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Ðể thấy được Chúa Giê-xu đang chuẩn bị một chổ cho chúng ta. 
Ðể hiểu được rằng không có một đường lối nào khác đến với Ðức Chúa Trời qua Con của Ngài, Chúa Giê-xu 
Christ. 

 

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi... đến cùng Cha.” Giăng 14:6 
 
“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi 
ta thì không ai được đến cùng Cha.” Giăng 14:6 
 
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. 
  
 Em và gia đình có bao giờ thực hiện một chuyến đi đặc biệt chưa? Có thể là 
đến nhà của bà, hay là đến một bờ hồ nào đấy để cắm trại? Có phải lần nào các em 
đi cũng giống nhau? Nếu chuyến đi của em giống như những chuyến đi tôi từng có, 
có thể sẽ có hơn một lối đi đến đó, thậm chí mỗi lần em đi, có thể em đi trên cùng 
những con đường nữa. 

Em có nhớ rằng tuần rồi chúng ta nói về Phi-e-rơ không? Ông và mười môn 
đồ của Chúa Giê-xu vẫn đang ngồi quanh bàn với Chúa Giê-xu sau bữa ăn tối đặc 
biệt. Chúa Giê-xu đang chuẩn bị cho các môn đồ Ngài về sự chết của Ngài và bảo 
với họ rằng nơi Ngài đang đi đến họ không thể theo Ngài ngay lập tức được. Phi-e-
rơ hỏi Chúa Giê-xu: "Tại sao con không thể theo Ngài?" Phi-e-rơ, cũng như những 
người khác, không thể hiểu Chúa Giê-xu các hoàn toàn được. Họ không thực sự 
hiểu rằng Ngài sẽ không đi thăm Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ hay đi đến biển hồ Ga-
li-lê. Chúa Giê-xu trở về thiên đàng! Nhưng làm thế nào em có thể đến thiên đàng, 
nơi Chúa Giê-xu nói Ngài trở về? Trong bài học của chúng ta hôm nay, từ trong 
sách Giăng, chúng ta sẽ biết sự giải thích của Chúa Giê-xu. 
Chúa Giê-xu biết rằng các môn đệ Ngài không hiểu biết tất cả. Ngài biết rằng họ 
đang lo lắng và buồn rầu. Chúa Giê-xu chia sẻ với họ một vài điều để khích lệ họ và 
khiến họ cảm thấy tốt hơn. Ngài phán: "Chớ lo lắng. Các con há chẳng tin cậy nơi 
Đức Chúa Trời sao? Vậy thì cũng hãy tin cậy Ta nữa." Khi chúng ta tin cậy nơi Đức 
Chúa Trời và Chúa Giê-xu, sẽ không còn chỗ nào cho sự lo lắng trong đời sống 
chúng ta nữa. Đức Chúa Trời toàn năng và không có điều chi Ngài không thể làm 
được! Cũng như bài hát mà chúng ta thường hát: "Đức Chúa Trời em thật lớn thay! 

Chúa Giê-xu cũng nói cho bạn hữu Ngài rằng trên thiên đàng, nhà Cha của 

Chúa Giê-xu Sắm Sẳn Một Chổ Giăng 14:1-11 



Chuẩn Bị Cho Tuần Tới 
 

Bài 34 
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Giăng 14:12-18, 25-31
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Cầu Nguyện 
 

Ngài, có rất nhiều chỗ ở. Thật sự rất nhiều! Chúa Giê-xu đã nhắc nhở họ biết rằng 
Ngài đang đi về đó. Chúa Giê-xu đang cố gắng giải thích mọi việc rõ ràng với các 
môn đồ Ngài. Ngài bảo rằng một khi Ngài ở thiên đàng, Ngài sẽ chuẩn bị chỗ cho 
họ! Các em có tin không? Các em có bao giờ thấy mẹ hay bà dọn phòng khi họ biết 
rằng có một vị khách sắp đến thăm nhà không? Chúa Giê-xu cũng làm như thế. 
Ngài biết những ai sẽ đến thăm Ngài và Ngài cũng biết khi nào họ sẽ đến. Và không 
chỉ có thế, Chúa Giê-xu bảo với họ rằng nếu Ngài đang trở về thiên đàng để dọn chỗ 
sẵn cho họ, một ngày kia Ngài sẽ trở lại để đón họ hầu cho Ngài ở đâu thì họ cũng ở 
đó. Chúa Giê-xu bảo họ rằng họ đã biết làm thế nào để đến được chỗ đó. 

