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Dạy rằng Chúa Giê-xu đã làm nhiều điều. 
Hiểu được rằng Giăng không ghi lại hết tất cả phép lạ Chúa Giê-xu đã làm. 
Nhấn mạnh rằng Giăng viết để chúng ta tin. 

 

“Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin.” Giăng 20:31 
 
“Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là 
Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh 
Ngài mà được sự sống.” Giăng 20:31 
 
 

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.   
 
   Năm qua, chúng ta đã học được nhiều điều tốt đẹp trong sách Giăng. Chúng ta chưa 
chấm dứt, nhưng chúng ta sẽ dừng lại ở vài câu cuối trong sách Giăng đoạn hai mươi. 
Những câu nầy cho chúng ta biết, “Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều 
phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các 
ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các 
ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” Các em có biết điều tuyệt diệu trong 
những câu nầy? Giăng cho chúng ta biết tại sao ông viết toàn bộ sách Giăng nầy! Nhưng 
trước khi chúng ta đi vào chi tiết đó, hãy cùng nhau xem câu nầy nói gì từng phần một. 

Sách Giăng đọan 20 câu 30 cho chúng ta biết Chúa Giê-xu làm nhiều dấu kỳ phép 
lạ nhiều hơn những gì được chép trong sách Giăng. Chúng ta đã học được nhiều điều tuyệt 
diệu lạ lùng, nhưng Giăng cho chúng ta biết còn nhiều điều nữa! Chúa Giê-xu làm nhiều 
điều lạ lùng khi Ngài còn ở trên đất, và nhiều hơn những gì chúng ta đã đọc qua. Giăng 
cũng cho chúng ta biết Chúa Giê-xu làm những dấu lạ lùng trước mắt các môn đồ hay 
những người theo Ngài. Giăng là một trong các môn đồ đó. Giăng thấy các phép lạ đó 
trước nhất. Ông là người chứng kiến điều lạ lùng Chúa Giê-xu làm. Nhưng Giăng không 
viết hết những điều nầy. Điều mà ông làm là chia sẻ vài dấu kỳ mà Chúa Giê-xu đã làm với 
chúng ta. Hãy cùng nhau ôn lại những điều nầy. Có ai nhớ phép lạ đầu tiên Chúa Giê-xu 
làm là gì? Sự việc đó xãy ra nơi đám cưới. Đám cưới tại Ca-na xứ Ga-li-lê. Ngài biến nước 
thành rượu! Đó là phép lạ đầu tiên Chúa Giê-xu làm. Không phải chỉ có một điều đó thôi. 
Chúng ta còn học những gì nữa? Các em có nhớ thầy đội có đứa con bệnh không? Con ông 
ta đang chết và người đàn ông quan trọng nầy đến tìm Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã làm 
gì? Ngài bảo ông hãy về; con ông đã lành bệnh. Sau đó thầy đội nầy biết được con ông hết 
bệnh ngay lúc Chúa bảo ông trở về nhà. Sau đó Chúa gặp một người bại, và đã nằm liệt 38 

Tin Giăng 20:30-31 
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Giăng 21:1-14

năm! Chuyện gì đã xãy ra cho người đàn ông nầy? Chúa Giê-xu bảo ông đứng dậy và đi. 
Thay vì viện cớ, người đàn ông tin lời Chúa Giê-xu. Ông ta đứng dậy và bước đi sau 38 
năm dài. Chúa ta cũng đã học những việc lạ lùng khác mà Chúa Giê-xu đã làm. Có một 
đám đông theo Chúa Giê-xu. Họ đói nhưng không có tiệm ăn nào. Một môn đồ của Chúa 
Giê-xu, là Anh-rê, tìm thấy một em bé khôn ngoan. Em bé nầy có đem theo năm cái bánh 
và hai con cá làm đồ ăn trưa cho mình.Nhưng với số người đông dường ấy thì có tốt gì? 
Trong tay của Chúa Giê-xu, nó thật là ích lợi. Có em nào nhớ điều gì xãy ra? Chúa Giê-xu 
hóa bánh và cá ra nhiều! Mọi người đều ăn no nê và còn dư. Kế đến, Chúa Giê-xu đi bộ 
trên mặt nước! Sau đó Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài gặp một người mù từ khi sanh ra. 
Họ đã làm gì cho người nầy? Chúa Giê-xu nhổ trên đất, quyậy thành bùn, bôi lên mắt 
người mù và bảo ông đi rửa. Người đàn ông đó vâng lời và thấy trở lại.  Chúa Giê-xu cũng 
làm việc lạ lùng cho bạn của Ngài. La-xa-rơ, bạn Ngài, bị bệnh rất nặng. Chúa Giê-xu đợi 
vài ngày nới đến gặp ông. Khi Chúa Giê-xu đến, La-xa-rơ đã chết. Các em của La-xa-rơ 
biết nếu Chúa đến sớm thì La-xa-rơ sẽ không chết. Họ biết Chúa Giê-xu có quyền năng 
chữa lành. Điều họ không biết là Chúa còn có quyền năng hơn thế nữa. Chúa Giê-xu đã 
làm gì cho họ thấy quyền năng Ngài có thể làm? Chúa khiến La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết! 
Nhưng đó cũng là hình ảnh mà Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giê-xu. Chúa ban Chúa Giê-
xu để chết cho em và tôi. Ngài phó chính mình để bị đóng đinh trên thập giá. Ngài chết và 
bị chôn. Nhưng sau ba ngày Chúa Giê-xu sống lại! 

