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Nhận thức Chúa Giê-xu là  Đứ c Chúa  Trời. 
Học theo gương Chúa Giê-xu. Luô n làm điều đúng dù  rằng khó. 
Biết rằng Chúa Giê-xu chết vì mọi người. 

 

“Thà một người chết vì dân thì ích hơn.” Giăng 18:14 
 
“Vả, Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng: Thà một người chết vì dân 
thì ích hơn.” Giăng 18:14 
 
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 một địa điểm nào mà các em và bạn hay đến, một chổ mà các em 
thích tụ tập với nhau? Hay là các em có một địa điểm nào giống như vậy trong 
những năm trước. Các em có nhớ những thời điểm và những câu chuyện đặc biệt? 
Chúa Giê-xu cũng có một chổ như vậy. Ngài và các môn đồ Ngài điều biết – và đi 
đến đó nhiều lần. Chổ đặc biệt nầy là chổ mà Chúa Giê-xu đi đến nhiều lần với môn 
đồ của Ngài, là một khu vườn, vườn Ghết-sê-ma-nê. Khu vường nầy không như khu 
vườn thường quen thuộc của chúng ta. Vườn Ghết-dê-ma-nê không là một vườn 
bông hay vườn rau cải. Vườn nầy đầy những cây ô-liu. 

Sau bữa ăn tối và đi bộ qua thành phố Giê-ru-sa-lem vào đêm thứ Năm xa 
xưa, Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài, ngoại trừ Giu-đa kẻ phản rời khỏi thành phố 
và đi qua thung lũng. Rồi thì họ đến khu vườn mà họ đã đến rất nhiều lần. Khu 
vườn rất quen thuộc và thỏa mái. Nhưng tối nay thì khác. Giu-đa là người thường 
hay đi với Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài đến khu vường, đang trên đường đi với 
những người lính La-mã và cảnh sát. Họ đến với những cây đuốc và đèn để soi sáng 
đường đi. Họ cũng đem theo vũ khí như kiếm và gậy gộc. Chúa Giê-xu biết tất cả 
những gì sẽ xãy ra cho Ngài. Chúa Giê-xu từ ban đầu đã biết Giu-đa phản Ngài1 và 
Ngài biết Giu-đa đang đến ngay bây giờ. Chúa Giê-xu không đợi cho Giu-đa và lính 
đến tìm Ngài. Ngài không trốn hay chạy đi. Chúa Giê-xu đến gặp đám đông hung 
dữ! 

Mặc dù Ngài biết họ đến để tìm Ngài, nhưng Ngài xuất hiện trước mặt quân 
lính và quan chức mà hỏi họ đang tìm ai. Họ trả lời, “Chúng tôi tìm Giê-xu, người 
Na-xa-rét.” Chúa Giê-xu trả lời, “CHÍNH TA ĐÂY!” Khi Ngài trả lời thị họ ngã ra 
giống như bị ai xô. Đối với những người nầy, danh của Đức Chúa Trời “TA LÀ, 

Chúa Giê-xu Bị Bắt Giăng 18:1-14 

1Giăng 6:64, 
70-77 
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(Đấng Tự Hữu Hằng Hữu)” là danh rất đặc biệt với họ.2 Ngay cả những người nầy 
cũng không dám xưng danh của Đức Chúa Trời nữa. Chúa Giê-xu không những nói 
danh “Tự Hữu Hằng Hữu,” nhưng Ngài còn nói chính ta là Đấng “Tự Hữu Hằng 
Hữu.” Điều đó có nghĩa gì? Chúa Giê-xu đang nói rằng Ngài chính là Đức Chúa 
Trời! Đó chính là lý do tại sao những người này bước lùi lại. Họ bị kinh hoàng khi 
có ai đó tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Họ không tin nơi Chúa Giê-xu, mặc dù 
Ngài đang nói lên lẽ thật. Những người lính và các quan chức vẫn chưa tiến tới gần 
Chúa Giê-xu, vì vậy, Ngài hỏi lại lần nữa: "Các người tìm ai?" Và họ lại trả lời: 
“Giê-xu, người Na-xa-rét.” Chúa Giê-xu giải thích lại một lần nữa: “TA LÀ Người 
đó. Nếu ta là người mà các ông đang tìm, hãy để cho những người khác đi.” Chúa 
Giê-xu nói điều này bởi vì Ngài muốn các môn đệ Ngài được an toàn. Ngài biết 
rằng đó là điều Đức Chúa Trời cũng muốn nữa. Ngài sẽ không mất bất cứ một ai 
trong số họ cả, ngoại trừ Giu-đa, là người đã và đang phản bội Ngài.3 Nhưng Giu-đa 
chưa bao giờ là một môn đồ thật của Chúa. Ông đi cùng Chúa Giê-xu và nói chuyện 
với Chúa Giê-xu, nhưng ông chưa bao giờ thật sự nhìn biết Chúa Giê-xu hay bước 
đi theo Ngài. Khi Chúa Giê-xu phán, một người trong số các môn đệ Ngài, là Phi-e-
rơ, rút gươm của ông ra, sẵn sàng để tự vệ cho chính ông và bảo vệ Chúa Giê-xu. 
Ông chém vào một người tên là Man-chu và cắt đứt tai của anh này. Man-chu là 
một nô lệ đã làm việc cho thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe. Chúa Giê-xu không 
khích lệ các môn đồ Ngài tiếp tục chiến đấu. Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ phải dẹp 
gươm qua một bên. Chúa Giê-xu muốn Phi-e-rơ biết rằng đây là điều phải xảy ra. 
Đây chính là lý do vì sao Chúa Giê-xu đến. 

