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Giới thiệu và nói thêm về khái niệm của đức tin. 
Thảo luận sự quan trong của việc học lời Chúa, Kinh Thánh. 
Thảo luận sự quan trọng của sự tin cậy và vâng lời những mạng lệnh của Chúa. 

“Người đó tin ... Đức Chúa Giê-xu.”  Giăng 4:50 
 
“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức 
Chúa Jêsus đã phán cho mình, bèn đi.”  Giăng 4:50 
 
Ðây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi 
chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là 
sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc 
phần nầy cho các em.   
 
   Các em đã học những gì trong vài tuần qua của sách Giăng? (Cho phép các 
em chia sẻ điều các em nhớ, giúp đỡ và thêm vào, nếu cần. Điều trả lời theo thứ tự.) 
Chúng ta học Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Ngài chịu báp-têm bởi Giăng. Đức 
Chúa Trời sai Giăng để kể cho mọi người về Chúa Giê-xu và kêu gọi mọi người trở 
lại với Chúa Giê-xu. Các em học là Chúa dự đám cưới trong khu phố Ca-na và biến 
nước thành rượu. Sau đó, Chúa Giê-xu đi xuống thành Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt 
Qua. Ở đó Chúa đuổi người ta ra khỏi đền thờ bởi vì họ mua bán, làm cho nhà thờ 
thành một nơi buôn bán, thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi thì, Chúa lên 
đường trở lại Ga-li-lê, Chúa phải đi xuyên qua xứ Sa-ma-ri. Trong xứ Sa-ma-ri, 
Chúa Giê-xu gặp một người đàn bà tại giếng nước. Bà nhận Chúa và tin Ngài khi 
Ngài nói cho bà biết những đều bà làm trước đây. Nhiều người trong làng này cũng 
tiếp nhận Chúa. 

Chúa Giê-xu ở Sa-ma-ri hai ngày và sau đó tiếp tục hành trình Ngài trước đó. 
Khi Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê, người ta chào mừng Ngài và thích thú mong gặp 
Chúa. Khi Chúa ở trong khu vực của Ga-li-lê, Ngài trở lại Ca-na. Trong Ca-na, có 
một người đàn ông quyền thế đến gặp Chúa. Người đàn ông này, là quan thị vệ, làm 
việc cho vua* và rời khỏi nhà ông ở Ca-bê-na-um, cách xa 22 dặm, để tìm Chúa. 
Ông đã nghe là Chúa Giê-xu trở lại đây. Con trai quan thị vệ bệnh này nặng. Anh 
bệnh nặng gần chết. Quan thị vệ năn nỉ Chúa đến nhà ông. Ông muốn Chúa Giê-xu 
chữa lành cho con trai ông, để cho con ông khỏe mạnh. 

Chúa Giê-xu trả lời cho người đàn ông và những người xung quanh ông rằng, 
“Các ngươi không tin khi chưa nhìn thấy dấu kỳ!” À, nếu các em có thể nhớ từ 
những câu chuyện trong Giăng, chúng ta đã học là Chúa Giê-xu không thường trả 
lời theo cách mà người ta mong chờ Chúa. Vì Chúa không nghĩ theo cách chúng ta 
nghĩ. Ngài không quan tâm những gì chúng ta có thể thấy, Ngài quan tâm đến 

Con Trai Quan Thị Vệ Ðược Sống  Giăng 4:43-54 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trò Chơi 
Câu Gốc 
 
 
 
Cầu Nguyện 
 
 
 
 

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới 
 

Bài 13 
Người Què Ðược Lành 

Giăng 5:1-47

những điều tồn tại đời đời. Vì thế, thay vì chỉ đề cập đến bệnh tật, Chúa Giê-xu nói 
người ta cần thấy sự kỳ diệu để tin Ngài. Chúa muốn họ có đức tin. Ðức tin là tin 
cậy, dầu khi chúng ta không hiểu hay không thể thấy nó sẽ xãy ra ra sao. Chúa Giê-
xu muốn mọi người tin cậy những gì Ðức Chúa Trời phán và nhìn biết Ngài, Chúa 
Giê-xu đã đến thế gian, là Con Đức Chúa Trời. Chúa muốn họ hiểu điều đó là đủ 
cho họ. 

