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Giúp nhận biết rằng sự cầu nguyện là rất quan trọng đối với Chúa Giê-xu. 
Hiểu rằng Chúa Giê-xu cầu thay cho tất cả các tín hữu ngay cả trước khi chúng ta sinh ra. 
Tin sự cầu nguyện đó cũng quan trọng đối với chúng ta nữa. 

 

“Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng 
Giê-xu Christ.” Giăng 17:3 
 
“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, 
cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” Giăng 17:3 
 
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 nào có thể giúp tôi nhắc lại bài học của mấy tuần trước? Khi nào Chúa Giê-xu 
cỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem? Vào Chúa Nhật, Lễ Lá, tuần lễ cuối cùng của Chúa, Chúa 
Giê-xu làm gì với các môn đồ Ngài trên phòng cao vào tối thứ Năm trong tuần lễ đó? Sau 
khi dùng bữa tối, Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ và dạy họ phục vụ thế nào. Sau 
bữa tối, Chúa Giê-xu làm gì? Chúa và các môn đồ Ngài rời phòng cao và đi vào thành. 
Chúa Giê-xu chia sẻ một số điều rất quan trọng với họ. Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại về 
chính Ngài rất nhiều lần. Chúa Giê-xu thật sự muốn các môn đệ Ngài nhớ những điều cuối 
cùng mà Ngài đang chia sẻ với họ. 

Em nào nhớ Chúa Giê-xu chia sẻ gì với họ khi đang đi đường? Chúa Giê-xu nói về 
gốc nho và nhánh, và bảo các môn đồ Ngài cứ ở gần bên Ngài luôn. Chúa Giê-xu nói về 
việc yêu mến Ngài, và tình yêu đó được thể hiện qua việc vâng lời Ngài. Chúa Giê-xu còn 
nhắc đi nhắc lại với họ rằng sắp đến lúc Ngài phải ra đi, trở về với Đức Chúa Trời. Nhưng 
Chúa Giê-xu bảo với họ rằng Ngài sẽ không bỏ họ cô đơn. Ngài sẽ ban một Đấng Giúp Đỡ, 
là Đấng giống như Ngài, để dạy dỗ họ và hướng dẫn họ và nhắc nhở họ mọi điều Ngài đã 
phán dạy. Chúa Giê-xu bảo họ đừng lo lắng về điều sắp xảy đến; Ngài đã thắng trận chiến 
này rồi! 

 Chúa Giê-xu cầu nguyện ngoài ngoại ô thành phố. Ngài ngước lên trời và trò 
chuyện với Cha của Ngài, là Đức Chúa Trời. Sau nhiều lần Ngài đã nói về việc chưa đến 
“thời điểm,” Ngài đồng ý với Đức Chúa Trời rằng bây giờ đã đến thời điểm rồi. Chúa Giê-
xu biết rằng đã đến lúc Ngài phải chết và Ngài đã sẵn sàng. Nhưng việc nói chuyện với 
Đức Chúa Trời về sự chết của Ngài khiến Ngài nghĩ về sự sống mà con người có thể nhận 
được nếu họ tin cậy Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giê-xu quyền năng để ban sự 
sống đời đời, là sự sống tồn tại mãi mãi. Sự sống này dành cho những ai tin và chọn lựa 
bước theo Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con, Đấng được 
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ban xuống từ thiên đàng. Chúa Giê-xu đã hoàn tất mọi việc Đức Chúa Trời ban Ngài xuống 
để làm, và Ngài đã làm cho Danh Đức Chúa Trời được cả sáng trong cả quá trình. Ngài chỉ 
và luôn làm những việc đẹp lòng Đức Chúa Trời, điều đó sẽ khiến người ta muốn biết về 
Ngài nhiều hơn nữa. Chúa Giê-xu muốn Đức Chúa Trời làm như vậy cho Ngài khi Ngài đã 
sẵn sàng để chịu treo trên thập tự giá. 

Chúa Giê-xu tiếp tục trò chuyện với Đức Chúa Cha. Trong những giờ phút cuối 
cùng, Ngài thưa chuyện với Cha, không nói người nào trên thế gian, mặc dầu Ngài đến để 
ban cho mọi người cơ hội để biết Ngài, nhưng Ngài nói về những người đi theo Ngài, tất 
cả, trừ Giu-đa người đang phản bội Ngài. Ngài cầu nguyện cho những môn đệ này cách cụ 
thể vì họ là món quà từ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu biết rằng những môn đệ này thật sự 
hiểu. Họ đã nghe về Lời của Đức Chúa Trời từ Chúa Giê-xu. Họ tiếp nhận và hiểu rõ sứ 
điệp. Và khi họ hiểu sứ điệp của Ngài, họ tin điều đó. Ngài đã giữ họ bình an trong khi 
Ngài ở với họ và Ngài đang cầu xin Đức Chúa Trời cũng làm như vậy khi Ngài đang chuẩn 
bị sẵn sàng để ra đi. Chúa Giê-xu cũng xin Đức Chúa Trời giúp họ sống thuận hòa với 
nhau. Chúa Giê-xu biết những điều đó sẽ rất khó khăn đối với họ sau sự chết của Ngài. 

