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Giới thiệu Chúa Giê-xu là Áng Sáng thế gian 
Giới thiệu thực tế chúng ta cũng có thể là ánh sáng. 

“Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, 
nhưng có ánh sáng của sự sống..” Giăng 8:12 
 
“Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế 
gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự 
sống.” Giăng 8:12 
 
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 chuẩn bị cho bài học. Xin 
đừng đọc phần nầy cho các em.   
 
   Các em có bao giờ thử đi trong nhà khi đèn tắt? Các em có vấp chơn hay đụng 
tường không? Trong câu chuyện Kinh Thánh tuần nầy, Chúa Giê-xu nói về sự không 
bước đi trong bóng tối nữa. Chúng ta hãy xem thử! 

Tuần rồi chúng ta nói về một số người chung quanh Chúa Giê-xu. Những 
người lãnh đạo Do Thái cho Ngài là kẻ nói dối; cũng có người tin và nhận Ngài. Sáng 
sớm hôm sau, Chúa Giê-xu đi vào đền thờ. Người ta bắt đầu tụ họp lại xung quanh 
Ngài và Ngài dạy dỗ họ. Khi Ngài đang dạy dỗ, những nhà lãnh đạo xen vào. Những 
nhà lãnh đạo nầy đem đến một người đàn bà mà họ bắt được bà vi phạm luật pháp. 
Họ nói, “Trong Cựu Ước, người đàn bà nầy phải chết theo luật Môi-se. Ngài nghĩ thế 
nào?” Họ làm điều nầy để thử xem Chúa nói ra sao. Họ cũng muốn tìm cớ để bắt 
Ngài. Chúa Giê-xu biết không phải chỉ có mình bà vi phạm luật và Ngài cũng biết luật 
nói như thế nào.1 Theo luật, cả hai người phạm luật nầy phải bị ném đá chết, nhưng 
những nhà lãnh đạo chỉ đem đến người đàn bà nầy chớ không phải hai người. Chúa 
Giê-xu khom xuống và viết trên đất bằng ngón tay. Khi thấy mọi người không để 
Ngài yên, Chúa Giê-xu đứng lên và nói với họ, “Trong các ngươi ai chưa hề phạm tội, 
trước nhất hãy ném đá người đàn bà nầy.” Chúa Giê-xu khom xuống và và dung ngón 
tay viết trên đất và chuyện kỳ lạ bắt đầu xãy ra. Từ người già đến người trẻ, các người 
lãnh đạo bắt đầu bỏ đi. Khi Chúa Giê-xu đứng lên lần nữa, Ngài bảo bà hãy đi đừng 
phạm tội nữa. 

Đám đông đã tụ họp lại trước khi những người lãnh đạo Do Thái đến khấy rối 

Chúa Giê-xu Là Sự Sáng Thế Gian Giăng 8:1-30 

(1) Xem Giăng 
8:4-5 so sánh 
Lê-vi-ký 20:10 
và Xuất 22:22 
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Cầu Nguyện 
 

Chúa Giê-xu vẫn ở đó. Họ thấy tất ả những gì xãy ra. Họ thấy những nhà lãnh đạo 
đến với một trong hai người phạm luật. Họ nghe thấy những nhà lãnh đạo chỉ nói đến 
một phần của luật pháp trong Kinh Thánh mà họ đã học và phải biết. Và rồi họ nghe 
Chúa Giê-xu nói, “Ta là sự sáng của thế gian. Ai theo ta sẽ chẳng đi trong nơi tối tăm, 
nhưng có ánh sáng là sự sống.” Một lần nữa Chúa Giê-xu nói những điều khác 
thường, những điều mà không ai nghĩ tới. “Ánh sáng” có liên hệ gì với người đàn bà 
phạm luật và là cái bẩy của những nhà lãnh đạo dùng gài bẩy Chúa Giê-xu? 