Cho nên, những dấu kỳ phép lạ nầy được Giăng ghi xuống. Nhưng tại sao ông chọn 
những phép lạ nầy? Giăng cho chúng ta biết rằng những việc nầy được viết lại để chúng ta 
tin. Bởi đọc và học những điều nầy, chúng ta phải tin gì? Chúng ta phải tin rằng Chúa Giê-
xu là Con Đức Chúa Trời. Các em có nhớ câu Giăng 3:16 không? Chúa quá yêu chúng ta 
đến nỗi thế nào? Ngài ban Con Độc Sanh. Và nếu chúng ta tin? Bất cứ ai tin Ngài thì được 
sự sống đời đời! Cuối đoạn hai mươi, Giăng giải thích cách nầy, “Nếu ngươi tin, thì được 
sự sống vì các ngươi thuộc về Ngài.”  

Chúng ta đã học nhiều điều. Và có thể sau bài học nầy, chúng ta thấy được mình đã 
học thật nhiều. Nhưng sách Giăng đã được viết không chỉ để chúng ta biết được nhiều câu 
chuyện. Giăng đã viết để chúng ta tin. Sau khi ôn lại những phép lạ, kỳ diệu nầy, các em có 
tin rằng không ai ngoài Chúa Giê-xu, Con của Đức Chúa Trời, có thể làm được những việc 
nầy? Các em có tin rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, được ban cho là Con Đường cho 
chúng ta đến với Đức Chúa Trời? Nếu em tin, em thuộc về Ngài! Em có muốn chọn Ngài 
hôm nay không? 

 
 
 Làm một lá cờ. Cho các em giấy thủ công. Chỉ các em vẽ kiểu lá cờ của riêng 

mình. Khuyến khích các em sáng tạo. Một điều đỏi hỏi là phải có câu gốc và ở nơi nổi bật 
dễ thấy. Sau khi các em làm xong, xem từng lá cờ một, và đọc câu gốc mỗi lần. 



Bài Học Cho Thiếu Nhi 

 
 

Tin! 
 

 
Hát: “Chúa Tốt Lành” 

 
Dạy: Chúng ta học được nhiều điều từ sách Giăng. Vài câu cuối của sách Giăng cho 

chúng ta biết “Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà 
không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa 
Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài 
mà được sự sống.” 

 
Giăng cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu làm nhiều dấu kỳ phép lạ mà không có chép 

