
�

CCRA 2 
Original source unknown 

D. “God’s Holy Law Teaches All Are Sinful” 

God’s Holy Law Teaches All Are Sinful 
 
There is only one God, and He is the Most High God.  The Most High God is the Creator. He 
created everything on earth and in heaven and is all powerful over everything.  When God led 
the descendants of Abraham out of Egypt He brought them to the holy mountain to give them 
His Law.  God knows what is best for man.  God’s Law was to instruct man to live a life pleasing 
to God.  Moses went up the mountain for forty days while God wrote His Holy Law.  The Ten 
Commandments were written on two tablets of stone.  These are the laws: 
 
1.   You shall have no other gods before me. 
2.   You shall not make for yourselves any idol or image of God. 
3.   You shall not misuse the name of the Lord your God. 
4.   Remember the Sabbath day to keep it holy. 
5.   Honor your father and mother  
6.   You shall not murder. 
7.   You shall not commit adultery. 
8.   You shall not steal. 
9.   You shall not give false testimony against your neighbor. 
10. You shall not covet what belongs to your neighbor. 
 
God uses his law to lead sinners to his Promised One that sinners might be justified by faith.  
God’s Law is like a schoolmaster that teaches us.  It is like a mirror for a person with a dirty 
face.  Without the mirror one cannot see the dirt on his own face.  But holding up the mirror, one 
can see clearly his condition.  A man named Paul once said, “Indeed I would not have known 
what sin was except through the law.” 
 
A man once asked the Teacher which was the most important commandment in God’s Law.  He 
was told, “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all you mind.  
This is the first and greatest commandment.  The second is like it, “Love your neighbor as 
yourself.” 
 
The Law cannot save man from God’s wrath.  “For whoever stumbles at just one point is guilty 
of breaking all of it.” God is just and righteous. He sent laws like the Ten Commandments to let 
us know what He is like and how we should live, but no one ever obeyed all of God’s commands.  
Because we are sinners, God told the people to take an innocent, perfect animal, such as a lamb, 
and sacrifice it to God. God accepted this animal as a substitute sacrifice and the sins of the 
people were forgiven. The Bible tells us: “Without the shedding of blood there is no forgiveness.” 
But the people had to make sacrifices over and over each year. They still had a broken relationship 
with God. 
 

Exodus 20:1-17, Deuteronomy 5:32, Romans 7:7, Galatians 3:19, Hebrews 9:22 
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LUẬT PHÁP THÁNH CỦA CHÚA CHO BIẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LÀ TỘI NHÂN 

 
Chỉ có một vị thần duy nhất và Ngài là vị thần tối cao, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng 
sáng tạo (Đấng tạo dựng). Khi Đức Chúa Trời dẫn dòng dõi của Áp-ra-ham ra khỏi Ai Cập. Ngài đem họ 
đến núi thánh và ban Luật pháp Ngài cho họ. Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất cho con người. Luật 
pháp của Đức Chúa Trời hướng dẫn con người sống một đời sống làm đẹp lòng Ngài. Môi-se đi lên ở lại 
núi thánh bốn mươi ngày trong khi Chúa viết Luật pháp Thánh của Ngài. Có mười điều răn được viết trên 
hai bảng đá. Đây là những luật đó: 
 
1. Ngươi chớ có các thần khác trước mặt Ta. 
  
2.   Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống hình của Đức Chúa Trời. 
 
3.   Ngươi chớ lạm dụng danh Đức Chúa Trời ngươi 

 
4.   Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 
 
5.   Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. 
 