Toán quân lính La-mã và các quan chức đã bắt Chúa Giê-xu. Họ trói Ngài 
lại. Sau đó, họ mang Chúa Giê-xu đến chỗ một người tên là An-ne, bởi vì dân Giu-
đa muốn thẩm vấn Chúa Giê-xu. An-ne có liên hệ với thầy tế lễ thượng phẩm Cai-
phe. An-ne là cha vợ của Cai-phe. Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm, là người đã nói, 
nói về Chúa Giê-xu, rằng thà một người chết để toàn dân tộc không bị hư mất.4 Cai-
phe không hiểu ý nghĩa trọn vẹn của điều ông đã nói, nhưng điều đó sẽ trở thành sự 
thật. Một người sẽ chết hầu cho mọi người đều được cứu. Chúa Giê-xu đến và chịu 
chết để bất kỳ ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa 
Giê-xu chết cho tất cả mọi người, nhưng để nhận được sự sống đời đời, các em phải 
tin rằng Ngài chính là “TA LÀ,” được ban xuống thế gian để chết thay cho các em. 
Và cũng giống như những môn đồ thật của Ngài, một khi chúng ta thuộc về Ngài, 
chúng ta không thể bị phân rẽ khỏi Ngài. Vậy hãy chọn Chúa ngay hôm nay! 
 

Hãy làm những thập tự. Dùng que thủ công hoặc miếng bọt biển và trang trí 
lên đó bằng hoa, dây ruy băng...v.v... Viết câu gốc lên một miếng giấy hay bọt biển 
có dạng biểu ngữ nhỏ. Đính một dây treo bằng ruy băng hay nam châm lên phía sau. 

4Gi ăng 
11:45-52 

3Giăng 6:39, 
17:12 

2Xuất 3:13-15 
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Chúa Giê-xu Bị Bắt 
 
 

Hát: “Chúa Yêu Em” 
 

Dàn dựng khuôn viên cho câu chuyện Kinh Thánh của bạn giống như một khu vườn có 
tường bao quanh. Ngồi giữa vòng các em nhi đồng và kể cho chúng nghe câu chuyện này. 
 

Dạy: Vào một đêm khuya, sau khi Chúa Giê-xu và các môn đệ Ngài đã ăn bữa tối đặc 
biệt với nhau, họ đi bộ qua những con đường tối trong thành phố. Họ đến vách thành và họ đi 
qua đó. Họ đi bộ ngang qua một thung lũng, cách xa thành phố, và sau đó, họ tiến vào khu 
vườn. Đây không phải là vườn hoa hay vườn rau quả. Khu vườn này đầy ắp cây. Cây ở đây thật 
to, to đến nỗi các em không thể vòng tay qua ôm được. Những cây này cũng cao nữa. Cây trong 
khu vườn này là cây ô-liu. Chúa Giê-xu và các môn đệ Ngài đã dành rất nhiều thời gian với 
nhau trong khu vườn này. 
 

Khi Chúa Giê-xu bước vào khu vườn, Ngài biết điều gì sắp xảy ra. Môn đệ của Ngài là 
Giu-đa đang đến đó cùng với toàn quân lính và cảnh sát để bắt Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu 
không làm điều gì sai trái cả, nhưng lại có những người không thích Ngài. Khi Chúa Giê-xu nói 
về Cha của Ngài, là Đức Chúa Trời, thì họ trở nên giận dữ càng hơn. Khi Ngài phán với họ rằng 
Ngài chính là Đức Chúa Trời, họ định trong lòng rằng họ muốn Ngài phải chết! 