Dầu rằng quan thị vệ là chỉ suy nghĩ về con trai nhỏ của ông. Ông yêu cầu 
Chúa Giê-xu lần nữa đến và chữa cho con ông. Ông muốn Chúa Giê-xu đến trước 
khi con ông chết. Và Chúa bảo ông, “Hãy đi, con trai ngươi sống.” Chúa không đi 
với ông. Quan thị vệ phải quyết định. Ông có tin Chúa Giê-xu có đủ sức để chữa 
lành cho con ông, dầu ở xa, khi ông không thể thấy kết quả? Hay, ông sẽ hỏi Chúa 
nhiều câu hỏi tại sao và không tin? Quan thị vệ tin nơi Chúa không? Kinh Thánh 
cho chúng ta biết là “Người đàn ông tin lời Chúa nói với ông và đi.” Giống như 
vậy! Quan thị vệ tin và về nhà. Trên đường về, người đầy tớ của ông gặp ông với tin 
tốt - con ông đã được chữa lành! Khi ông nghe đều này, quan thị vệ hỏi họ lúc nào 
con ông khỏe lại và họ cho biết là khoảng 1 giờ trưa nầy. Thử đoán xem? Kinh 
Thánh cho chúng ta biết là quan thị vệ này biết rõ thời gian khi Chúa nói với ông, 
“Đi; con trai ngươi sống!” Ðiều đó thật kỳ diệu làm sao! Chỉ bằng lời Chúa Giê-xu 
nói, nó đã xảy ra. Kinh Thánh cho chúng ta biết không chỉ quan thị vệ tin mà cả gia 
đình ông tin cũng Chúa! 

À, em thì như thế nào? Ðức tin có dễ dàng không? Nó có dễ dàng để làm 
điều gì đó khi thấy không hợp lý hay các em không biết kết quả ra sao? Em có nghĩ 
có dễ dàng khi quan thị vệ rời khỏi Chúa Giê-xu ở Ca-na và về nhà? Thật sự không. 
Nhưng nó rất quan trọng để chúng ta vâng lời, ngay lập tức, khi chúng ta biết Chúa 
muốn chúng ta làm gì. Nếu chúng ta chờ đợi (nếu quan thị vệ chờ đợi), nếu chúng ta 
cố gắng nhận ra thế nào việc ấy có thể xãy ra - chúng ta không tin và chúng ta 
không vâng lời! Chúa muốn chúng ta tin như quan thị vệ đã làm. Và thỉnh thoảng, 
nhiều lần, Chúa muốn chúng ta tin Chúa mà không cần dấu kỳ trước. Cách đầu tiên 
chúng ta có thể làm là tin lời Chúa và tin Chúa yêu chúng ta thiết tha, đã sai Con 
độc sanh chết thế cho chúng ta và là mở lối để chúng ta tương giao với Ngài, và 
trong một ngày nào đó có thể sống với Chúa mãi mãi. Các em có tin Chúa không - 
dầu em không thấy Chúa? Một cách khác để tin cậy Chúa là vâng lời lời Chúa, Kinh 
Thánh. Các em có thể vâng lời khi chưa bao giờ nghe và đọc? Không, cho nên 
chúng ta có trách nhiệm tự đọc Kinh Thánh và học Kinh Thánh để chúng ta có thể 
nghe lời Chúa giải thích. Khi đó, các em sẽ vâng lời Chúa. 

 
Dùng cử chỉ bàn tay giúp các em thuộc câu gốc. Có thể cho các em góp ý dấu 

hiệu của bàn tay cho mỗi câu, chữ trong câu gốc. Và rồi thì, thực hành, thực hành, 
thực hành. 

 
Cầu nguyện cho các em, và cho các em cầu nguyện rằng các em sẽ không 

chờ đợi dấu kỳ phép lạ để tin Chúa Giê-xu. Một dấu kỳ đủ cho chúng ta là Ðức 
Chúa Trời đấng tạo dựng nên vũ trụ ban Con độc sanh của Ngài. 



Bài Học Cho Thiếu Nhi 

 
 

Chúa Giê-xu giúp chúng ta khi đau yếu 
 

 
Hát theo điệu “Em có buồn ngủ?” (“Frere Jacques”) 
 
 Giê-xu giúp người, Giê-xu giúp người, 
 Khi đau ốm, Khi đau ốm. 
 Như Chúa giúp đỡ một em trai 
 Người bị bệnh cúm. 
 Em khỏe lên. Em khỏe lên. 
 
