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Giới thiệu khái niệm về tội lỗi và nô lệ. 
Nói về Ma Quỷ là kẻ thù của Ðức Chúa Trời 
Giới thiệu Chúa Giê-xu là người giải phóng chúng ta! 

 

“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta.”  Giăng 8:31 
 
“Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các 
ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ 
thật sẽ buông tha các ngươi.”  Giăng 8:31-32 
 

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.   
 
   Có bao giờ em nói dối hay làm điều mình không nên làm không? Tôi nghĩ 
trước đây chúng ta có làm những diều đó. Em có nói dối để che đạy việc làm sai 
quấy hay che đậy một điều em đã nói dối? Và rồi, em có tìm cách nói dối để che đậy 
điều nói dối trước? Nếu có, em cảm giác được như thế nào khi ở trong cạm bẩy đó, 
như không thể tránh nói dối. Em có thấy rằng khi nói dối một lần sẽ dẽ dàng nói dối 
nữa? Cách thoát khỏi nói dối là nói thật. Ðiều nầy có vẽ đơn giản nhưng khi em bị 
rơi vào bẩy, nói thật là điều khó nhất để làm trên thế giới. 
 Hãy nhớ bài học Kinh Thánh tuần rồi, chúng ta học Ðức Chúa Giê-xu là sự 
sáng của thế gian. Khi chúng ta học bài học hôm nay, Chúa vẫn đang ở nơi đó. Em 
nào nhớ Chúa ở đâu khi Ngài dạy đám đông tụ họp xung quanh Ngài. Ngài đã ở 
trong đền thờ, ở Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-xu không những ở cùng một chô, nhưng 
Ngài cũng nói với cùng một đám đông. Câu chuyện mở đầu với việc Chúa Giê-xu 
nói chuyện với những người Do thái là người tin điều Ngài đã nói. Chúa Giê-xu nói 
với họ “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đồ Ta; Các ngươi sẽ biết 
lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” 

Môn đồ là gì? Đó có phải là người nói họ biết Chúa Giê-xu không? Không! 
Đó là người tin cậy, học hỏi và đi theo thầy và chia sẻ điều họ học. Nên điều gì thật 
khiến chúng ta thành người môn đệ hay người theo Chúa? Câu Kinh Thánh chỉ cho 
chúng ta. Đó là vâng theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Làm sao chúng ta biết Chúa 
dạy gì? Chúng ta có thể học và biết Chúa dạy gì và ý nghĩa gì không? Có! vậy 
chúng ta tìm điều ấy ở đâu? Trong Kinh Thánh! Kinh Thánh chứa đầy mọi điều về 
Chúa Giê-xu có cả sự dạy dỗ của Ngài. Các em nào có thể tự đọc Kinh Thánh và 

