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Mục Ðích 
Bài Học Hiểu được rằng người đại diện cho Tin Lành dựa trên tình yêu của chúng ta đối với những người khác. 

 

 

“Các ngươi yêu nhau.” Giăng 13:35 
 
“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các 
ngươi là môn đồ Ta.” Giăng 13:35 
 
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 nhớ tuần lễ nào hay buổi tối nào trong tuần mà bài học về tuần lễ cuối 
cùng, khi chúng ta nói về việc Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ Ngài không? Chúa Giê-
xu dùng bữa với các môn đồ và rửa chân cho họ trong tuần Lễ Vượt Qua, vào một buổi tối 
Thứ Năm. Có ai nhớ Chúa Giê-xu đang cố gắng dạy các môn đồ Ngài điều gì trong suốt 
tuần lễ trước khi việc này xảy ra không? Ngài đang chuẩn bị họ cho sự chết của Ngài. 

Trong bài học của chúng ta, Chúa Giê-xu vẫn còn ở trên phòng cao. Mười một 
trong mười hai môn đồ Ngài cũng ở đó. Giu-đa đã rời khỏi đó để phản bội Chúa Giê-xu. 
Họ vừa dùng bữa tối với nhau và Chúa Giê-xu vừa rửa chân cho họ. Bây giờ họ ngồi quanh 
bàn và nói chuyện với nhau. Tôi hỏi các em một câu hỏi. Nếu các em biết rằng ngày mai 
các em sẽ đi xa và sẽ không bao giờ gặp lại bạn bè và gia đình các em lần nữa, vậy thì ngày 
hôm nay các em sẽ nói với họ điều gì? Có phải các em chỉ nói về thời tiết không? Hay là 
em ra ngoài và mua quần áo mới? Tôi không nghĩ tôi sẽ làm thế đâu. Tôi sẽ muốn dành 
những giây phút cuối cùng với những người tôi yêu thương nhất. Tôi sẽ nói với họ rằng tôi 
yêu họ biết bao và cố nhắc nhở họ những điều tôi không bao giờ muốn họ quên! À, nếu đó 
chỉ là cách tôi cảm thấy, thì Chúa Giê-xu sẽ cảm thấy như vậy càng nhiều hơn nữa. Chúa 
Giê-xu biết rằng ngày hôm sau, ngày Thứ Sáu, Ngài sẽ chết. Chúa Giê-xu biết rằng Ngài 
sắp đi xa và biết rằng các môn đồ Ngài không thể ở với Ngài nữa. Bên ngoài trời đã tối và 
Chúa Giê-xu chỉ còn lại vài giờ nữa thôi. Chúa Giê-xu muốn dùng những giờ phút cuối 
cùng để nhắc nhở môn đồ Ngài đôi điều. 

Vậy các em nghĩ Chúa Giê-xu đang suy nghĩ về điều gì nhất trong buổi tối đó? Các 
em có nghĩ Chúa Giê-xu đang sợ chết đến nỗi Ngài không thể nghĩ đến điều gì khác 
không? Các em có nghĩ Ngài đang tìm Giu-đa không? Có lẽ Ngài chỉ quá sẵn sàng để trở 
về thiên đàng đến nỗi Ngài không quan tâm đến chuyện gì khác đang xảy ra. Từ sự đối 
thoại này chúng ta vừa viết ra Giăng 13, chẳng có suy nghĩ nào trên đây đúng với suy nghĩ 
của Chúa Giê-xu vào đêm cuối cùng trước khi Ngài chết. Suy nghĩ của Chúa Giê-xu là 
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dành cho các môn đệ Ngài trong đêm ấy. Ngài yêu họ và biết rằng sau khi Ngài đi rồi, 
trách nhiệm của họ là loan báo lẽ thật về Chúa Giê-xu cho mọi người xung quanh họ cho 
đến khi cả thế giới đều được thay đổi. Làm sao điều này lại có thể làm được? 