Nhưng Thô-ma, một trong những môn đồ của Chúa Giê-xu, nói với Chúa 
Giê-xu rằng họ không biết Ngài sắp đi đâu. Và nếu họ không biết Ngài đi đâu, làm 
sao họ biết đường để đi? Có bao giờ em thử đến một chỗ mới mà không có sự chỉ 
dẫn nào không? Hầu như là không thể thực hiện được! Em không hề biết chỗ nào để 
xuất phát. Chúa Giê-xu trả lời cho Thô-ma rất rõ ràng: "Ta là đường đi, Chân Lý và 
sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha." Chúa Giê-xu nói vậy có 
nghĩa là sao? Chúa Giê-xu muốn rằng các môn đệ Ngài hiểu rằng Ngài chính là con 
đường để đến với Đức Chúa Trời. Các em có nhớ khi chúng ta nói về việc có rất 
nhiều đường để đi đến nhà bà hoặc đến khu hồ không? Có nhiều người tin rằng 
cũng có nhiều con đường để đến với Đức Chúa Trời, hay đến thiên đàng. Nhưng 
Chúa Giê-xu nói gì nào? Ngài nói rằng Ngài chính là con đường. Chúa Giê-xu 
không phải là một trong những con đường dẫn đến thiên đàng. Chúa Giê-xu là con 
đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời, con đường duy nhất để đến thiên đàng. 
Các em không thể đến với Đức Chúa Trời bằng cách làm thật nhiều điều lành đâu! 
Các em không thể lên thiên đàng vì gia đình các em ở thiên đàng đâu! Và các em 
không thể lên thiên đàng bằng cách đi theo những thầy giáo vĩ đại hoặc những 
người lãnh đạo thế gian đâu. Các em chỉ có thể lên thiên đàng được bằng cách tin 
nhận Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến cách đây rất 
lâu để chết thay cho tội lỗi của các em và tội lỗi của tôi nữa. Các em có tin và theo 
Chúa Giê-xu chưa? Các em đã chọn Ngài là Con Đường để đến gần Đức Chúa Trời 
chưa? Một ngày nào đó các em sẽ cùng với tôi sống trong nơi mà Chúa Giê-xu đang 
chuẩn bị cho chúng ta chứ? Nếu vậy, các em đã chia sẻ Chúa Giê-xu với người khác 
chưa? Nếu các em chưa tin nhận và theo Ngài, đừng chờ đợi nữa. Hãy chọn Ngài 
hôm nay đi! 
 

Hãy làm những bảng chỉ dẫn đường đi. Một lối đi dùng những mũi tên chỉ 
đến sự lựa chọn đúng đắn. Hãy in câu gốc lên các bảng chỉ đường. 
   

Cầu nguyện cám ơn Chúa đã chỉ chúng ta biết làm thế nào để đến với Ngài. 
Cám ơn Ngài vì đã sai Chúa Giê-xu đến để làm Con Đường. 



Bài Học Cho Thiếu Nhi 

 
 

Theo Chân Vị Lãnh Ðạo 
 

 
Hát: “Ồ, Em Không Thể Lên Thiên Ðàng” 
 
Dạy: Có em nào từng đi lạc chưa? Có thể lúc đấy em đang ở trong cửa hàng với mẹ em, 

và em tìm đường để quay lại chỗ của mẹ nhưng em không thể tìm ra. Hay là em ở trong công 
viên hay bên bờ hồ hoặc ở bãi biển và em bận chơi cát, lát sau khi em nhìn lên, em không còn ở 
chỗ cũ nữa và em không nhìn thấy ba mẹ hay bạn bè. Cảm giác thật là sợ hãi khi bị đi lạc đúng 
không các em? Các em có nghĩ rằng nếu các em ở ngay bên cạnh ba hay mẹ hay bạn bè của em, 
không đi lang thang, thì các em sẽ không bị đi lạc không? Tôi cũng nghĩ vậy. À, bài học trong 
Kinh Thánh hôm nay chỉ cho chúng ta biết chúng ta nên theo ai và lý do tại sao. 
 