Lẽ Thật Buông Tha Ngươi Giăng 8:31-59 
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cũng có thể học Kinh Thánh ở đây với bạn em mỗi tuần. Học về sự dạy dỗ của Chúa 
Giê-xu rất quan trọng, nhưng điều đó không khiến các em trở thành môn đồ Ngài. 
Chúng ta phải làm theo điều chúng ta học! Chúng ta phải làm điều Kinh Thánh dạy 
chúng ta làm. 
 Khi chúng ta vâng theo lời phán của Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ biết lẽ thật. 
Chúng ta sẽ đọc đoạn 14 sau về Chúa Giê-xu là lẽ thật. Cho nên chúng ta càng nghe 
và vâng theo thì chúng ta càng biết Chúa Giê-xu, lẽ thật! Và càng biết Chúa qua lời 
Kinh Thánh nói chúng ta sẽ được tự do. Khi nào một người muốn được tự do? 
Thông thường người muốn tự do là người bị giam cầm hoặc là họ bị bắt, và ngay cả 
nhiều năm trước khi vài người Mỹ nô lệ muốn được thả tự do. Nhưng các em và tôi 
cần giải thoát khỏi điều nào ở thế gian này? Em và tôi cần được tự do khỏi tội lỗi. 
Kinh Thánh nói tội lỗi là sự nô lệ. (Người ta nói rằng bất cứ ai phạm tội hay cứ 
phạm tội, bị nô lệ bởi tội lỗi trói chặt như những khoen xích và không thể tự thoát 
ra. Người bị nô lệ không có Chúa là Cha vì Chúa là chân thật. Người cứ phạm tội 
giống như “Cha” họ là ma quỷ. Ma quỷ là cha kẻ nói dối. Nó là kẻ thù Đức Chúa 
Trời, dù nó được Chúa dựng nên và muốn các em thành nô lệ. Nó muốn em ở dưới 
sự điều khiển của nó. Nó muốn em cứ tiếp tục làm điều xấu để kéo em ra khỏi Chúa 
là Ðấng yêu các em và muốn có thì giờ với em, là Đấng ban Con Một của Ngài cho 
các em. 
 Ngài ban Chúa Giê-xu để giải cứu chúng ta ra khỏi tội. Chúa Giê-xu lià bỏ 
thiên đàng và đến thế gian để sống một đời sống trọn vẹn - một đời sống vô tội. Vì 
Chúa Giê-xu không phạm tội. Ngài bị treo trên cây thập tự, gánh hết tội lỗi của các 
em và tôi và tội lỗi của mọi người trên thế gian, và Ngài cũng chết thế cho tôi và các 
em. Ngài đứng ở vị trí chúng ta chết thế để mở một con đường trọn vẹn cho chúng 
ta đến với Đức Chúa Trời vì chúng ta không trọn vẹn đối với Chúa khi chúng ta dơ 
bẩn bởi tội lỗi. Và nếu Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, khiến chúng ta tự do, 
chúng ta thật sự được tự do. Tự do khỏi tội lỗi. 
 Cha của các em là ai? Trước khi trả lời hãy nhớ lại những điều các em đã 
làm. Có phải đời sống em bày tỏ theo một chân thần hay đó là lối mòn tội lỗi và đời 
sống xấu xa? Nếu Chúa là Cha các em thì các em có thể nói với người khác về 
Ngài. Nếu ma quỷ là cha các em, và nếu c á c em vẫn hành động giống như nó, các 
em có thể được tự do. Các em có muốn được tự do không? Em có muốn từ  bỏ gian 
dối để thành chân thật không? Hãy cầu nguyện với tôi hôm nay. 
 

Làm dây xích giấy để mô tả sự trói buộc và nô lệ. Trước khi dán những 
khoen xích lại, viết câu Kinh Thánh trên mỗi miếng giấy. 
 

Hãy xin Chúa giúp em vâng lời. Hãy xin Chúa cho người khác biết chúng ta 
theo Chúa Giê-xu bởi việc hành động và những gì chúng ta làm. 



Bài Học Cho Thiếu Nhi 

 
 

Vâng Lời! 
 

Cho tôi chữ  “V”….. “V” 
   “Â”….. “Â” 
   “N”….. “N” 
   “G”….. “G” 

  “L”….. “L” 
   “Ờ”….. “Ờ” 
   “I” ….. “I” 
 
  V-Â-N-G  L-Ờ-I Tôi phải tập mỗi ngày 
  Vâng lời Chúa Giê-xu, vâng lời Chúa Giê-xu 
 

