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Lời tác giả 
 

Đây là quyển thứ ba trong loạt bài học ba quyển về lịch sử Kinh 

Thánh được viết theo dạng truyện kể cho thiếu nhi ở độ tuổi từ sáu 

đến tám. Hai quyển sách đầu kể về lịch sử trong cửu ước, trong khi 

quyển thứ ba kể về lịch sử được ghi lại trong Tân Ước. 

Mỗi bài học tập trung vào một thời kỳ lịch sử hơn là đi sâu vào các 

tiểu tiết trong câu chuyện. Thêm vào đó, sự thật lịch sử được nhấn 

mạnh, bằng cách nêu lên điều quang trọng bất kì khi nào có thể và 

chủ yếu hướng về bài học. Giáo viên có thể dùng khả năng của mình 
để xem xét việc thêm bao nhiêu tài liệu vào trong một buổi học là đủ. 

Các tài liệu tương tự được sử dụng trong “Suffer Little Children” của 

nữ tác giả Gertrude Hoeksema, nhằm tạo ra sự hài hòa giữa sự hướng 

dẫn trong trường học và ở nơi mà các tài liệu giáo lý vấn đáp này 

được sử dụng. 

Các câu hỏi và câu trả lời trong bản hiệu đính thì dài hơn so với các 

phiên bản trước đó. Chúng tôi thiết nghĩ các em nhỏ học bao nhiêu 

cũng được tùy theo khả năng, những em lớn hơn thì nên học toàn bộ 

bài học. 

Cầu xin ân điển ở cùng, mong chúng ta cam kết với Đức Chúa Trời 

để sử dụng tài liệu này cho việc hướng dẫn và giáo hóa tâm linh của 

con em mình. Bởi chúng ta trông đợi nơi Chúa và dâng sự vinh hiển 

cho Ngài.  

- Mục sư. C. Hanko 
 
 

Lời nhà biên tập 
  

Việc dạy Giáo lý theo cách hỏi đáp nhằm hướng dẫn cho trẻ em trong 

Hội Thánh là một phương pháp cổ xưa và được thời gian kiểm chứng. 

Loạt bài học trong tài liệu này được thiết kế để cung cấp một nền tảng 

vững chắc về sự kiện Kinh Thánh và lịch sử những kiến thức này sẽ 

tạo một nền tảng cho việc giảng dạy giáo lý về sau như WSC (Giáo lý 

hỏi đáp tóm tắt). 
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Các phiên bản hiện tại Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp 

(phát hành tháng 1 năm 2011) đã được sửa đổi nhiều lần sau khi phát 

hiện những sai sót và lỗi đánh máy trong phiên bản gốc; cũng như sửa 

đổi sau khi đọc kiểm tra và góp ý biên tập bởi Mục sư David Higgs. 

Nhiều từ trong các câu hỏi đã được điều chỉnh cho thích hợp (theo 

phản hồi hữu ích từ phụ huynh) để giúp trẻ ghi nhớ câu trả lời tốt hơn. 

Những bản thảo cho phụ huynh và cho giáo viên cũng được thêm vào 

bởi đóng góp của mục sư Higgs. 

Một sách bài tập kèm theo tập tài liệu này cũng đã được xuất bản. Phụ 

huynh được khuyến khích giúp các em làm các bài tập liên quan nhằm 

giúp con em ghi nhớ các câu trả lời cho câu hỏi mỗi tuần. Như vai trò 

của giáo viên trường Chúa Nhật giúp bổ sung, cha mẹ (đặc biệt là 

người cha) nên giải thích những bài học cho con cái cách phù hợp 

nhất trước khi đưa trẻ đến lớp. Trên lớp Giáo viên chỉ đưa ra vài bài 

học áp dụng dễ nhớ và ôn lại bài học bằng cách kiểm tra những gì các 

em có thể ghi nhớ. 

Xin Chúa ban phước cho những cố gắng nhỏ bé của chúng ta nhằm 

hướng dẫn con em mình theo đường lối Chúa. 

  
- Mục sư J.J. Lim 
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Bài 1 

GIĂNG BÁP-TÍT 

Lu-ca 1 

1. Thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra với ai? 

Thiên sứ hiện ra với Xa-cha-ri ở trong đền thờ. [Lu-ca1:5, 8-11] 

2. Thiên sứ nói gì với Xa-cha-ri? 

Thiên sứ cho biết Xa-cha-ri sẽ có một con trai. [Lu-ca 1:13] 

3. Thiên sứ bảo Xa-cha-ri đặt tên bé trai là gì? 

Thiên sứ kêu ông đặt tên em bé là Giăng. [Lu-ca 1:13]  

4. Tại sao Xa-cha-ri không tin lời thiên sứ?  

Bởi vì cả Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét đều rất già. [Lu-ca 1:7, 18]  

5. Xa-cha-ri bị phạt gì khi không tin lời thiên sứ? 

Xa-cha-ri không thể nói và không thể nghe cho đến khi em bé 

Giăng được sinh ra. [Lu-ca 1:19-20] 

6. Tại sao đây là hình phạt khủng khiếp với Xa-cha-ri? 

Bởi vì ông không thể kể với người khác tin mừng mà thiên sứ 

đã phán với ông. [Lu-ca 1:22, 63, 67] 

7. Xa-cha-ri đã làm gì khi ông có thể nói trở lại? 

Ông ngợi khen Chúa vì Chúa ban cho ông một người con trai 

quí giá. [Lu-ca 1:76] 

8. Tại sao Giăng Báp-tít là người rất quan trọng? 

Bởi vì Giăng được kêu gọi dọn đường cho Đấng Cứu Thế. [Lu-

ca 1:77-79] 

9. Giăng đã dọn đường bằng cách nào? 

Giăng kêu gọi mọi người ăn năn và tìm kiếm Đấng Cứu Thế 

như lời đã hứa. [Lu-ca 1:77-79; Ma-thi-ơ 3:1-3] 

10. Tại sao người ta gọi Giăng là Giăng Báp-tít? 

Bởi vì ông làm phép báp-tem cho những người chịu ăn năn và 

tin vào Đấng Cứu Thế sẽ đến.[Mác 1:2-4] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta.” 

(Ma-la-chi 3:1) 
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Bài 2 

TIN MỪNG CHÚA GIÊ-XU ĐƯỢC SINH RA 

Lu-ca 1 

1. Ai là Chúa Cứu Thế? 

Chúa Giê-xu, tên Giê-xu có nghĩa là “Đức Chúa Trời giải cứu.” 