Trong bài học, Chúa Giê-xu vẫn còn nói chuyện với các môn đệ Ngài sau bữa tối đặc biệt 
của họ. Chúa Giê-xu biết rằng Ngài sắp chết trên thập tự cho mỗi người trong bọn họ và cho tôi 
cũng như cho các em. Ngài muốn họ biết rằng một ngày kia họ sẽ gặp lại Ngài. Chúa Giê-xu 
nói cho họ biết rằng Ngài sắp sửa đi xa. Ngài sẽ chuẩn bị một căn phòng, một ngôi nhà hay một 
lâu đài, một nơi sẵn sàng cho Giăng, cho Phi-e-rơ, cho Thô-ma và cho mỗi người trong số họ. 
Chúa Giê-xu cho họ biết rằng họ đã biết cách để đến nơi đặc biệt này, nhưng họ không biết rằng 
họ đã biết cách. Chúa Giê-xu cho họ biết rằng Ngài chính là con đường để đến đó. Điều họ cần 
làm là chỉ theo Ngài như Ngài là lãnh đạo của họ và một ngày kia, họ sẽ có thể ở với Ngài trong 
nơi đặc biệt mà Ngài đang chuẩn bị đó! Một ngày kia họ sẽ là láng giềng của Chúa Giê-xu trên 
thiên đàng. 

 
Các em có biết rằng các em cũng có thể trở thành láng giềng của Chúa Giê-xu trên thiên 

đàng không? Ðiều em cần làm là theo Ngài và tin cậy nơi Ngài. Khi các em làm như vậy, Ngài 
cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho các em một chỗ nữa. Các em có thích vậy không? Tôi rất thích, và tôi 
không đợi nỗi để thấy nơi tuyệt vời mà Ngài đã chuẩn bị cho tôi nữa! Nhưng trách nhiệm của 
tôi là đi theo Ngài cho đến lúc Ngài đã hoàn thành và cho tôi thấy nơi đó. Ngài chính là con 
đường để đến với Đức Chúa Trời! 

 
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa Giê-xu vì Ngài là con đường dẫn con đến với Đức Chúa Trời 

và cám ơn Ngài vì đã chuẩn bị một chỗ sẵn cho con. 



Sinh Hoạt 

 
 
 

• Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay. 
 
• Làm những căn nhà hay lâu đài để minh họa cho những ngôi nhà Chúa Giê-xu đang 

chuẩn bị cho chúng ta. Những vật liệu có thể dùng được bao gồm ống hút và kẹp giấy, 
que thủ công và keo, hay những hình khối xây dựng. 

 
• Làm những lâu đài nhỏ. Cho mỗi em một hộp dựng giày. Dùng vải, giấy dán tường v.v. 

cho các em trang trí lâu đài của mình. Làm những bàn ghế nhỏ dùng hộp diêm, hộp giấy 
v.v. 

 
• Chơi trò "Bingo bảng chỉ đường." Làm những thẻ Bingo. Dùng những bức tranh về các 

ký hiệu chỉ đường trong khung hình vuông. 
 
• Chơi trò "Theo chân vị lãnh đạo." Giải thích rằng việc đi theo Vị Lãnh Đạo của chúng ta, 

là Chúa Giê-xu, là phương cách đúng đắn để đến gần Đức Chúa Trời trên thiên đàng. 
 

• Làm một tấm áp-phích cho lớp của bạn. Dùng những bản đồ đường phố, cắt những chữ 
khổ lớn để đánh vần từ "Một Con Đường." Kèm những chữ này vô trong tấm áp-phích và 
in Giăng 14:6 phía dưới những chữ đó. 

 
• Hát bài hát "Ồ, em không thể lên thiên đàng," "Đức Chúa Trời em thì thật lớn," "Xin 

Chúa hãy làm" câu thứ 2, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian," "Tôi sẽ hát, Tôi ngợi 
ca," "Theo chân Vị Lãnh Đạo," "Hãy đến và cùng đi với Ta," "Khi chúng ta nhóm nhau 
tại thiên đàng." 

 