Chúng ta đọc Kinh Thánh hôm nay về đứa em trai bị bệnh. Đứa trẻ này bị sốt cao và nằm 
trên giường. Cha của đứa trẻ này rời khỏi nhà và đi, hai mươi hai dặm! Ông đi xa bởi vì ông 
nghe là Chúa Giê-xu trở lại làng và ông biết là Chúa Giê-xu có quyền năng để chữa bệnh. 
 
Cha của đứa nhỏ này muốn Chúa Giê-xu đi với ông, để chữa đứa trai nhỏ này khỏe lại. Chúa 
không đi. Chúa bảo người cha hãy trở về nhà; con trai ông đã khỏe lại. Cha đứa trẻ tin Chúa 
và đi, hướng về nhà. Nhưng trước khi ông về đến nhà, người đầy tớ của ông gặp ông và nói 
là con ông đã khỏe lại! Ông đã bớt lo ngay khi Chúa nói với ông là đứa trẻ khỏe lại! Chúa 
Giê-xu giúp cho đứa trẻ này khi em bị bệnh, dù Ngài không ở trong phòng hay nhà hay phố 
nơi em sống. 
 
Và Chúa có thể giúp em nữa. Em có thấy Chúa Giê-xu chưa? Tôi cũng không thấy, nhưng 
đều đó không có nghĩa là Ngài không có thật. Chúa Giê-xu là thật và Chúa Giê-xu giúp đỡ 
chúng ta hôm nay như Chúa giúp đứa trẻ bệnh sốt cao. 
 
Cầu nguyện: “Chúa Giêx-u, cám ơn Ngài vì Kinh Thánh chúng con có thể đọc về Ngài. Cám 
ơn Ngài chữa lành đứa trẻ này. Và cám ơn Ngài đã giúp đỡ khi chính con bị đau ốm.” 



Sinh Hoạt 

 
 
 

• Cung cấp giấy màu và trò chơi sắp chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay. 
 
• Hát từng mẫu tự  “K-I-N-H-T-H-Á-N-H.” Nói làm sao chúng ta nên học biết lời Chúa. 

Một khi chúng ta biết điều Chúa nói, có là đủ cho chúng ta. Chúng ta không cần thấy dấu 
kỳ phép lạ để thuyết phục chúng ta về Chúa. Chúng ta có dấu kỳ từ Chúa! 

 
• Hát bài hát về đức tin. Nói về ý nghĩa tin là thế nào mà không cần thấy và giải thích 

lượng đức tin là không quan trọng có đức tin, dù chỉ nhỏ như hạt cải. 
 

• Hướng dẫn một, hay tất cả, của các em trên bài “Che mắt bước bằng đức tin.” Một em sẽ 
được bịt mắt và hướng dẫn bằng lời nói để các em đi đến cuối phòng mà không đụng 
chướng ngại gì trong phòng. Sau khi đi xong, đặt câu hỏi cho người bị bịt mắt; “Em có 
tin tôi không?” “Em có tự ý đi một mình không?” “Làm sao đi được mà đụng gì?” Ði 
theo lời bảo là một ví dụ làm thế nào để biết chúng ta cần theo sự hướng dẫn của Chúa 
trong Kinh Thánh. Chúa sẽ chỉ dẫn. Chúa là đáng tin. 

 
• Như đức tin mà các em đã nghe và học nhưng chưa bao giờ thấy. Cho ví dụ, tượng Nữ 

Thần Tự Do. Hỏi các em: Em có bao giờ thấy tượng Nữ Thần Tự Do chưa? Nó có thật sự 
tồn tại không? Em biết nó tồn tại như thế nào? Khi đó nói sự tồn tại của Chúa, Chúa là 
đấng vô hình không thể thấy và thế giới xung quanh rõ ràng có sự hiện diện của Chúa. 

 
• Dùng mỗi mẫu tự của chữ Ð-ứ-c T-i-n để bắt đầu những chữ diễn tả hoặc giải thích đức 

tin. 
 

Ví dụ: 
 

Đ - Đấng đã đến 
Ứ - Ứng nghiệm 
C - Cứu Chúa 
T- Trông cậy nơi Chúa 
I - In sâu đậm 
N- Nhận biết 