[Lu-ca 1:31; Ma-thi-ơ 1:21] 

2. Tại sao Chúa Giê-xu được gọi như vậy? 

Vì Ngài sẽ cứu dân sự khỏi tội lỗi. [Lu-ca 1:21] 

3. Ai được sai đi báo tin về sự giáng sinh của chúa Giê-xu? 

Thiên sứ Gáp-ri-ên từ thiên đàng xuống báo tin. [Lu-ca 1:26]  

4. Thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin cho ai?  

Cho Ma-ri người thuộc dòng dõi vua Đa-vít. [Lu-ca 1:27]  

5. Thiên sứ Gáp-ri-ên đã báo tin gì cho Ma-ri? 

Thiên sứ báo tin rằng Ma-ri sẽ trở thành mẹ của Chúa Cứu Thế 

Giê-xu.[Lu-ca 1:31] 

6. Thiên sứ Gáp-ri-ên nói với Ma-ri điều gì về Chúa Giê-xu? 

Thiên sứ cho biết rằng Chúa Giê-xu là Con trai Đức Chúa Trời. 

[Lu-ca 1:32] 

7. Tại sao Ma-ri đi thăm Ê-li-sa-bét? 

Vì Gáp-ri-ên cho Ma-ri biết là Ê-li-sa-bét cũng sẽ sinh một con 

trai. [Lu-ca 1:36-40] 

8. Điều gì xảy ra khi Ê-li-sa-bét nghe tiếng Ma-ri chào? 

Em bé Giăng vui mừng và nhảy trong bụng Ê-li-sa-bét. [Lu-ca 

1:41, 44] 

9. Ma-ri đã ở lại nhà Ê-li-sa-bét bao lâu? 

Ở lại chừng ba tháng, cho đến khi Giăng được sinh ra đời. [Lu-

ca 1:56] 

10. Ê-li-sa-bét thể hiện sự vui mừng như thế nào khi biết Đấng Cứu 

Thế sắp sinh ra đời? 

Ê-li-sa-bét đã ngợi khen Chúa vì công việc lạ lùng Ngài làm. 

[Mác 1:42-55] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời”  

(Lu-ca 1:35) 
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Bài 3 

CHÚA GIÊ-XU ĐƯỢC SINH RA 

Lu-ca 12 

1. Chuyện gì xảy ra khi Chúa Giê-xu được sinh ra? 

Hoàng đế Sê-xa Au-gút-tơ ra sắc lệnh yêu cầu kiểm tra dân số 

trong toàn đế quốc. [Lu-ca 2:1-2] 

2. Tại sao Chúa để sắc lệnh này được ban ra? 

Vì Đức Chúa Trời muốn Chúa Giê-xu được sinh tại Bết-lê-hem. 

[Lu-ca 2:3-6] 

3. Tại sao Chúa muốn Chúa Giê-xu sinh ra ở Bết-lê-hem? 

Chúa muốn cho thấy Chúa Giê-xu thuộc dòng dõi vua Đa-vít. 

[Lu-ca 2:11, Ma-thi-ơ 1:6] 

4. Tại sao Chúa Giê-xu được sinh ra trong chuồng gia súc?  

Bởi vì nhà trọ đã hết phòng. [Lu-ca 2:7]  

5. Chúa Giê-xu sinh ra trong chuồng gia súc cho chúng ta biết gì? 

Chúa đã trở nên nghèo nàn để chúng ta được giàu có. [Lu-ca 

2:7; Phi-líp 2:6-7; II Cô-rinh-tô 8:9] 

6. Chúa sai thiên sứ loan báo tin Chúa Giê-xu giánh sinh cho ai? 

Thiên sứ báo tin cho những người canh giữ bầy chiên ngoài 

đồng. [Lu-ca 2:8-10] 

7. Thiên sứ đã nói gì với những người chăn chiên? 

“Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một 

Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa.” [Lu-ca 2:11] 

8. Các thiên sứ đã hát gì? 

“Vinh danh Thánh Chúa trên trời, bình an dưới thế, ơn phước 

cho loài người.” [Lu-ca 2:14] 

9. Còn ai biết về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu nữa không? 

Những nhà thông thái, người đã nhìn thấy ngôi sao của Chúa 

Giê-xu từ phương đông. [Ma-thi-ơ 2:1-2] 

10. Những nhà thông thái làm gì khi nhìn thấy Chúa Giê-xu? 

Họ thờ phượng và dâng lễ vật cho Chúa. [Ma-thi-ơ 2:9-11] 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn 

giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của 

Ngài, anh em được nên giàu.” (II Cô-rinh-tô 8:9) 
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Bài 4 

THỜI NIÊN THIẾU CỦA CHÚA GIÊ-XU  

Ma-thi-ơ 2; Lu-ca 2 

1. Khi Chúa Giê-xu được 40 ngày tuổi, Cha mẹ Chúa Giê-xu đã 

mang Ngài đi đâu? 

Cha mẹ Chúa Giê-xu mang Chúa đến đền thờ. [Lu-ca 2:21-24, 

27; Lê-vi-ký 12:1-4, 6] 

2. Ai đã gặp Chúa Giê-xu tại đền thờ? 

Ông Si-môn, người nhận được tiên tri rằng ông sẽ không chết 

cho tới khi gặp mặt Chúa Cứu Thế. [Lu-ca 2:25-27] 

3. Ông Si-môn nói gì khi ông bồng Chúa Giê-xu? 

“Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình 

an, theo như lời Ngài; Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của 

Ngài.” [Lu-ca 2:29:30]  

4. Ai khác cũng đã đến đền thờ lúc đó?  

Bà An-ne, một nữ tiên tri khoảng 84 tuổi. [Lu-ca 2:36-37]  

5. Bà An-ne làm gì khi thấy Chúa Giê-xu? 

Bà ngợi khen Chúa vì Đấng Giải Cứu đã đến. [Lu-ca 2:38] 

6. Làm sao vua Hê-rốt biết tin Chúa Giê-xu giáng sinh? 

Nhà thông thái đã đến để gặp vua dân Do Thái. [Ma-thi-ơ 2:1-3] 

7. Vua Hê-rốt đã làm gì khi các nhà thông thái không quay lại? 

Vua giết hết các em bé từ hai tuổi trở xuống trong thành Bết-lê-

hem. [Ma-thi-ơ 2:16-18] 

8. Đức Chúa Trời bảo vệ Chúa Giê-xu bằng cách nào? 