Dạy: (đem những mẫu tự to cắt từ giấy cứng để đánh vần chữ “V-Â-N-G  L-Ờ-I”. Xử dụng 
những cái này trong bài học và cho phép các em rờ những mẫu tự to bằng tay khi bạn đọc từng vần. 
 Hãy đọc từ vâng lời V.Â.N.G L.Ờ.I. Vâng lời một ai đó có nghĩa gì? Em phải vâng lời người 
nào bảo em làm không? Ví dụ: Nếu em biết mẹ em nói: “Không ăn bánh trước bữa cơm!” Nhưng hôm 
nay bà không dặn em đừng ăn bánh hôm nay thì em có ăn được không nếu em muốn trong khi mẹ em 
chuẩn bị bữa ăn? Điều này không được vì em biết mẹ em nói gì trước đó và điều đó có nghĩa không 
được cho mọi ngày chớ không chỉ lúc đó! Đôi lúc chúng ta có thể hiểu mọi luật lệ như điều cấm ăn 
bánh. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta ăn bánh hay bất cứ gì trước buổi ăn chúng ta bị no bởi đồ ăn 
không tốt cho chúng ta nên chúng ta không ăn được thức ăn bỗ dưỡng mẹ mình chuẩn bị! Nhưng có lúc 
chúng ta không hiểu luật lệ. 
 Đối với Chúa sự vâng lời cũng như vậy. Chúng ta học nhiều điều  trong Kinh Thánh. Có những 
luật lệ bảo điều chúng ta phải làm. Có những luật bảo chúng ta không nên làm. Luật Chúa bảo vệ 
chúng ta dù chúng ta hiểu hay không? Em có biết gì không? Chúng ta không cần phải hiểu luật mới 
vâng lời! Mẹ của chúng ta, đặc biệt là Chúa biết những điều mà chúng ta không biết. Họ biết điều gì 
xảy ra cho chúng ta nếu chúng ta làm gì đó. Cho nên họ có luật “Không!” Nhưng họ cũng biết những 
điều chúng ta phải làm tới làm luôn luôn để được tốt hơn. Những điều nào em biết Chúa nói “không”? 
(nói dối, ăn cắp, nói lời không lịch sự…) và điều nào Chúa muốn chúng ta làm luôn? (Vâng lời cha mẹ, 
giúp đỡ bạn, rộng rãi với các anh chị em…) 
 Chúa Giê-xu cũng nói người nào vâng lời Ngài là người theo Chúa! Em có vâng lời Chúa Giê-
xu hay muốn làm theo ý mình và nghĩ  rằng Chúa không thấy? Oh! Chúa thấy mọi điều em làm hay bất 
cứ nơi nào em đi, và Ngài buồn khi thấy em không vâng lời. Hôm nay em có làm cho Chúa vui không? 
Em có biết điều nào Chúa muốn em làm điều nào không muốn? Hôm nay em làm cách nào để Chúa 
vui? 
 
Cầu Nguyện: Cảm tạ Chúa về những điều luật giữ con an toàn. Xin giúp con vâng lời Ngài. 

 



Sinh Hoạt 

 
 
 

• Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay. 
 
• Cho câu trắc nghiệm đúng sai về bài học. 
 
• Cho hát một số bài hát. “Không Gì Ngoài Huyết Chúa Giê-xu”, “Tôi Vui Mừng Vì Chúa 

Giải Phóng Tôi”, “Rô 16:19”, “Chiếc Hộp Vuông Nhỏ” và “Lòng Tôi Vui Vẽ” với câu 
“Nếu ma quỷ không thích, nó có thể ngồi trên đầu kim gút” và “Nếu ma quỷ không thích 
nó có thể ăn một quả bom”. 

 
• Bây giờ là cơ hội để nói chi tiết về Kinh Thánh. Kinh Thánh gồm có 66 sách. Có 2 phần: 

Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước có 39 sách, Tân Ước có 27 sách. Kinh thánh chia ra 
nhiều phần: Luật pháp, lịch sử, văn thơ, đại tiên tri, sách phúc âm, lịch sử, thơ tín và tiên 
tri. Có nhiều trò chơi để thực tập hợp với các sách Kinh Thánh. Chọn cái tốt nhất cho học 
sinh bạn. 

 
• Trò chơi “Thảy Banh”. Chia các em thành 2 nhóm. Ngồi đối diện nhau. Khi các em thảy 

banh qua lại mỗi em phải đọc 1 sách của Kinh Thánh; bắt đầu thứ tự từ Sáng Thế Ký. 
 

• Nói về sự cám dỗ. Phải chắc chắn các em biết bị cám dỗ không là tội ngay cả Chúa Giê-
xu đã bị cám dỗ, nhưng làm theo cám dỗ là tội. Đưa ra những tình huống và cho các em 
cơ hội giải thích làm thế nào để có thể vâng lời. 

 
• Lấy 1 cây kiếm xoắn để tập tìm ra những lẽ thật về lời ĐCT. 