Sống một đời sống phạm luật pháp, cũng như đọc Kinh Thánh nhưng không có 
mối thân thiết với Ðức Chúa Trời, và tự sống theo luật riêng của mình đều là bước đi 
trong tối tăm. Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian. Giống như một căn  phòng không 
có đèn hay cửa sổ thì tối, thế giới nầy không có Chúa là một chổ tối tâm linh. Khi con 
người ở trong “tối tăm” tâm linh, họ làm mọi điều vì họ không biết Ðức Chúa Trời là 
Ðấng làm thay đổi. Nhưng Ngài có thể giúp chúng ta thấy rõ hơn khi chúng ta chọn 
theo Ngài. 

Chúa Giê-xu nói ngoại trừ họ tin Ngài là Ðức Chúa Trời, họ sẽ chết trong tội 
lỗi mình. Những người lãnh đạo Do Thái từ chối không tin Chúa Giê-xu là Ðức Chúa 
Trời. Họ tiếp tục cho rằng Chúa Giê-xu là một người nói dối. Và dù rằng họ chống 
đối Ngài , nhưng họ không làm điều gì hết vì giờ của Ngài chưa đến.2 Chúa Giê-xu 
nói điều lạ kỳ. Chúa Giê-xu nói đến Ngài chết cách nào. Ngài nói với mọi người rằng 
khi họ “treo Ngài lên”3 (khi họ treo Ngài lên  cây gỗ), thì họ sẽ biết Ngài từ Ðức Chúa 
Trời. 

Còn các em? Các em có biết, các em sẽ tin rằng Chúa Giê-xu đến từ Ðức Chúa 
Trời? Các em có thấy cách nào Ngài đem ánh sáng đến chỗ tối tăm? Nếu các em chưa 
tin, chúng ta sẽ nói về chuyện đó; còn nếu các em đã tin, thì Ngài muốn các em cũng 
là ánh sáng trong nơi tối tăm nữa! Trong Ma-thi-ơ 5, Kinh Thánh cho chúng ta biết 
nếu chúng ta tin nhận Ngài, “Chúng ta là ánh sáng của thế gian ... Sự sáng các người 
hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và 
ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” Các em có thể làm cho người ta biết về Chúa 
Giê-xu qua hành động, lời nói, và việc tốt các em sẽ làm! Các em có muốn xin Chúa 
Giê-xu giúp các em làm điều đó? 

 
 
Làm đèn cầy bằng ống giấy hay giấy cứng. Gắn vào một cái dĩa giấy. Viết câu 

gốc vào miếng giấy bao quanh đèn cầy giấy. 
 
Cầu nguyện, cám ơn Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài để soi sáng đường lối đến với 
Ngài. Cầu xin Ngài giúp để chiếu sáng lối cho người đang đi trong tối tăm xung 
quanh chúng ta. 

(2) Giăng 8:20 
(3) Giăng 8:28 



Bài Học Cho Thiếu Nhi 

 
Ánh Sáng Của Thế Gian! 

 
 

Hát: “Ngọn Ðèn Nhỏ Của Tôi” 
 

Dạy: Khi các em ra ngoài vào ban Ngài, Ánh sáng đến từ đâu? Mặt trời! Cho nên, các em 
nghĩ mặt trời là ánh sáng của thế gian? Vâng, nó chiếu sáng một phần nào cho thế giới, 
nhưng ánh sáng mặt trời đến từ đâu? Ai làm trên mặt trời? 

   
  Nếu các em nhớ lại bày học đầu tiên trong sách Giăng, chúng ta học được rằng 
Chúa Giê-xu ở với Ðức Chúa Trời từ lúc ban đầu. Từ lúc ban đầu, Ðức Chúa Trời và Chúa Giê-
xu tạo dựng nên trời đất. Một phần của sự tạo dựng đó là mặt trời của chúng ta. Giăng cũng cho 
chúng ta biết trong câu chuyện Kinh Thánh là Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian! Chúa Giê-
xu, là Ðấng tạo dựng nên mặt trời để soi sáng thế gian đã đến thế gian để chỉ cho chúng ta thấy 
Ðức Chúa Trời là như thế nào. Ngài đến, như là chớp sáng, để chiếu sáng lối đi đến Ðức Chúa 
Trời. Các em có biết Chúa? Nếu các em biết Chúa Giê-xu, các em biết Ðức Chúa Trời. Nhưng 
làm sao chúng ta biết Chúa Giê-xu? Chúng ta biết được Chúa khi chúng ta đến nhà thờ. Trong 
nhà thờ chúng ta đã học nhiều điều về Chúa Giê-xu. Một ngày các em sẽ có cơ hội chọn theo 
Chúa Giê-xu. 
   