Chúa bảo Giô-sép mang Chúa Giê-xu trốn qua xứ Ai-cập. [Ma-

thi-ơ 2:13-15] 

9. Chúa Giê-xu làm gì ở đền thờ khi 12 tuổi? 

Chúa nói chuyện với các thầy dạy luật, đặt câu hỏi và trả lời 

những câu hỏi hóc búa. [Lu-ca 2:42-27] 

10. Chúa Giê-xu nói gì với Ma-ri khi bà tìm thấy Ngài ở đền thờ? 

“Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha 

tôi sao?” [Lu-ca 2:49] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.” (Ma-thi-ơ 2:15b) 
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Bài 5 

GIĂNG LÀM BÁP-TEM CHO CHÚA GIÊ-XU  

Lu-ca 3;Ma-thi-ơ 3, 4 

1. Giăng giảng dạy ở đâu? 

Giăng giảng dạy trong đồng vắng gần sông Giô-đanh. [Lu-ca 

3:2-3; Ma-thi-ơ 3:2-3] 

2. Giăng mặc áo quần như thế nào? 

Giăng mặc áo bằng lông lạc đà và thắt lưng bằng da. [Ma-thi-ơ 

3:4] 

3. Giăng ăn thức ăn gì? 

Giăng ăn châu chấu và mật ong rừng. [Ma-thi-ơ 3:4]  

4. Tại sao người ta đến nghe Giăng giảng?  

Vì họ nghe về một Đấng tiên tri lớn sẽ đến. [Ma-thi-ơ 3:3, 5]  

5. Giăng giảng gì? 

Giăng rao giảng về Đấng Cứu Thế đã đến. [Lu-ca 3:4-6, 16-17] 

6. Giăng kêu gọi mọi người làm gì? 

Ông kêu họ ăn năn tội lỗi và tìm kiếm Đấng Cứu Thế. [Ma-thi-ơ 

3:2, 8, 11-12] 

7. Ai đã đến gặp Giăng khi ông đang rao giảng? 

Chúa Giê-xu đã đến gặp Giăng để được Giăng làm phép báp-

tem. [Ma-thi-ơ 3:13] 

8. Chuyện gì xảy ra khi Chúa Giê-xu chịu phép Báp-tem? 

Đức Thánh Linh ngự xuống trong hình chim bồ câu. [Ma-thi-ơ 

3:16-17; Lu-ca 3:21-22] 

9. Đức Thánh Linh đã dẫn Chúa Giê-xu đi đâu? 

Đi vào đồng vắng để chịu cám dỗ của ma quỷ. [Ma-thi-ơ4:1] 

10. Chúa Giê-xu làm gì sau khi chịu sự cám dỗ thứ ba? 

Ngài đuổi ma quỷ đi và nói “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta.” 

[Ma-thi-ơ 4:10] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải 

thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình 

Ngài mà thôi.” (Ma-thi-ơ 4:10) 
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Bài 6 

CHÚA GIÊ-XU THI HÀNH CHỨC VỤ 

Giăng 2-3 

1. Chúa Giê-xu và 6 môn đồ đã đi đâu? 

Ngài đã đi đến tiệc cưới ở Ca-na thuộc Ga-li-lê. [Giăng 2:1-2] 

2. Ma-ri mẹ Chúa Giê-xu đã nói gì với Chúa tại bữa tiệc? 

Bà Ma-ri nói với Chúa là chủ nhà đã hết rượu. [Giăng 2:3] 

3. Chúa Giê-xu đã yêu cầu những người hầu làm gì? 

Chúa bảo họ đổ nước đầy sáu cái lu đựng rượu. [Giăng 2:6-8]  

4. Chúa Giê-xu làm gì khi họ đã đổ nước đầy lu đựng rượu?  

Ngài biến nước thành rượu. [Giăng 2:9-10]  

5. Phép lạ lần thứ nhất mang lại kết quả gì? 

Các môn đồ tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. [Giăng 2:11] 

6. Sau khi dự tiệc cưới Ca-na Chúa Giê-xu đi đâu? 

Chúa đến Giê-ru-sa-lem để dự lễ Vượt Qua. [Giăng 2:13] 

7. Chúa Giê-xu làm gì ở đền thờ? 

Chúa Giê-xu đã đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. 

[Giăng 2:14-16] 

8. Những người lãnh đạo Do Thái có tức giận không? 

Có, và họ vặn hỏi Ngài là Ngài lấy quyền gì mà làm như vậy. 

[Giăng 2:18] 

9. Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? 

“Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng nó lại.” 

[Giăng 2:19] 

10. Chúa dạy Ni-cô-đem bài học quí báu gì? 

“Không ai có thể vào Nước Trời nếu không được sinh lại.” 

[Giăng 3:3] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của 

Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời 

đời.” (Giăng 3:16) 
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Bài 7 

CHÚA GIÊ-XU TẠI GIẾNG CỦA NGƯỜI SA-MA-RI 

Giăng 4 

1. Sau lễ Vượt Qua ở Giê-ru-sa-lem Chúa Giê-xu đi đâu? 

Ngài đã đi qua Sa-ma-ri để đến vùng Ga-li-lê. [Giăng 4:1-4] 

2. Chúa Giê-xu đã gặp ai ở tại giếng của người Sa-ma-ri?  

Chúa Giê-xu gặp một phụ nữ Sa-ma-ri đến giếng múc nước. 

[Giăng 4:4-7] 

3. Chúa Giê-xu bảo người phụ nữ Sa-ma-ri điều gì? 

Chúa bảo “Xin cho tôi nước uống”. [Giăng 4:10, 14]  

4. Chúa Giê-xu nói gì với người phụ nữ Sa-ma-ri này? 

Ngài nói Ngài chính là nước hằng sống. [Giăng 4:10]  

5. Chúa Giê-xu có hàm ý gì khi nói Ngài là nước hằng sống? 

Có ý nói rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Cứu Thế đến để cứu 

con người khỏi tội lỗi và sự chết. [Giăng 4:13-14; 3:36; 7:37] 

6. Khi nói chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri Chúa Giê-xu đã làm 

gì? 

Chúa đã khiến người phụ nữ này tin rằng Ngài chính là Đấng 

Cứu Thế. [Giăng 4:25-26, 29] 

7. Người phụ nữ Sa-ma-ri đã làm gì khi bà tin Chúa là Cứu Chúa? 

Bà đã chạy về làng mình và gọi mọi người đến để nghe Chúa 

Giê-xu giảng dạy. [Giăng 4:28-30] 

8. Chúa Giê-xu có cứu những người Sa-ma-ri khác không? 

Có, và nhiều người Sa-ma-ri đã tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu 

Chúa của họ. [Giăng 4:39-42] 

9. Câu chuyện này cho các môn đệ bài học gì? 

Nó cho thấy Đức Chúa Trời mong muốn mang tất cả con người 

đến với Ngài thậm chí là những người không phải là dân Do 

Thái. [Giăng 4:9, 27, 35-38; Ma-thi-ơ 28:19-20] 

10. Chúa ở lại Sa-ma-ri bao lâu? 

Chúa ở lại hai ngày rồi đi Ga-li-lê.[Giăng 4:43] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng 

sống.” (Thi Thiên 42:2a) 
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Bài 8 

CHÚA GIÊ-XU GIẢNG DẠY Ở GA-LI-LÊ 

Giăng 4, Lu-ca 4 

1. Dân Do Thái có vui khi gặp Chúa Giê-xu ở Ga-li-lê không? 

Có, bởi vì họ muốn được xem Ngài làm thêm nhiều phép lạ. 

