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Mục Ðích 
Bài Học Học biết yêu mến Chú Giê-xu vượt  hơn là cảm xúc vui vẽ và hát những bài hát. Yêu thương Chúa nghĩa là 

vâng lời Ngài. 

 

“Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.” Giăng 15:12-13 
 
“Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các 
ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống 
mình.” Giăng 15:12-13 
 
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 cảm thấy thế nào khi có ai đó làm nhiều điều tốt đẹp cho em? 
Em có ghét và bảo họ là em không muốn gặp họ nữa? Không! Đó là một việc 
làm tồi tệ nhất. Nếu có người nào đó làm việc tốt đẹp cho em dù ban đầu em 
không thích họ nhưng dần dần em thích và quan tâm cho họ. Khi chúng ta biết 
có ngưòi nào thật sự quan tâm cho chúng ta và luôn muốn điều tốt nhất cho 
chúng ta, và khi chúng ta tin cậy người đó, thì chúng ta cũng muốn yêu mến 
người đó. 

Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. 
Chúng ta có thể tin vì Ngài nói, nhưng Ngài đã bày tỏ cho chúng ta một cách 
diệu kỳ. Ngài đã tạo dựng một thế giới kỳ diệu cho chúng ta để sống. Ngài 
cũng ban cho chúng ta cha mẹ, thầy cô, và những gì chúng ta cần. Ngài cũng 
ban Lời Ngài là Kinh Thánh cho chúng ta để đọc biết Ngài yêu thương chúng 
ta như thế nào, nhưng điều kỳ diệu nhất là Ngài ban Con Độc Sanh của Ngài 
cho chúng ta hể ai tin Ngài thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 

Vào đêm cuối cùng của Chúa Giê-xu, khi đi qua thành Giê-ru-sa-lem 
với bạn Ngài, Chúa Giê-xu nói vói họ là Đức Chúa Trời yêu Ngài thế nào thì 
Ngài cũng yêu thương họ thế ấy. Chúa Giê-xu yêu thương không chỉ là những 
cảm giác mờ ảo như nụ cười, hay một cái ôm thân thiết. Họ chưa ý thức được 
điều đó, nhưng Chúa Giê-xu yêu thương họ đến độ phó mạng sống mình cho 
họ. Chúa Giê-xu chuẩn bị hành động hơn là chỉ nói yêu thương họ. Chúa Giê-
xu chuẩn bị bày tỏ cho họ thấy Ngài yêu thương họ biết là bao. Chúa Giê-xu 

Yêu Chúa Giê-xu Giăng 14:19-24, 15:9-27 
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Cầu Nguyện 

chẩn bị để chết trên thập tự giá thay cho họ và tội lỗi họ. 
Chúa Giê-xu chia sẻ vài điều cho môn đồ Ngài khi đang đi đến Giê-ru-

sa-lem. Thật ra thì điều Ngài chia sẻ với họ rất là quan trọng và Ngài không 
chỉ nói với họ một lần. Ngài không chỉ nhắc đến hai hoặc là ba lần. Chúa Giê-
xu có một điều răn mới cho họ. Điều nầy quan trọng đến nỗi Ngài lập lại đến 
năm lần.* Chúa Giê-xu muốn họ nhớ một cách chắc chắn. Chúa Giê-xu nói, 
“Kẻ nào biết và làm theo ta thì là kẻ yêu mến ta. Ta muốn các ngươi hãy yêu 
thương nhau.” Chúa Giê-xu đã giải thích tình yêu của Ngài cho họ. Ngài 
muốn họ hiểu rõ tình yêu cho Ngài, hay cho người khác không phải là một 
cảm giác mờ ảo. Yêu thương là vâng lời! Yêu thương không phải là loanh 
quanh chờ để làm lúc mình thích hay làm điều mình thích. Yêu Chúa hay 
không có thể nhìn thấy qua cách chúng ta mau chóng vâng lời như thế nào! 
Chúa Giê-xu cũng phán rằng chúng ta luôn liên kết với tình yêu Ngài nếu 
chúng ta yêu Ngài. Chúa Giê-xu biết nếu chúng ta yêu Ngài; chúng ta sẽ 
chứng tỏ  qua cách chúng ta cư xữ, cách chúng ta vâng lời Ngài hay không. 