  Khi chúng ta chọn theo Chúa Giê-xu, chúng ta có thể làm ánh sáng nhỏ cho Ðức 
Chúa Trời. Chúng ta có thể như Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta giống như Chúa Giê-xu, chúng 
ta có thể chiếu sáng đường lối đến Ðức Chúa Trời. 
 
 Hát: “Ngọn Ðèn Nhỏ Của Tôi,” lần nữa. 
 

Cầu Nguyện: Cảm ơn Ðức Chúa Trời, Ngài vì đa sai Chúa Giê-xu. Cảm ơn Ngài đã chỉ 
cho chúng ta làm sao bước đi trong ánh sáng! 

 
 
 



Sinh Hoạt 

 
 

• Cung cấp giấy màu và trò chơi sắp chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay. 
 
• Hát! “Con Ðến Ðây Ðể Tôn Thờ,” “Ngọn Ðèn Nhỏ Của Tôi” hay “Ði, Ði, Ði, Ði Trong 

Ánh Sáng.” 
 

• Bịt mắt từng em, và cho các em khác chỉ dẫn đến những địa điểm trong Kinh Thánh. 
Giúp em bị bịt mắt với lời chỉ dẫn bao nhiêu bước trong mỗi sự hướng dẫn. Khi tất cả 
mọi người đều có cơ hội, nói đến sự khó khăn trong trò chơi nầy. Nói cho các em biết có 
khi khó khăn để quyết định, để làm việc tốt. Nhấn mạnh trở lại lẽ thật Chúa Giê-xu là ánh 
sáng của thế gian. Nếu chúng ta bước đi với Ngài, chúng ta không bước đi trong tối tăm. 

 
• Làm một cái đèn bin! Có thể làm với những vật liệu đơn giản. Những chỉ dẫn có trên 

internet. 
 

• Cho các em xem hình ngọn hải đăng/ hay giấy màu và nói về hải đăng. Những ngọn hải 
đăng được dựng nên để chiếu sáng. Nó được xây nơi chổ nguy hiểm và tối tăm. Mỗi ngọn 
hải đăng có dấu hiệu riêng, để phân biệt mỗi ngọn hải đăng. Nó đã cứu được nhiều mạng 
sống. So sánh ngọn hải đăng và Chúa Giê-xu, cuối cùng mỗi người chúng ta, chiếu sáng 
trong nơi tối tăm. 

 
• Nếu có thể được, che hết ánh sáng trong phòng học, làm như vậy để cho các em “kinh 

nghiệm.” Bạn cần: đèn bin, một miếng giấy thủ công đen và trắng. Trước nhất, chiếu đèn 
bin vào giấy đen, và mờ. Rồi, chiếu đèn trên miếng giấy trắng. Làm nhiều lần nết cần để 
các em thấy sự khác biệt. Giải thích cho các em thấy sự phản chiếu ánh sánh nhiều trên 
giấy trắng. Cũng nên giải thích cho các em sự tương tự giữa chúng ta và tờ giấy. Nếu 
chúng ta “trắng và trong sạch” và được tẩy rửa bởi Ðức Chúa Trời, ánh sáng sẽ sẽ phản 
ảnh từ nơi chúng ta. Những người khác có thể nhìn xem Chúa rõ hơn qua chúng ta. Nếu 
chúng ta vẫn “tối tăm” với tội lỗi, chúng ta có thể ngăn cản người khác thấy Ðức Chúa 
Trời. 