 
Như Chúa Giê-xu đã biết trước điều đó sẽ xảy đến, Giu-đa đến khu vườn, biết chắc trong 

lòng rằng Chúa Giê-xu sẽ có ở đó với các môn đồ Ngài. Giu-đa đến đấy cùng với quân lính và 
cảnh sát. Họ cầm đuốc và đèn lồng để rọi đường và họ mang theo những vũ khí như gươm và 
dùi cui nữa. Chúa Giê-xu không bỏ chạy hay tìm cách ẩn nấp. Chúa Giê-xu đi thẳng tới và đối 
diện với họ. 
 

Điều Cai-phe, lãnh đạo giáo hội, đã nói là đúng. Thà một người chết hầu cho mọi người 
khác có thể được cứu. Nhưng Cai-phe không hiểu rằng Chúa Giê-xu để cho quân lính bắt Ngài 
là bởi vì Ngài đến để chịu chết. Chúa Giê-xu đến để chết thay cho tôi và các em, cho Giu-đa và 
cho cả Cai-phe nữa. Chúa Giê-xu có thể ngăn quân lính bắt Ngài. Ngài đầy quyền năng và 
mạnh sức. Nhưng Chúa Giê-xu đã phó chính Ngài – quân lính không hề có chút sức mạnh nào 
trên Ngài cả! 
 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa vì Chúa Giê-xu không bỏ chạy khỏi toán quân lính đến khu 
vườn để bắt Ngài. Cám ơn Chúa Giê-xu đã chết thay cho con. 
 



Sinh Hoạt 

 
 
 

• Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay. 
 
• Tạo một hoạt động cho các học viên chọn dụng cụ mà đoàn dân đến bắt Chúa Giê-xu sử 

dụng. (Họ đến với đèn lồng, gươm giáo và vũ khí. Cũng cung cấp thêm những hình ảnh 
không được dùng tới.) 

 
• Đưa ra trò chơi tìm những từ là cá t ính của các nhân vật trong bài học này. (Chúa Giê-

xu, Giu-đa, Phi-e-rơ, Man-chu, An-ne, Cai-phe.) 
 

• Dùng một bản đồ thành Giê-ru-sa-lem, có cả Brook Kidron cũng như là vườn Ghết-sê-
ma-nê. Vẽ lại những bước chân của Chúa Giê-xu từ phòng cao, qua Giê-ru-sa-lem, và 
xuống đến khu vườn. 

 
• Mang một lọ quả ô-liu vào lớp. Khi học viên đến, bảo họ đoán có bao nhiêu quả ô-liu có 

trong lọ. Sau bài học Kinh Thánh, phát thưởng cho học viên nào có dự đoán gần đúng với 
đáp án nhất. Bạn có thể cho các học viên ăn thử những trái ô-liu đó nữa. 

 
• Làm áo giáp của quân lính bằng túi giấy. Cắt một lỗ ở dưới đáy và tách phía trước của túi 

giấy từ trên chí dưới để làm phần mở. Diễn lại bài học Kinh Thánh với tất cả những 
người còn lại làm quân lính. 

 
• Với những học viên lớn hơn: từ Ghết-sê-ma-nê xuất phát từ một cụm từ tiếng Hy-bá-lai 

là Gat Shemen có nghĩa là ép ô-liu, một ám chỉ đến sự dồi dào về những loại cây này và 
ám chỉ đến ngành ép dầu ở vùng đó. Khu vườn này có nhiều cây ô-liu trong thời đại của 
Chúa Giê-xu và vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Cây ô-liu không có vòng ngấn, cho nên 
việc xác định tuổi của cây rất khó khăn. Người ta tin rằng không có cây ô-liu nào sống 
sót qua cuộc tàn phá của Titus vào năm 70 sau Chúa, ông là người nổi tiếng về việc phá 
trụi những cây ô-liu ở Giê-ru-sa-lem. Dầu vậy, gần 2000 năm sau đó, một số cây có thể là 
chồi của những cây mà Chúa Giê-xu và bạn Ngài dưới tàn lá của chúng! 

 
Bạn cũng có thể muốn thảo luận ý nghĩa của tên Ghết-sê-ma-nê. Xưởng ép ô-liu sẽ vắt 
trái ô-liu để thu được dầu ô-liu. Ở một nơi có nghĩa là “ép ô-liu,” Chúa Giê-xu kinh 
nghiệm được nỗi đau đớn của sự phản bội và bị bắt. 


