài được gọi là tiên tri. Họ viết 
bằng ngôn ngữ mà họ nói. Thông điệp của Chúa được truyền cho những người đã sống cách đây rất 
lâu, nhưng Đức Chúa Trời có kế hoạch bảo tồn thông điệp đó bởi vì nó dành cho tất cả mọi người, 
kể cả cho chúng ta ngày hôm nay. 
 
Phải mất khoảng 1600 năm để viết lại câu chuyện về Đức Chúa Trời từ buổi đầu cho đến kết thúc. 
Những lời được viết ra trong buổi sáng thế hoàn toàn khớp với những gì được viết vào thời kì sau 
cùng bởi vì Đức Chúa Trời hướng dẫn việc viết ra câu chuyện. Đức Chúa Trời khiến những bản ghi 
chép được tập hợp lại thành các tập sách và cuối cùng thành một quyển sách mà ngày nay chúng 
ta gọi là Kinh Thánh. Kinh Thánh chứa đựng nhiều câu chuyện, bài hát, các sự dạy dỗ, nhưng Kinh 
Thánh thật sự là một câu chuyện từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc – là câu chuyện về Đức Chúa 
Trời và loài người. 
 
Ngay từ khi bắt đầu, Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều điều quan trọng về Đức Chúa Trời, về chính 
chúng ta và vấn đề lớn của chúng ta đó là tội lỗi. Sau đó Kinh Thánh bắt đầu nói về việc Chúa đã 
thực hiện kế hoạch của Ngài như thế nào để cứu người tội lỗi ra khỏi tội lỗi chống nghịch cùng 
Ngài. Kinh Thánh nói về một con người đặc biệt mà Đức Chúa Trời sẽ sai đến để làm tội lỗi chúng ta 
được tha thứ và không còn bị nhớ đến nữa.  
 
Một tác giả đã nói những điều này được chép trong Lời Chúa nhằm cảnh báo để chúng ta không bị 
rơi vào tình trạng tội lỗi như tổ phụ của chúng ta. Ông cũng nói rằng Lời Chúa khích lệ và cho chúng 
ta hi vọng. Một tác giả khác nữa nói rằng Lời Chúa thật quyền năng và sắc nhọn, có thể xuyên 
thấu tâm linh chúng ta, phán xét suy nghĩ và thái độ của tấm lòng chúng ta. Nhưng điều quan 
trọng hơn hết, Lời Chúa nói về Đấng Được Hứa Ban bởi Đức Chúa Trời sai đến để chịu đau khổ 
chết thay cho người tội lỗi. Bằng cách tin vào Đấng đó, chúng ta có được sự tha thứ tội lỗi và lời 
hứa về một cuộc sống đời đời sau cái chết. 
 
Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người đều biết đến những điều Lời Chúa phán. Ngài khiến cho Lời 
đó được dịch ra nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, để tất cả có thể biết về lẽ thật. “Những gì 
đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh 
mà chúng ta có niềm hi vọng.” Đức Trời Chúa khiến những câu chuyện được viết cho bạn. Điều hay 
nhất về câu chuyện này là – chúng là sự thật. 
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Discussion Questions 
 
1.  Who created the world?  _______________________________________________ 
 
2.  Who wrote the stories about God?  
_____________________________________________________________________ 
 
3.  How much time passed from the beginning of the writing to the last of the writing? 
_____________________________________________________________________ 
 
4.  Who guided the writing?  ______________________________________________ 
 
5.  The writings are gathered into one book.  What book is it?  ____________________ 
 
6.  The Bible is the story of _______________ and _________________. 
 
7.  What is man’s greatest problem?  _________________________________________ 
 
8.  God’s word will ________ us, _________________ us, and give us ______________. 
 
9.  How can we have forgiveness of our sin and the promise of everlasting life?   
_______________________________________________________________________ 
 
10.  These stories were written for ____________________________________________. 
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Vocabulary
 
1. ancestors 
 
2. provided 
 
3. trustworthy 
 
4. created 
 
5. caused 
 
6. account 
 
7. inspired 
 
8. prophets 
 
9. agree 
 
10. preserve 
 
11. guided 
 
12. gathered 
 
13. sin 
 
14. sinners 
 
15. against 
 
16. possible 
 
17. remembered 
 
18. warn 
 
19.  encourage 
 
20. hope 
 
21. sharp 
 
22. penetrate 
 
23. souls 
 
24. Promised One 
 
25. forgiveness 
 
26. everlasting 
 
27. endurance 
 
28. encouragement 
 
29. Scriptures 

 
a.  able to be done 
 
b.  pardon for a wrong doing 
 
c.  men who were inspired by god to give a message to      
others 
 
d.  to give support confidence, or hope 
 
e.  precise or accurate 
 
f.   to last forever 
 
g.  brought to mind or memory 
 
h.  family members that have died 
 
i.  opposed to 
 
j.  God’s word given to us in the Bible 
 
k.  the spiritual part of a human being, spirit 
 
l. the ability to keep going or doing something for a long 
 period of time 
m.  to tell of a possible danger or problem 
 
n.  to inspire with hope, courage, or confidence 
 
o.  a feeling of expectation, desire, or longing 
 
p.  given what is needed 
 
q.  directed 
 
r.  something that is done against God’s will; wrong attitude 
 
s.  something you can believe, reliable 
 
t.  collected 
 
u.  a history of something 
 
v.  to have the same meaning or opinion 
 
w.  to hold or include inside of something else 
 
x.  made from nothing or to cause to come into being 
 
y.  to force a way through or into something else 
 
z.  to make something last a long time 
 
aa. guided by God, or influenced by someone  
bb. made something happen 
cc. people who have wrong thoughts, attitude, and actions; all humans 
because they have offended God 