Chúa Giê-xu chia xẻ một "điều răn mới" với họ. Họ đã có mười điều răn rồi, nhưng 
Chúa Giê-xu biết rằng nếu họ có thể thực hành một điều này, cả thế giới sẽ biết rằng họ 
thật sự đã theo Ngài. Vì vậy, Chúa Giê-xu bảo họ điều gì? Chúa Giê-xu nói: "Ta ban cho 
các ngươi một điều răn mới. Hãy yêu thương nhau. Các ngươi phải yêu thương lẫn nhau, 
như Ta đã yêu thương các ngươi. Nếu các ngươi yêu nhau, thì mọi người sẽ biết các ngươi 
là môn đồ Ta." Chúa Giê-xu nghĩ điều gì thật quan trọng? Ngài muốn các môn đồ Ngài 
nhớ điều gì? Yêu thương lẫn nhau! Chúa Giê-xu chắc hẳn đã nghĩ điều đó là quan trọng bởi 
vì Ngài nhắc lại đến ba lần trong hai câu Kinh Thánh ngắn ngủi! 

Các em có biết rằng Chúa Giê-xu nói chuyện với các môn đồ Ngài trong đêm ấy 
cách đây rất lâu rồi và Ngài ban điều răn này cho những người theo Ngài không? Nhưng 
các em có biết rằng điều Ngài phán cũng dành cho các em và tôi nữa chăng? Vậy thì, nếu 
chúng ta phải yêu mến lẫn nhau, thì chúng ta yêu thế nào đây? Nó khác với từng người 
không? Chúa Giê-xu dạy chúng ta yêu như thế nào. Ngài phán rằng chúng ta nên yêu mến 
nhau như Ngài đã yêu chúng ta! Tại sao chúng ta nên yêu mến lẫn nhau? Chúa Giê-xu ra 
mạng lệnh cho chúng ta làm theo, đó là lý do. Nhưng Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta biết 
tại sao điều đó lại quan trọng. Ngài phán rằng nếu chúng ta yêu mến lẫn nhau, thì mọi 
người sẽ nhìn biết chúng ta thuộc về Ngài! Các em có bao giờ nghĩ người ta sẽ nói rằng các 
em yêu Chúa Giê-xu bằng cách các em hành động không? 

Chúng ta nói cho người khác nghe về Chúa Giê-xu rất là quan trọng. Nhưng thật 
cũng quan trọng khi chúng ta bày tỏ cho họ thấy Chúa Giê-xu như thế nào bằng cách hành 
động giống như Ngài. Vậy chúng ta làm như thế nào đây? Trước hết, các em phải lựa chọn 
trở thành người theo Ngài. Để làm như vậy, các em cần phải thú nhận rằng em là một tội 
nhân. Các em cũng cần phải biết rằng vì cớ tội lỗi mình, các em đáng phải chết, nhưng 
trong khi các em vẫn còn phạm tội, thì Chúa Giê-xu chịu chết thế cho em rồi. Sự chết của 
Ngài mở một lối đi cho em để em có thể đứng trước Đức Chúa Trời. Khi em tin điều này, 
em có thể lựa chọn để Ngài trở thành một phần trong cuộc đời em. Thứ hai, em không cần 
phải bị bao phủ bởi những thứ em muốn. Hãy đặt cảm xúc và nhu cầu của người khác lên 
trên cảm xúc và nhu cầu của em, vậy là em đang áp dụng câu gốc của chúng ta vào đời 
sống rồi đấy! 

 
 
Chơi trò "Đua Tiếp Sức Yêu Thương Nhau." Chia làm hai toán. Học viên đầu tiên 

trong mỗi đội sẽ nhận một hình trái tim với câu gốc. Mỗi học viên, bắt đầu từ người đầu 
tiên, chạy tới cuối khu vực chơi, đọc thuộc lòng hoặc đọc to câu gốc lên rồi chạy về trao 
cho người chơi tiếp theo. Trò chơi kết thúc khi người cuối cùng của đội đã hoàn tất. 
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Hát: “Kết bạn mới nào” 

Kết bạn mới nào, 
Nhưng vẫn giữ bạn cũ nhé. 
Bạn này là bạc, 
Bạn kia là vàng. 

 
Dạy: Các em có nhớ bài học tuần rồi của chúng ta không? Chúa Giê-xu dùng bữa tối với những 

người theo Ngài, các môn đệ Ngài, và sau đó Ngài rửa những đôi bàn chân dơ bẩn của họ nữa. Ngài chỉ 
cho họ làm thế nào để chăm sóc lẫn nhau, để thấy được nhu cầu cấp thiết nào và thực hiện nó. Trong 
bài học tuần này của chúng ta, Chúa Giê-xu vẫn còn ở với các môn đồ Ngài. Chúa Giê-xu biết rằng 
Ngài sẽ không ở với họ bao lâu nữa, và Ngài muốn chia sẻ với họ những việc rất quan trọng với họ. 