Và sau đó, Chúa Giê-xu làm một việc thật lạ lùng! Ngài bắt đầu thưa chuyện với 
Đức Chúa Trời về những người khác. Chúa Giê-xu cầu thay cho những người mà một ngày 
nào đó sẽ tin vào sứ điệp mà các môn đồ Ngài sẽ chia sẻ cho họ. Chúng ta thử nhìn vào 
một trong các môn đệ Ngài – Si-môn Phi-e-rơ. Chúng ta có thể nhìn đến tương lai một chút 
bằng cách xem trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Trong đó kể cho chúng ta rất nhiều câu 
chuyện về cuộc đời Phi-e-rơ sau khi Chúa Giê-xu trở về trời. Trong chỉ một ngày, có 3000 
người tin nơi Chúa Giê-xu và chọn theo Ngài. Những người này nói với một số người, và 
số người đó lại nói với nhiều người hơn nữa. Kinh Thánh được viết để chúng ta có thể đọc 
cho chính mình chúng ta. Các em có tin rằng Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời chân 
thật không? (Chọn một trong những học viên của bạn trả lời tích cực.) Làm thế nào các em 
nghe về Chúa Giê-xu? Có ai đó kể em nghe về một câu chuyện trong Kinh Thánh không? 
Sau đó các em nghe về Chúa Giê-xu qua sứ điệp các môn đồ Chúa Giê-xu đã chia sẻ. Điều 
đó có nghĩa là phần sau của lời cầu nguyện Chúa Giê-xu đang cầu xin, Ngài đang cầu thay 
cho các em! Ngài cũng đang cầu thay cho tôi và cho mỗi người là những người đã hoặc sẽ 
tin nơi Ngài một ngày nào đó. Không phải điều đó thật lạ lùng sao? Hơn 2000 năm trước, 
Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho các em đó! Ngài cầu nguyện để các em sẽ sống hòa thuận 
với những người tin Chúa Giê-xu khác. Thậm chí Ngài còn nói rằng đây là cách những 
người không tin có thể tin nhận – khi chúng ta thuận hòa với nhau và làm việc cùng nhau! 
Có thể các em chưa tin nơi Chúa Giê-xu. Các em có thể tin. Các em đã nghe về Lời Chúa 
ngày hôm nay. Các em có hiểu được không? Nếu các em hiểu, các em có tin và lựa chọn 
bước đi theo Chúa Giê-xu ngay hôm nay không? 

 
Trên giấy thủ công hoặc giấy in, làm một bảng chỉ đường để chỉ “hướng lên” hay 

“đi thẳng tới.” Viết câu gốc trên bảng chỉ đường. Những dấu chỉ đường có thể được cắt 
thành những miếng ghép hình. Đọc câu gốc trong khi ghép các mảnh hình lại với nhau. 
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Em Có Thể Cầu Nguyện Giống Chúa Giê-xu 
 
 
Hát: theo giai điệu của bài “Ngài đã làm những việc vĩ đại.” 

Em có thể cầu nguyện như Chúa Giê-xu, 
Em có thể cầu nguyện như Chúa Giê-xu, 
Em có thể cầu nguyện như Chúa Giê-xu, 
Vì Chúa dạy em cầu nguyện thế nào. 

 
Dạy: Trong Kinh Thánh chúng ta đọc "Chúa Giê-xu cầu nguyện." Chúa Giê-xu cầu nguyện trong một 
khu vườn. Chúa Giê-xu cầu nguyện trên núi. Chúa Giê-xu cầu nguyện trong nhà thờ. Chúa Giê-xu cầu 
nguyện trong nhà của người ta. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, có nghĩa là Ngài trò chuyện với Đức 
Chúa Trời. Ngài trò chuyện với Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là Đấng vĩ đại đã sáng tạo ra những 
điều hết sức lạ lùng. Đức Chúa Trời chăm sóc hết mọi thứ. Chúa Giê-xu biết rằng Đức Chúa Trời có 
thể làm bất cứ điều gì và Ngài là một Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Các em có biết rằng Đức Chúa 
Trời là Đức Chúa Trời vĩ đại có thể làm được mọi việc không? Không có điều gì mà Đức Chúa Trời 
không làm được cả! 