trong sách Giăng. Dầu vậy Giăng cũng chia sẻ cho chúng ta nhiều phép lạ của Chúa Giê-xu. 
Phép lạ đầu tiên Chúa Giê-xu làm là nơi đám cưới. Ngài biến nước thành rượu! Có một người 
quan trọng mà con bị bệnh.  Con ông ta đang chết và ông đang đến tìm Chúa Giê-xu. Ngài bảo 
ông hãy về; con ông đã lành bệnh. Sau đó thầy đội nầy biết được con ông hết bệnh ngay lúc 
Chúa bảo ông trở về nhà! Sau đó Chúa gặp một người bại, và đã nằm liệt cạnh bờ hồ 38 năm! 
Chúa Giê-xu bảo ông đứng dậy và đi. Thay vì viện cớ, người đàn ông tin lời Chúa Giê-xu. Ông 
ta đứng dậy và bước đi sau 38 năm dài. Chúa ta cũng đã học những việc lạ lùng khác mà Chúa 
Giê-xu đã làm. Có một đám đông theo Chúa Giê-xu. Họ đói nhưng không có tiệm ăn nào. Một 
môn đồ của Chúa Giê-xu, là Anh-rê, tìm thấy một em bé khôn ngoan. Em bé nầy có đem theo 
năm cái bánh và hai con cá làm đồ ăn trưa cho mình. Chúa Giê-xu hóa bánh và cá ra nhiều! Mọi 
người đều ăn no nê và còn dư. Kế đến, Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt nước! Sau đó Chúa Giê-xu 
và các môn đồ Ngài gặp một người mù từ khi sanh ra. Chúa Giê-xu nhổ trên đất, quậy thành 
bùn, bôi lên mắt người mù và bảo ông đi rửa. Người đàn ông đó vâng lời và thấy trở lại. Chúa 
Giê-xu cũng làm việc lạ lùng cho bạn thiết của Ngài. La-xa-rơ, bạn Ngài, bị bệnh rất nặng. Khi 
Chúa Giê-xu đến, La-xa-rơ đã chết. Các em của La-xa-rơ biết nếu Chúa đến sớm thì La-xa-rơ sẽ 
không chết. Họ biết Chúa Giê-xu có quyền năng chữa lành. Điều họ không biết là Chúa còn có 
quyền năng hơn thế nữa. Chúa khiến La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết! Ai đã sống lại từ kẻ chết? Ai 
đã sống lại sau ba ngày bị đóng đinh trên thập tự? Chúa Giê-xu! 

Nhưng, tại sao Giăng lại viết những dấu kỳ nầy? Giăng viết những điều nầy để các em 
tin. Bởi đọc và học những điều lạ kỳ nầy, chúng ta phải nên tin gì? Chúng ta phải tin là Chúa 
Giê-xu là Con Đức Chúa Trời được sai đến để chỉ cho chúng ta làm thế nào để đến với Đức 
Chúa Trời. Các em có nhớ Giăng 3:16? Chúa quá yêu chúng ta đến nỡi thế nào? Ngài ban Con 
Độc Sanh. Và nếu chúng ta tin? Bất cứ ai tin Ngài thì được sự sống đời đời! Cuối đoạn hai 
mươi, Giăng giải thích cách nầy, “Nếu ngươi tin, thì được sự sống vì các ngươi thuộc về Ngài.”  

 
 
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa ban Chúa Giê-xu. Xin giúp con tin. 



Sinh Hoạt 

 
 
 

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

• Các em có biết chữ Tin được dùng 55 lần trong sách Giăng và năm lần thì ở trong đoạn 
21. Dùng dữ kiện nầy mà nhắc nhở lại sự đáp ứng mà người đọc và học sách Giăng phải 
làm. Nó đã được viết để chúng ta tin! Đừng thúc đẩy, nhưng những em nào gặp khó khăn 
khuyến khích bằng lời Chúa Giê-xu nói với Thô-ma trong Giăng 20:29, “Đừng nghi ngờ 
hãy tin.” 
 

• Chơi trò chơi “Tôi là ai?” Dùng những thí dụ trong bài học để giúp các em nhận ra người 
nào trong sách Giăng được ích lợi bởi phép lạ của Chúa Giê-xu làm. 
 

• Chơi trò chơ “Ghi nhớ.” Làm hai tấm thẻ cho mỗi phép lạ Chúa làm. Xốc các tấm thẻ và 
đặt úp mặt xuống. Người chơi phải dở hai tấm thẻ mỗi lần. Nếu chúng trùng nhau, các em 
có thể tiếp tục. Nếu hai thẻ không trùng nhau, tấm thẻ được để lại và tới phiên người 
khác. 
 

• Làm một cuốn sách nhỏ. Dùng giấy bìa cứng làm thành một cuốn sách nhỏ, diễn giải 
những phép lạ của Chúa Giê-xu làm. Viết Giăng 20:29 ở trang cuối. 
 

• Hát bài “Tôi quyết đi theo Chúa Giê-xu,” “Tôi là một cơ đốc nhân,” Chúa ôi tôi muốn là 
một cơ đốc nhân. “Mọi người sẽ biết,” “Đến và đi với tôi, “Sẽ sẽ hát ca.” 