Tôi có một câu hỏi cho các em. Khi các em ở nhà, và mẹ hay ba hay bà bảo các em làm việc gì, 
các em có nghĩ là họ chỉ đùa với các em không? Các em có vâng lời ngay từ lần đầu khi họ nhờ các em 
việc gì không? Nếu họ bảo gì với các em hai hoặc ba lần, điều đó thường có ý nghĩa gì? Thường thì nó 
có nghĩa là họ đang rất nghiêm túc về chuyện họ đang nói và điều đó rất quan trọng để các em phải 
lắng nghe và vâng theo. 

Trong đêm trước khi Chúa Giê-xu chết, trong lúc Ngài đang cố gắng giúp đỡ môn đệ Ngài sẵn 
sàng cho sự chết của Ngài, Chúa Giê-xu cũng dạy họ một số điều. Ngài không chỉ nói một lần. Và Ngài 
cũng không nói hai lần. Chúa Giê-xu nói với họ đến ba lần! Hãy lắng nghe xem Chúa Giê-xu bảo môn 
đệ Ngài điều gì và hãy xem thử các em có thể nói cho tôi biết Ngài đã lặp lại điều gì đến ba lần hay 
không nhé. Chúa Giê-xu nói: "Ta ban cho các con một điều răn mới. Hãy yêu thương lẫn nhau. Các con 
phải yêu thương nhau, như Ta đã yêu các con. Nếu các con yêu nhau, thì mọi người sẽ nhận biết các 
con là môn đồ Ta." Ai có thể cho tôi biết Chúa Giê-xu đã nói về điều gì đến ba lần? Đúng rồi, Ngài 
phán: "Hãy yêu thương nhau." Để tôi đọc lại cho các em nghe một lần nữa điều Chúa Giê-xu đã phán 
nhé, và các em hãy đếm lên mỗi lần Chúa Giê-xu nói: "Hãy yêu thương nhau." 

"Ta ban cho các con một điều răn mới. Hãy yêu thương lẫn nhau. (một) Các con phải yêu 
thương nhau, (hai) như Ta đã yêu các con. Nếu các con yêu nhau, (ba) thì mọi người sẽ nhận biết các 
con là môn đồ Ta."  

Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng Ngài muốn chúng ta yêu thương người khác theo cách Ngài đã 
yêu chúng ta. Như vậy là thế nào? À, Ngài bảo đảm rằng chúng ta sẽ có điều chúng ta cần. Ngài chia sẻ 
điều đó với chúng ta. Ngài chăm sóc chúng ta. Ngài cũng bảo chúng ta lý do Ngài muốn chúng ta yêu 
thương nhau nữa. Khi chúng ta yêu thương nhau, những người xung quanh chúng ta có thể bảo rằng 
chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời. Và khi những người xung quanh chúng ta thấy rằng chúng ta yêu 
mến Đức Chúa Trời, họ sẽ muốn biết và yêu thương Ngài nữa! 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cám ơn Ngài đã yêu thương con. Xin giúp con cũng yêu thương người 
khác nữa. 



Sinh Hoạt 

 
 
 

• Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay. 
 

• Làm những con rối để củng cố lại bài học về yêu thương lẫn nhau. Có thể dùng nhiều loại 
vật liệu, ví dụ như cuộn giấy vệ sinh, muỗng nhựa, v.v… 

 
• Làm một chuỗi tim giấy, mỗi trái tim là một từ của câu gốc và bao gồm luôn cả địa chỉ 

câu gốc. Nếu không làm một tờ giấy dài được, thì bấm lại với nhau thành những chuỗi 
ngắn hơn. 

 
• Làm những bánh đường hình trái tim và đem chia sẻ với những bạn không đi nhóm. 

 
• Bắt đầu ngày hôm nay bằng cách khích lệ học viên với câu gốc "Yêu thương nhau." Hãy 

làm điều này nếu bạn thấy các học viên cãi nhau hoặc khi một học viên không muốn nói 
chuyện với bạn khác… Hãy biến điều này thành thói quen. 