[Lu-ca 4:14; Giăng 4:45; 2:23] 

2. Phép lạ thứ hai Chúa Giê-xu làm ở Ca-na là gì?  

Chúa Giê-xu chữa bệnh cho con trai của một vị quan đang bệnh 

nặng. [Giăng 4:46, 50, 54] 

3. Vị quan này sống tại đâu ở Ca-na? 

Ở thành Ca-bê-na-um, cách đó chừng 32 km. [Giăng 4:46]  

4. Bằng cách nào Chúa Giê-xu chữa bệnh cho con trai vị quan? 

Chúa Giê-xu dùng lời phán và cậu bé được chữa lành. [Giăng 

4:50, 53]  

5. Từ Ca-na Chúa Giê-xu đi đâu? 

Chúa đi về Na-xa-rét, nơi Ngài đã sinh trưởng. [Lu-ca 4:16] 

6. Chúa Giê-xu đã giảng dạy gì ở Na-xa-rét? 

Chúa nói cho họ biết Ngài chính là Đấng Cứu Thế mà tiên tri Ê-

sai đã nói từ trước. [Lu-ca 4:17-19; Ê-sai 61:1] 

7. Những người Na-xa-rét có tin Chúa Giê-xu không? 

Không, họ không tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế của lời hứa. 

[Lu-ca 4:20-22, 28-29] 

8. Chúa Giê-xu nói gì với người Na-xa-rét không chịu tin Ngài? 

Ngài phán với họ rằng phúc âm sẽ được truyền cho những 

người ngoại bang. [Lu-ca 4:24-27] 

9. Họ phản ứng thế nào khi nghe Chúa nói như vậy? 

Họ giận giữ và cố đẩy Chúa Giê-xu xuống vực. [Lu-ca 4:28-29] 

10. Làm sao Chúa Giê-xu thoát khỏi họ? 

Chúa Giê-xu lách qua giữa đám đông mà đi, và họ không thể 

làm hại Ngài. [Lu-ca 4:30] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền 

tin lành cho kẻ nghèo.” (Lu-ca 4:18) 



Gratia Dei Sola Media © giữ bản quyền  

Bài 9 

CHÚA GIÊ-XU CHỮA BỆNH TRONG NGÀY SA-BÁT 

Giăng 5 

1. Tại sao Chúa Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem lần thứ hai? 

Vì Ngài giữ lễ ở Giê-ru-sa-lem. [Giăng 5:1] 

2. Khi ở Giê-ru-sa-lem Chúa Giê-xu đi đâu trong ngày Sa-bát?  

Chúa đến hồ Bê-tết-đa, có nhiều người bệnh ở tại hồ. [Giăng 

5:2, 8-9] 

3. Tại sao những người bệnh đến hồ này? 

Vì họ nghĩ sẽ có thiên sứ giáng xuống khuấy động nước hồ và 

người xuống hồ nước trước tiên sẽ được lành bệnh. [Giăng 5:4]  

4. Chúa Giê-xu nói chuyện với ai ở tại hồ? 

Chúa Giê-xu nói với một người què đã 38 năm. [Giăng 5:5]  

5. Người què là hình ảnh cho điều gì? 

Người què đại diện cho chúng ta những con người bất lực vì tội 

lỗi. [Giăng 5:14, 19-25; Ê-phê-sô 2:1-5; Ê-sai 35:5-8; 61:1-3] 

6. Chúa Giê-xu nói gì với người què? 

“Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.”[Giăng 5:8] 

7. Người Pha-ri-si có vui khi người què được khỏi bệnh không? 

Không, vì người này đã vác giường mình đi trong ngày Sa-bát. 

[Giăng 5:9-10] 

8. Khi biết Chúa Giê-xu chữa lành cho người què người Pha-ri-si 

đã nói gì? 

Họ nói Chúa Giê-xu đã phá luật ngày Sa-bát.[Giăng 5:15-16] 

9. Chúa Giê-xu có phá luật Sa-bát không?  

Không, vì Chúa Giê-xu là Chúa của ngày Sa-bát, và làm việc 

lành trong ngày Sa-bát không phải là tội. [Giăng 5:17; Ma-thi-ơ 

12:7-8] 

10. Chúa Giê-xu là Chúa của ngày Sa-bát có nghĩa là gì? 

Có nghĩa ngày Sa-bát là ngày của Chúa, là ngày thuộc về Chúa. 

[Mác 2:27-28; Khải Huyền 1:10] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.” (Mác 2:28) 
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Bài 10 

CHÚA GIÊ-XU BÊN BỜ BIỂN GA-LI-LÊ 

Lu-ca 8 và Ma-thi-ơ 8 

1. Chuyện gì xảy ra khi Chúa Giê-xu và môn đồ băng qua biển 

Ga-li-lê? 

Có một trận bão lớn nổi lên. [Lu-ca 8:23] 

2. Các môn đồ có sợ hãi không?  

Có, họ rất sợ thuyền sẽ bị chìm. [Lu-ca 8:24] 

3. Chúa Giê-xu làm gì khi trời có bão? 

Chúa nằm ngủ ngon giấc trên tàu. [Lu-ca 8:23a, Ma-thi-ơ 8:24]  

4. Sau khi các môn đồ đánh thức Chúa Giê-xu làm gì? 

Chúa Giê-xu khiến ngưng gió và biển thôi dậy sóng. [Lu-ca 

8:25, Ma-thi-ơ 8:26]  

5. Thông qua cơn bão Chúa dạy gì cho các môn đồ bài học gì? 

Chúa dạy cho họ biết họ được bình an khi có Chúa bên cạnh. 

[Lu-ca 8:25, Ê-sai 43:2] 

6. Chúa Giê-xu gặp ai bên kia bờ hồ? 

Hai người đàn ông bị quỷ ám. [Ma-thi-ơ 8:28] 

7. Chúa Giê-xu ra lệnh cho quỷ phải làm gì? 

Chúa ra lệnh cho quỷ ra khỏi hai người này. [Ma-thi-ơ 8:32] 

8. Điều gì xảy ra khi Chúa Giê-xu ra lệnh cho đàn quỷ nhập vào 

bầy heo trên đồi? 

Bầy heo lao huống hồ và chết. [Lu-ca 8:33] 

9. Chúa Giê-xu dạy chúng ta điều gì về quyền năng đuổi quỷ?  

Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta biết rằng ma quỷ không thể làm 

gì chúng ta nếu quyền năng của Chúa không cho phép. [Ma-thi-

ơ 8:29-31; Lu-ca 4:41; II Phi-e-rơ 2:4] 

10. Khi nhìn thấy quyền năng của Chúa Giê-xu, dân vùng Giê-ra-sê 

có tin Chúa Giê-xu không? 

Không, họ muốn có đàn heo hơn là Chúa. [Lu-ca 8:37] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?” 