Giống như Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nhiều chỗ khác nhau, Ngài cũng có thể cầu nguyện cho 
những việc khác nhau nữa. Trong đêm Chúa Giê-xu cầu nguyện trong bài học Kinh Thánh của chúng 
ta, Ngài cầu nguyện cho chính mình Ngài. Ngài cầu xin Đức Chúa Trời giúp người ta thấy rằng Ngài 
đang vâng phục. Nếu Chúa Giê-xu cầu nguyện cho chính mình Ngài, và nếu các em có thể cầu nguyện 
giống như Chúa Giê-xu, thì các em có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời về chính mình các em. Các 
em có thể xin Đức Chúa Trời giúp các em vâng phục. Còn điều gì nữa mà các em có thể xin Đức Chúa 
Trời giúp các em làm? 

Sau khi Chúa Giê-xu cầu nguyện cho chính Ngài, Ngài cầu nguyện cho các bạn Ngài. Chúa Giê-
xu cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ các bạn Ngài được bình an. Chúa Giê-xu cũng cầu xin Đức Chúa 
Trời giúp đỡ các bạn của Ngài sống thuận hòa với nhau và không cãi nhau. Nếu Chúa Giê-xu cầu 
nguyện cho các bạn Ngài, và nếu các em có thể cầu nguyện như Chúa Giê-xu, thì các em cũng có thể 
trò chuyện với Đức Chúa Trời về các bạn của các em. Vậy có điều gì các em có thể xin Đức Chúa Trời 
làm để giúp đỡ bạn bè của các em? 

Sau khi Chúa Giê-xu cầu nguyện cho chính mình Ngài, và sau khi Ngài cầu nguyện cho bạn hữu 
Ngài, Ngài cầu nguyện cho người khác. Chúa Giê-xu cầu nguyện để những người khác sẽ muốn biết về 
Ngài. Ngài cầu nguyện để những người này cũng sẽ sống hòa thuận với nhau nữa. Chúa Giê-xu còn nói 
rằng những người khác sẽ muốn biết về Đức Chúa Trời nếu họ thấy chúng ta giúp đỡ lẫn nhau chứ 
không cãi vả với nhau. Nếu Chúa Giê-xu cầu nguyện cho những người khác, và nếu các em có thể cầu 
nguyện giống như Chúa Giê-xu, thì các em có thể cầu nguyện để những người khác sẽ muốn biết về 
Đức Chúa Trời. Và nếu các em vâng lời Chúa Giê-xu, những người khác sẽ muốn biết về Ngài nữa. 
 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa vì đã tạo dựng con. Cám ơn Chúa về các bạn của con. Lạy Chúa, 
xin giúp những người khác muốn tìm biết về Ngài. 
 



Sinh Hoạt 

 
 
 

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

• Làm một đồng hồ bằng dĩa giấy. Dán lên mặt đồng hồ theo kiểu thường, 1, 2, 3...v.v... 
Làm những bàn tay to dán lên đồng hồ và ghi rằng: "Em có thể cầu nguyện bất cứ lúc 
nào." 

 
• Làm một cuốn sách bàn tay cầu nguyện. Xếp một miếng dấy thủ công theo chiều dọc. Vẽ 

bàn tay của một học viên lên một phía của tờ giấy vừa xếp, đặt ngón cái trên mép xếp của 
tờ giấy. Cắt quyển sách đó ra. Viết những nan đề cầu nguyện bên trong của quyển sách 
nhỏ đó. 

 
• Làm một câu đố chữ từ Giăng 17:8. Hãy nói về hành động dẫn đến đức tin: tiếp nhận, 

hiểu, tin. 
 

• Đối với những em yêu thích toán: Hãy nói về tính chất bắc cầu, sử dụng Giăng 17:17. 
Tính chất bắc cầu cho thấy rõ rằng nếu a=b và b=c thì a=c. Áp dụng vào Giăng 17:17 

A=B Giăng 17:17 Lời Chúa là Lẽ Thật 
B=C Giăng 14:6  Chúa Giê-xu là Lẽ Thật 
 
A=C Giăng 1:1 Chúa Giê-xu là Lời của Đức Chúa Trời, sứ điệp của Ngài được bày 
tỏ 

 
• Chơi những trò chơi có sự dạy dỗ về cầu nguyện và củng cố lại bài học. Một vài trò chơi 

có sẵn trong các sách trò chơi cũng như trên internet. 