Vậy nếu chúng ta biết Kinh Thánh nói chúng ta không được nói dối, 
giận dữ hay là ăn cắp,** làm thế nào chúng ta chứng tỏ cho Chúa Giê-xu biết 
chúng ta yêu Ngài? Ngài có biết chúng ta yêu Ngài khi chúng ta nói dối với 
mẹ không? Chúng ta có yêu Ngài khi chúng ta vẫn giận người bạn nói điều 
không tốt về mình? Chúa biết về chúng ta như thế nào nếu chúng ta ăn cắp, 
lấy đồ không phải của mình? Làm sao Chúa Giê-xu và những người chung 
quanh biết chúng ta yêu Đức Chúa Trời? Họ biết khi nhìn xem chúng ta! 
Người ta biết gì về em? Em có nói dối, giận dữ hay ăn cắp, hay làm những 
điều Chúa bảo chúng ta đừng làm? Em có chọn yêu Ngài hơn là muốn làm 
những điều theo ý riêng? 

Chúa Giê-xu cũng phán, “Người bạn thật thì sẽ phó mạng sống mình 
cho bạn hữu! Chúa Giê-xu yêu chúng ta như vậy! Ngài phó mạng sống mình 
trên thập tự cho em và tôi. Em có dám phó mạng sống mình cho Ngài, không 
phải trên cây gỗ, nhưng bằng cách chọn làm theo đường lối của Ngài thay vì ý 
riêng mình? Đó là cách chúng ta chứng tỏ mình yêu Chúa, vì tình yêu chúng 
ta đối với Chúa Giê-xu phải hơn là chỉ nói “tôi yêu Ngài.” Tình yêu của chúng 
ta cho Chúa Giê-xu là sự vâng lời Ngài! 

 
Viết câu gốc trên giấy thủ công. Dùng sơn in dấu tay hay hộp mực đóng 

dấu, cho các em trang trí câu gốc với những dấu trái tim bằng cách in mực 
trên ngón cái và in xuống giấy, rồi làm lần thứ hai với chiều ngược lại để 
thành hình trái tim. 

Cầu nguyện: cám ơn Chúa Giê-xu vì đã làm nhiều điều hơn là chỉ nói 
“ta yêu ngươi.” Cám ơn Chúa vì bày tỏ cho em biết. Xin Chúa cho thêm sức 
mạnh để vâng lời và bày tỏ lại các em yêu Ngài. 

**  Êphêsô 
4:25-28 

* Giăng 
14:15, 21, 23; 
15:10, 12, 14, 
17 
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Hát: “Chúa Giê-xu Yêu Thương Cả Chính Tôi” 

 
Em vui vì Chúa Giê-xu yêu em, Chúa Giê-xu yêu em, Chúa Giêxu yêu em. 
Em vui vì Chúa Giê-xu yêu em, Chúa Giêxu yêu thương cả chính em. 

 
Dạy: Tôi mở Kinh Thánh ra và đọc... “Chúa Giê-xu yêu tôi!” Kinh Tháh nói đi nói lại 

Chúa Giê-xu yêu chúng ta! Chúa Giê-xu yêu em, Chúa Giê-xu yêu tôi. Chúa Giê-xu không chỉ 
nói Ngài yêu chúng ta; Ngài cũng bày tỏ cho chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu bày tỏ Ngài yêu 
thương chúng ta như thế nào? Chúa Giê-xu đã tạo chúng ta khi chúng ta còn ở trong bụng mẹ. 
Ngài tạo chúng ta tốt đẹp! Chúa Giê-xu nhìn xem và bảo vệ chúng ta. Chúa Giê-xu còn chết 
trên thập tự cho chúng ta. 