(Ma-thi-ơ 8:27b) 
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Bài 11 

DÂN CHÚNG MUỐN TÔN CHÚA GIÊ-XU LÊN LÀM VUA 

Giăng 6 

1. Chúa Giê-xu làm phép lạ gì trong đồng vắng gần Ca-bê-na-um? 

Ngài hóa bánh cho 5000 người ăn, chưa kể phụ nữ và trẻ em. 

[Giăng 6:10] 

2. Tại sao đây là một phép lạ đáng kinh ngạc?  

Từ 5 cái bánh và 2 con cá Chúa Giê-xu hóa bánh cho đoàn dân 

đông ăn, nhưng vẫn còn lại 12 giỏ bánh đầy. [Giăng 6:9, 11-13] 

3. Qua phép lạ hóa bánh cho 5000 người, Chúa dạy dỗ em điều gì? 

Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài chính là bánh thật từ thiên 

đàng. [Giăng 6:32-35]  

4. Các môn đồ gặp điều gì khi qua bên kia bờ lúc đêm khuya? 

Chúa khiến bão lớn nổi lên và thuyền không cặp bờ bên kia 

được. [Giăng 6:16-18]  

5. Chúa Giê-xu giúp họ như thế nào? 

Chúa đi bộ trên mặt biển và làm biển yên lặng. [Giăng 6:19] 

6. Qua chuyện Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển Ngài muốn dạy 

các môn đồ điều gì? 

Chúa luôn ở bên cạnh, dù Hội Thánh có phải vượt qua nhiều 

sóng gió. [Giăng 6:20-21, Ê-phê-sô 1:19-20] 

7. Tại sao nhiều người đi theo Chúa Giê-xu qua bên kia bờ? 

Họ muốn Chúa trở thành vua trên đất vì Ngài đã làm phép lạ 

hóa bánh cách diệu kỳ. [Giăng 6:15] 

8. Chúa Giê-xu có chịu làm vua trên thế gian không? 

Không, và Ngài cho biết Vương Quốc Ngài là ở thiên đàng. 

[Giăng 6:36-41] 

9. Làm sao em biết dân chúng không muốn vương quốc như vậy?  

Nhiều người bỏ đi và không theo Ngài nữa. [Giăng 6:66] 

10. Các môn đồ trả lời như thế nào khi Chúa Giê-xu hỏi họ có 

muốn bỏ không đi theo Ngài không? 

Họ trả lời “Lạy Chúa, chúng con sẽ theo ai? Lời Ngài có sự 

sống đời đời. [Giăng 6:68] 

Câu gốc thuộc lòng:  “Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống” (Giăng 

6:51a) 
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Bài 12 

CHÚA GIÊ-XU HÓA HÌNH TRÊN NÚI 

Ma-thi-ơ 16, 17 

1. Chúa Giê-xu làm gì sau khi các môn đồ xưng nhận lời Ngài có 

sự sống đời đời? 

Ngài nói với họ Ngài sẽ chịu đau đớn và chết. [Ma-thi-ơ 16:21] 

2. Chúa còn nói gì với họ nữa?  

Chúa nói Ngài sẽ sống lại từ cõi chết. [Ma-thi-ơ 16:21] 

3. Chúa đưa ai lên núi cùng Ngài? 

Ngài đưa ba người: Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. [Ma-thi-ơ 17:1]  

4. Chuyện gì xảy ra khi Chúa Giê-xu cầu nguyện trên núi? 

Khuôn mặt Chúa sáng như mặt trời, và áo Ngài trở nên trắng 

như tuyết. [Ma-thi-ơ 17:2]  

5. Ai đã hiện ra với Chúa Giê-xu? 

Môi-se và Ê-li hiện ra nói về sự chết của Chúa. [Lu-ca 9:30-31] 

6. Tiếng nói từ trời đã nói gì? 

Tiếng nói phán rằng “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta 

mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” [Ma-thi-ơ 17:5] 

7. Chúa Giê-xu có thực thi phép lạ nào sau buổi sáng Ngài hóa 

hình không? 

Ngài chữa lành cho cậu bé bị quỷ ám. [Ma-thi-ơ 17:15, 18] 

8. Cha câu bé đã nói gì với Chúa Giê-xu? 

Người cha nói “Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin 

của tôi!” [Mác 9:24] 

9. Phép là này có điều gì đáng ghi nhớ?  

Nhiều môn đệ đã cố gắng nhưng không thể đuổi được quỷ. 

[Ma-thi-ơ 17:16, 19] 

10. Phép lạ này dạy dỗ các em điều gì? 

Chúng ta phải tin rằng Chúa Giê-xu chiến thắng ma quỷ. [Ma-

thi-ơ 17:18; Thi Thiên 130:7-8, Hê-bơ-rơ 7:25, I Ti-mô-thê 

1:15] 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa 

Trời.” (Lu-ca 9:43) 
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Bài 13 

CHÚA GIÊ-XU GIẢNG DẠY Ở THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM 

Giăng 8-9, 12 và Lu-ca 10:38-41 

1. Chúa Giê-xu chuẩn bị cho lễ Vượt Qua ở đâu tại Giê-ru-sa-lem? 

Ngài ở nhà Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ tại làng Bê-tha-ni. 

[Giăng 12:1-3] 

2. Ma-thê thể hiện nàng yêu mến Chúa như thế nào?  

Ma-thê vui vẻ phục vụ Chúa những bữa ăn thật ngon. [Lu-ca 

10:40; Giăng12:2] 

3. Ma-ri thể hiện nàng yêu mến Chúa như thế nào?  

Ma-ri chăm chú nghe Chúa giảng dạy về Nước Thiên Đàng. 

[Lu-ca 10:39]  

4. Chúa Giê-xi nói gì về Ma-ri? 

Chúa nói Ma-ri đã lựa chọn phần tốt hơn. [Lu-ca 10:42]  

5. Chúa Giê-xu dạy gì cho dân sự khi ở trong đền thờ? 

Chúa cho họ biết Ngài là Đấng Cứu Thế và là sự sáng của thế 

gian. [Giăng 8:2, 12] 

6. Tại sao những nhà lãnh đạo tức giận vì Chúa dạy dỗ điều này? 

Vì các nhà lãnh đạo cho rằng Chúa đã nói dối Ngài là Đấng 

Cứu Thế và bán bổ danh Đức Chúa Trời. [Giăng 8:13, 58-59] 

7. Làm sao Chúa Giê-xu thoát khỏi những người ném đá Ngài? 

Ngài lánh mặt và đi ra khỏi đền thờ. [Giăng 8:59] 

8. Sau khi suýt bị ném đá ở đền thờ Chúa Giê-xu làm phép lạ gì? 

Ngài chữa lành cho một người mù ngồi xin ăn tại cửa đền thờ. 