6.   Ngươi chớ giết người. 
 
7.   Người chớ phạm tội tà dâm. 
 
8.   Ngươi chớ trộm cướp. 
 
9.   Người chớ đưa ra lời chứng dối cho kẻ lân cận ngươi. 
  
10. Người chớ tham những gì thuộc về kẻ lân cận ngươi 
 
 
Đức Chúa Trời dùng Luật pháp Ngài dẫn người tội lỗi đến với Đấng Ngài Hứa Ban để người tội lỗi được 
xem là công bình nhờ vào đức tin. Luật pháp Chúa giống như là một thầy giáo dạy dỗ chúng ta. Luật 
pháp giống một tấm gương cho một người có gương mặt lem luốc. Không có gương người ta không thể 
nhìn thấy vết dơ trên mặt mình. Nhưng giơ tấm gương ra, người đó có thể thấy rõ ràng tình trạng của 
mình. Một người tên Phao-lô từng nói rằng, “Thật vậy, tôi sẽ không biết tội lỗi là gì nếu không nhờ Luật 
Pháp” (Rô-ma 7:7). 
 
Có lần một người đã hỏi Vị Thầy Vĩ Đại điều răn nào là quan trọng nhất trong Luật pháp Đức Chúa Trời. 
Người đó được trả lời: “‘Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là 
điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Còn điều răn thứ hai cũng như thế: ‘Hãy yêu thương người khác 
như chính mình.’” 
 
Luật pháp không thể cứu con người khỏi sự thịnh nộ của Chúa. “Vì ai chỉ phạm một điều cũng mắc tội như 
đã phạm tất cả luật pháp.” Đức Chúa Trời là Đấng công bằng. Ngài đã ban cho chúng những luật pháp, 
như Mười Điều Răn, để chúng ta biết Ngài muốn điều gì và chúng ta nên sống thế nào, nhưng không có ai 
có thể vâng theo tất cả luật pháp của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta đều là tội nhân, Đức Chúa Trời đã 
bảo loài người chọn một con vật hoàn hảo, không bị thương, chẳng hạn như con chiên, và dâng cho Chúa 
làm của lễ. Đức Chúa Trời nhận con vật đó như là một của lễ thay thế và tội lỗi của con người được tha. 
Kinh Thánh dạy chúng ta: "Nếu không đổ huyết sẽ không có sự tha tội" Nhưng loài người đã dâng của lễ 
hết lần này đến lần khác. Họ vẫn có mối quan hệ đổ vỡ với Đức Chúa Trời. 
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Discussion Questions 

 
1.  Who knows what is best for man?  ____________________________________ 
 
2.  What is the name of God’s Holy Law?  _________________________________ 
 
3.  What was the Law written on?  _______________________________________ 
 
4.  Luật pháp của Chúa _________________ chúng ta. The Law of God ______ us. 
 
5.  Khi được hỏi điều răn nào là quan trong nhất, Thầy đã nói gì?  When asked what 
commandment was the most important, what did the Teacher say? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
6.  Nếu họ tuân theo các điều răn và tiếp tục dâng của lễ hết lần này đến lần khác thì mối quan 
hệ của họ với Đức Chúa Trời sẽ như thế nào? If they obeyed the commandments and continued 
to offer sacrifices over and over, what would their relationship with God have been like? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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Vocabulary 

1. Commandments    
 

2. Tablets of Stone    
 

3. Misuse     
 

4. Sabbath    
 

5. Holy     
 

6. Adultery     
 

7. False Testimony    
 

8. Covet     
 

9. Promised One    
 

10. Justified    
 

11. Faith    
 

12. Schoolmaster    
 

a.  to be declared or made righteous 
in the sight of God 
 
b.  sexual relations with one other 
than a spouse 
 
c.  Jesus, God’s Son 
 
d.  an untrue statement about 
someone 
 
e.  pieces of stone that were written 
on 
 
f. trust or belief that doesn’t ask for 
proof 
 
g.  rules that must be obeyed 
 
h.  teacher 
 
i.  a day of rest and worship 
 
j.  to want something that belongs to 
someone else 
 
k.  worthy of worship; pure; set apart 
(for special purpose) 
 
l.  use something the wrong way or 
for a wrong reason 

 