Chúa Giê-xu muốn chúng ta yêu mến Ngài, nhưng Ngài không chỉ muốn chúng ta nói 
chúng ta yêu Ngài. Chúng ta có thể yêu thương như Chúa Giê-xu yêu thương bằng cách bày tỏ 
tình yêu thương của chúng ta. Chúa Giê-xu cho chúng ta biết làm thế nào để bày tỏ tình yêu 
Ngài. Ngài bảo chúng ta phải vâng lời Ngài. Vâng lời nghĩa là làm theo những gì Ngài bảo 
chúng ta làm. Vâng lời Chúa Giê-xu nghĩa là không làm những điều Ngài bảo chúng ta đừng 
làm. Chúa Giê-xu muốn chúng ta làm điều gì? (cho các em dịp tiện để nói lên những điều như 
“đọc Kinh Thánh”, “cầu nguyện,” “học câu gốc,” v.v.)  Và những điều gì Chúa Giê-xu bảo 
chúng ta đừng làm? (Cho các em dịp tiện để nói như: “không nói dối,” “không ăn cắp,” “không 
lừa gạt,” “không căm giận,” v.v.) Chúa Giê-xu biết chúng ta yêu Ngài khi chúng ta vâng lời 
Ngài. 

Chúa Giê-xu muốn chúng ta yêu thương nhau. Cũng như Ngài không muốn chúng ta chỉ 
nói yêu thương Ngài, Ngài cũng không muốn chúng ta chỉ nói yêu thương người khác. Ngài 
muốn chúng ta cho người chung quanh ta thấy chúng ta yêu họ. Ðiều gì Kinh Thánh cho chúng 
ta biết để bày tỏ yêu thương người khác? Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta phải coi trọng 
người khác. Kinh Thánh dạy chúng ta phải vâng lời cha mẹ. Vậy thì chúng ta có thể yêu cha mẹ 
và bày tỏ bằng cách chúng ta vâng lời cha mẹ và không dối cùng cha mẹ. Và nếu các em yêu 
thương bạn mình, các em có thể tỏ ra bằng cách để cho bạn mình ưu tiên và không căm giận 
bạn mình. Thật dễ dàng để nói “tôi yêu bạn” hơn là bày tỏ cho họ thấy chúng ta yêu họ. Nhưng 
Chúa Giê-xu và mọi người chung quanh ta sẽ thấy chúng ta yêu họ nếu chúng ta vâng lời và đặt 
họ trước tiên. 

 
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa Giê-xu, vì đã cho con thấy tình yêu Ngài. Xin giúp con yêu 

người khác bằng cách cho họ thấy họ quan trọng. 



Sinh Hoạt 

 
 
 

• Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay. 
 
• Làm “bảng chỉ đường” với điều răn của Chúa Giê-xu; “Yêu thương mọi người,” “Ðừng 

nói dối,” v.v. Nhấn mạnh câu gốc nói về cách bày tỏ yêu Chúa nếu vâng theo điều răn 
Ngài, hay làm theo lời Ngài. Nó sẽ tốt hơn nếu bọc ni-lông và treo chung quanh phòng 
học để ghi nhớ. 

 
• Cho các em những trái tim màu bằng giấy. Cho các em thì giờ để duy nghĩ đến người mà 

các em yêu thương, người bạn, chamẹ, ông bà hay thầy cô. Cho cá c em viết thiệp 
“Valintines” cho người đó. Những thiệp nầy không theo như hiện đại “của tôi,” hay “tôi 
yêu...) Thay vào đó, cho các em viết lên mỗi thiệp một điều mà các em sẵn sàng làm để 
bày tỏ các em yêu mến người đó như thế nào. 

 
• Hát bài “Ðây Là Ðiều Răn Của Ta” từ Giăng 15:12, & 17, “Giê-xu Yêu Em,” “Chúa Thật 

Tốt Lành,” với bài “Ngài Quá Yêu Tôi” câu , “Vì Ðức Chúa Trời Yêu Thương Thế 
Gian,” trong Giăng 3:16, “Người Ta Biết Chúng Ta Là Cơ Ðốc Nhân Qua Tình Yêu Của 
Chúng Ta,” “Truyền Giáo,” và “Ồ, Chúa Yêu Thương Tôi Và Anh Làm Sao.” 

 
• Chơi “tíc tắc, toe,” Làm một bảng “tíc, tắc, toe” lớn ở trên sàn nhà. Ôn lại bài học với 

những câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng, một em trong đội được chọn ô mình muốn. Chơi 
tiếp tục như bình thường. 



 
 
Gốc Nho và Nhánh 

Giăng 15:1-8 
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