[Giăng 9:1, 6-7, 11] 

9. Các lãnh đạo nói gì về người đàn ông mù được Chúa chữa lành?  

Họ nói người này trước đó không hề bị mù. [Giăng 9:9, 18] 

10. Chúa Giê-xu còn làm gì cho người mù nữa? 

Chúa ban cho ông đôi mắt thuộc linh để nhận biết Chúa Giê-xu 

chính là ánh sáng của thế gian. [Giăng 9:2-4, 27-28, 35-39] 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối 

tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12) 
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Bài 14 

CHÚA GIÊ-XU KHIẾN LA-XA-RƠ SỐNG LẠI TỪ KẺ CHẾT 

Giăng 11 

1. Chúa Giê-xu đi đâu khi người Do Thái tìm cách giết Ngài? 

Ngài đến Bê-rê nơi Kinh Thánh cho biết Bê-rê nằm bên kia 

sông Giô-đanh. [Giăng 10:39-40] 

2. Chúa giảng dạy cho người ở Bê-rê bằng cách nào?  

Ngài dạy bằng những câu chuyện ngụ ngôn. [Lu-ca 15:3, 8, 11] 

3. Hãy kể tên ba câu chuyện ngụ ngôn Chúa đã kể ở Bê-rê?  

Câu chuyện con chiên đi lạc, đồng bạc bị lạc mất và cậu con trai 

hoang đàng. [Lu-ca 15] 

4. Ở Bê-rê ai đã đến tìm Chúa Giê-xu? 

Một người đưa tin đến tìm Chúa để báo tin La-xa-rơ bị bệnh rất 

nặng. [Giăng 10:40; 11:1-3]  

5. Tại sao môn đồ lo sợ cho Chúa Giê-xu khi lên Giê-ru-sa-lem?  

Vì họ sợ rằng những người Do Thái sẽ giết Ngài. [Giăng 11:8 

xem thêm bài 13 câu hỏi 7] 

6. Thô-ma đã nói gì? 

“Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài” [Giăng 11:16] 

7. Tại sao Chúa Giê-xu đợi cho tới khi La-xa-rơ chết? 

Vì Ngài muốn thể hiện quyền năng có thể khiến kẻ chết sống lại 

của Ngài. [Giăng 11:14-15, 39-44] 

8. Chúa Giê-xu làm gì tại mộ của La-xa-rơ? 

Ngài khiến La-xa-rơ sống lại bằng lời phán. [Giăng 11:43] 

9. Qua phép lạ này Chúa Giê-xu dạy dỗ em điều gì?  

Ngài dạy rằng Ngài có quyền năng khiến con cái Chúa sống lại 

và lên Thiên Đàng cách vinh hiển. [Giăng 11:25-26] 

10. Phép lạ này ảnh hưởng gì đến những người lãnh đạo? 

Họ càng muốn giết Chúa Giê-xu hơn nữa. [Giăng 11:53] 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã 

chết rồi.” (Giăng 11:25) 
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Bài 15 

CHÚA GIÊ-XU TẠI LỄ VƯỢT QUA 

Lu-ca 18-19 và Giăng 12 

1. Chúa Giê-xu đi đâu sau khi khiến La-xa-rơ sống lại? 

Ngài đến Ép-ra-im gần thành Giê-ru-sa-lem. [Giăng 11:54] 

2. Chúa đi đường nào để đến Giê-ru-sa-lem?  

Ngài đi đường ngang qua Giê-ri-cô, nhiều người hành hương 

cũng đi đường này để đến dự lễ Vượt Qua. [Lu-ca 18:31, 35] 

3. Chúa Giê-xu gặp ai gần thành Giê-ri-cô?  

Chúa gặp người mù Ba-ti-mê, người này la lên “Lạy Giê-xu, 

con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng!” [Lu-ca 18:38]  

4. Ông Ba-ti-mê làm gì khi Chúa Giê-xu khiến ông sáng mắt? 

Ông đi theo Chúa, và ngợi khen Đức Chúa Trời. [Lu-ca18:43]  

5. Ai đã trèo lên cây sung để có thể thấy Chúa Giê-xu?  

Ông Xa-chê, một người thu thuế và rất giàu. [Lu-ca 19:2-4] 

6. Chúa Giê-xu đến chỗ Xa-chê và nói gì? 

“Xa Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà 

ngươi.” [Lu-ca 19:5] 

7. Người ở thành Giê-ri-cô nghĩ gì khi Chúa vào nhà Xa-chê? 

Họ rất tức giận, bởi vì họ ghét Xa-chê do ông là người thu thuế. 

[Lu-ca 19:7] 

8. Chúa Giê-xu trả lời thế nào với những người không thích Chúa 

vào nhà Xa-chê? 

Ngài nói rằng Ngài mang sự cứu rỗi cho con cái của Áp-ra-ham. 

[Lu-ca 19:9-10] 

9. Ma-ri ở Bê-tha-ni bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu như thế nào?  

Ma-ri xức dầu cho thân Chúa bằng loại dầu thơm đắt tiền. [Lu-

ca 12:3] 

10. Tại sao Ma-ri xức dầu cho Chúa? 

Vì Ma-ri tin Chúa Giê-xu sẽ chết, nhưng Ngài sẽ sống lại từ cõi 

chết. [Giăng 12:7] 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Bởi Con Người đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10)  
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Bài 16 

CHÚA GIÊ-XU VÀO THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM NHƯ VỊ VUA 

Ma-thi-ơ 21 và Lu-ca 19 

1. Trong tuần đầu tiên trước khi chịu chết Chúa Giê-xu đã làm gì? 

Chúa cỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem. [Ma-thi-ơ 21:7-12] 

2. Dân chúng làm gì khi thấy Chúa cỡi lừa con vào Giê-ru-sa-lem?  

Họ chào đón Chúa bằng nhành cây cọ và trải áo họ trên đường. 

[Lu-ca 19:36; Ma-thi-ơ 21:8, Giăng 12:13] 

3. Dân chúng đã tung hô gì khi Chúa Giê-xu đi qua?  

Họ tung hô “Hô-sa-na con vua Đa-vít.” [Ma-thi-ơ 21:15] 

4. Tại sao dân chúng tung hô “Hô-sa-na” mà chỉ dành cho vua? 

Vì lời tiên tri nói rằng vua của họ sẽ cỡi lừa con đến. [Xa-cha-ri 

9:9; Ê-sai 62:11]  

5. Dân chúng nghĩ gì khi Chúa Giê-xu cỡi lừa vào Giê-ru-sa-lem?  

Họ nghĩ Chúa Giê-xu sẽ trở thành vua trên đất của họ. [Ma-thi-

ơ 21:5, 8-9] 

6. Chúa Giê-xu bày tỏ gì với dân chúng? 

Ngài bày tỏ rằng Ngài là Vua nước Trời. [Ma-thi-ơ 21:4-5, Lu-

ca 19:37-38] 

7. Vì đâu Chúa Giê-xu bày tỏ điều này? 

Vì Chúa Giê-xu sắp trở về vương quốc Ngài. [Ma-thi-ơ 20:22-

23; Lu-ca 22:29-30] 

8. Vì sao Chúa Giê-xu cỡi lừa con thay vì ngựa khỏe mạnh? 

Ngài muốn trở nên khiêm nhường và chịu đau đớn trước khi về 

vương quốc. [II Cô-rinh-tô 8:9; Giăng 17:4-5; Công vụ 5:30-31] 

9. Tại sao Chúa Giê-xu phải chịu đau đớn?  

Chúa chịu đau đớn để chuộc tội lỗi chúng ta và đem chúng ta 

vào thiên đàng. [Ê-sai 53] 

10. Chúa Giê-xu có hiện đến với thế giới như một vị vua không? 

Có, Chúa Giê-xu hiện đang làm vua trên Trời, và Ngài sẽ hiện 

đến như là vua chúng ta khi Ngài trở lại. [I Cô-rinh-tô 15:23-27; 

Khải Huyền 1:5-6; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-10] 

Câu gốc thuộc lòng: “Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng 

nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!”(Ma-thi-ơ 21:9) 
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Bài 17 

TIỆC THÁNH 

Ma-thi-ơ 26 và Giăng 13 

1. Chúa Giê-xu đi đâu dự lễ Vượt Qua? 

Chúa dự lễ Vượt Qua với các môn đồ trên phòng cao. [Mác 

14:14-15; Lu-ca 22:11-12] 

2. Điều đầu tiên Chúa làm tại lễ Vượt Qua đó là gì? 

Chúa rửa chân cho các môn đồ như tôi tớ làm. [Giăng 13:3-5] 

3. Vì sao Chúa Giê-xu rửa chân cho họ?  

Ngài muốn bày tỏ rằng Ngài đã hy sinh mạng sống để làm sạch 

tội lỗi của các môn đồ. [Giăng 13:7-8, 10] 

4. Còn lý do nào Chúa rửa chân cho các môn đồ nữa? 

Ngài dạy họ phải biết phục vụ lẫn nhau. [Giăng 13:12-17] 

5. Còn điều gì quan trọng xảy ra tại kỳ lễ Vượt Qua này nữa? 

Chúa Giê-xu nói với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt “việc anh làm hãy làm 

mau lên” [Giăng 13:27] 

6. Giu-đa có biết ý Chúa nói gì không? 

Có, Giu-đa đi ra ngoài và phản bội Chúa. [Giăng 13:30; Ma-thi-

ơ 26:25, 47] 

7. Điều hệ trọng thứ ba Chúa Giê-xu làm ở lễ Vượt Qua này là gì? 

Chúa trao bánh và rượu cho các môn đồ như là biểu hiện của 

thân chúa vỡ tan và máu Ngài tuôn ra. [Ma-thi-ơ 26:26-28] 

8. Vì sao điều này rất quan trọng? 

Ngài làm điều này để chúng ta ghi nhớ giữ lễ Tiệc Thánh. [I 

Cô-rinh-tô 11:24-26] 

9. Chúa Giê-xu đi đâu sau bữa Tiệc Thánh?  

Chúa vào vườn Ghết-sê-ma-nê cầu nguyện. [Ma-thi-ơ 26:36] 

10. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện ai đến vườn Ghết-sê-ma-nê? 

Giu-đa đến, đi cùng với một đội binh lính để bắt chúa Giê-xu. 

[Ma-thi-ơ 26:45-50] 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người.” 

(Mác 14:24) 
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Bài 18 

CHÚA GIÊ-XU CHẾT TRÊN CÂY THẬP TỰ 

Ma-thi-ơ 27 và Lu-ca 23 

1. Chúa Giê-xu đã chết như thế nào? 

Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự giữa hai tên trộm. [Ma-thi-ơ 

27:38] 

2. Câu đầu tiên Chúa thốt lên tại cây thập tự là gì?  

“Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết mình làm điều 

gì.” [Lu-ca 23:34] 

3. Một tên trộm đã nói gì với Chúa Giê-xu?  

“Hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy 

tôi!” [Lu-ca 23:42] 

4. Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? 

“Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta 

trong nơi Ba-ra-đi.” [Lu-ca 23:43] 

5. Điều gì xảy ra trưa hôm đó? 

Trời tối sầm lại và mọi người đều sợ hãi. [Ma-thi-ơ 27:45-54; 

Lu-ca 23:43] 

6. Trước khi trời sáng lại Chúa Giê-xu đã la lên điều gì? 

“Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ 

tôi?” [Ma-thi-ơ 27:46] 

7. Điều gì xảy ra khi Chúa Giê-xu chết? 

Bức màn trong đền thờ bị xé toạc ra, mặt đất rung chuyển dữ 

dội, mồ mả mở ra. [Ma-thi-ơ 27:51-52] 

8. Ai đã chôn Chúa Giê-xu?  

Giô-sép ở A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem đã mang Chúa xuống từ 

cây thập tự và đem chôn trong một ngôi mộ mới. [Lu-ca 23:50-

53; Giăng 19:38-42] 

9. Tại sao Chúa Giê-xu phải chịu chết trên thập tự? 

Vì sự chết trên cây thập tự là cái chết bị nguyền rủa. [Ga-la-ti 

3:13] 

10. Vì sao Chúa Giê-xu chịu cái chết đáng sợ như vậy? 

Vì Ngài cất đi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vì tội lỗi chúng 

ta. [Ga-la-ti 3:13; I Phi-e-rơ 2:24, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9-10] 

Câu gốc thuộc lòng: “Nhưng người đã mang sự khốn khổ chúng ta trên mình và cảm biết sự 

đau đớn cho chúng ta” (Ê-sai 53:4) 
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Bài 19 

CHÚA GIÊ-XU SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT 

Ma-thi-ơ 27-28, Lu-ca 24 và Giăng 20 

1. Chúa Giê-xu được chôn ở đâu? 

Chúa được chôn trong ngôi mộ mới của Giô-sép ở A-ri-ma-thê. 

[Ma-thi-ơ 27:57-60] 

2. Dân Do Thái làm gì để canh giữ mộ Chúa Giê-xu?  

Họ yêu cầu Phi-lát cho lính canh giữ mộ. [Ma-thi-ơ 27:62-66] 

3. Đã có chuyện gì xảy ra vào sáng sớm?  

Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. [Ma-thi-ơ 28:1-6; Lu-ca 24:1-

16; Giăng 20:1, 11-16] 

4. Chúa cho thấy Ngài thực sự sống lại như thế nào? 

Thiên sứ từ trời xuống lăn tảng đá qua một bên. [Ma-thi-ơ 28:2] 

5. Thiên sứ nói gì với những người phụ nữ đến viếng mộ? 

“Ngài không có đây đâu. Ngài sống lại như Ngài đã nói. Hãy 

đến xem chỗ xác Ngài nằm. [Ma-thi-ơ 28:6] 

6. Những người phụ nữ thấy gì khi nhìn vào chỗ Chúa nằm? 

Vải liệm vẫn còn nhưng Chúa đã sống lại. [Giăng20:4-7] 

7. Ai là người đầu tiên thấy Đấng Cứu Thế sống lại? 

Ma-ri Ma-đơ-len, người đã khóc trước mộ. [Giăng 20:11-16] 

8. Chúa Giê-xu có hiện ra với các môn đồ ngày hôm đó không?  

Có, Ngài hiện ra lúc chiều tối dù cửa đã khóa. [Giăng 20:19] 

9. Tại sao việc Chúa Giê-xu sống lại vào ngày đầu tiên trong tuần 

rất quan trọng? 

Chúa Giê-xu đổi ngày Sa-bát từ ngày thứ bảy sang ngày Chúa 

Nhật, để chúng ta có thể mừng ngày Chúa sống lại. [Khải 

Huyền 1:10; Công vụ 20:7; I Cô-rinh-tô 16:1-2] 

10. Sự sống lại của Chúa Giê-xu bảo đảm cho các em điều gì? 

Bảo đảm rằng Chúa Giê-xu sẽ khiến chúng ta sống lại cả thuộc 

thể lẫn thuộc linh. [I Cô-rinh-tô 15:20-22; Phi-líp 3:8-11, I Phi-

e-rơ 1:3-5; 3:21-22] 

Câu gốc thuộc lòng: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết 

sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.”(1 Cô-rinh-tô 

15:20) 
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Bài 20 

CHÚA THÁNH LINH GIÁNG LÂM 

Công vụ các sứ đồ 1-2 

1. Chúa Giê-xu thăng thiên khi nào? 

Sau 40 ngày Chúa sống lại Ngài thăng thiên. [Công vụ 1:2-3] 

2. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu phán dặn các môn đồ điều gì?  

Ngài dặn họ ở lại Giê-ru-sa-lem để đợi Đức Thánh Linh. [Công 

vụ 1:4-5] 

3. Bây giờ Chúa Giê-xu đang làm gì ở thiên đàng?  

Chúa bây giờ quản trị cả thiên đàng và đất. [Ê-phê-sô 1:20-23; 

Hê-bơ-rơ 1:1-2] 

4. Chúa Giê-xu còn làm gì ở thiên đàng nữa? 

Ngài cầu thay cho chúng ta với Đức Chúa Cha. [Rô-ma 8:34, 

Hê-bơ-rơ 9:12, 24] 

5. Đức Chúa Cha đáp lời cầu thay của Chúa Giê-xu như thế nào? 

Đức Chúa Cha ban những ơn phước mà chúng ta cần qua Chúa 

Giê-xu. [Ê-phê-sô 4:7-8] 

6. Ơn phước đầu tiên Chúa ban cho chúng ta là gì? 

Đức Thánh Linh ngự xuống trong ngày lễ ngũ tuần. [Công vụ 

2:1-4] 

7. Dấu hiệu nào cho thấy Đức Thánh Linh đầy dẫy? 

Đó là âm thanh như một trận gió lớn. [Công vụ 2:2] 

8. Còn dấu hiệu nào nữa?  

Những lưỡi bằng lửa trên đầu 120 người có mặt trên phòng cao. 

[Công vụ 2:3] 

9. Quyền năng đặc biệt gì được ban cho 120 người này? 

Họ có thể nói nhiều ngôn ngữ lạ. [Công vụ 2:4-12] 

10. Nói tiếng lạ là dấu hiệu cho điều gì? 

Là dấu hiệu Đức Chúa Trời sẽ đem con cái Ngài từ mọi dân tộc 

trên đất về với Ngài. [Công vụ 2:14-21, 39] 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại 

như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” 

(Công vụ 1:11b) 
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Bài 21 

PHI-E-RƠ CHỮA LÀNH NGƯỜI BẠI 

Công vụ các sứ đồ 3-4 

1. Phi-e-rơ và Giăng đã làm gì ngay sau lễ Ngũ Tuần? 

Họ đến đền thờ cầu nguyện. [Công vụ 3:1] 

2. Phi-e-rơ và Giăng đã gặp ai tại cửa đền thờ?  

Họ gặp người ăn mày bị bại đã 40 năm. [Công vụ 3:2-5; 4:22] 

3. Phi-e-rơ đã nói gì với người này?  

Phi-e-rơ ra lệnh hãy đứng dậy và bước đi. [Công vụ 3:6-7] 

4. Bởi danh ai Phi-e-rơ ra lệnh như vậy? 

Trong danh Chúa Giê-xu, Đấng đã sống lại. [Công vụ3:6] 

5. Người bại có tin Chúa Giê-xu có thể làm ông bước đi không? 

Có, Đức Chúa Trời ban cho ông đức tin vào Chúa Giê-xu. 

[Công vụ 3:8-9] 

6. Người bại này có được chữa lành không? 

Có, ông nhảy múa ngợi khen Đức Chúa Trời. [Công vụ 3:8] 

7. Phép lạ này đem lại kết quả gì? 

Nhiều người đã quay quần lại nghe Phi-e-rơ rao giảng về Đấng 

đã sống lại. [Công vụ 3:11-12] 

8. Việc này có làm các nhà lãnh đạo nổi giận không?  

Có, họ giận đến nỗi nhốt tù Phi-e-rơ và Giăng. [Công vụ 4:1-3] 

9. Ngày hôm sau các lãnh dạo ra lệnh gì cho Phi-e-rơ và Giăng? 

Họ ra lệnh cho Phi-e-rơ và Giăng không được nhắc đến tên Giê-

xu nữa. [Công vụ 4:5-6, 18] 

10. Phi-e-rơ trả lời như thế nào? 

“Vì chúng tôi không thể im lặng mà phải nói ra điều mình đã 

nghe và thấy.” [Công vụ 4:20] 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng 

lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?” 

(Công vụ 4:19) 
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PHI-E-RƠ GIẢNG ĐẠO CHO CỌT-NÂY 

Công vụ các sứ đồ 9-10 

1. Lý do gì mà Phi-e-rơ đi đến vùng Sa-ma-ri? 

Phi-e-rơ đi giảng đạo cho tín hữu ở Sa-ma-ri. [Công vụ 9:32] 

2. Chúa cho thấy quyền năng Ngài ở cùng Phi-e-rơ như thế nào?  

Phi-e-rơ chữa bệnh cho Ê-nê, đã bị bệnh tám năm. [Công vụ 

9:33-34] 

3. Phi-e-rơ làm phép lạ gì ở Giốp-bê?  

Phi-e-rơ khiến Đô-ca sống lại từ kẻ chết. [Công vụ 9:37-41] 

4. Ở Giốp-bê Phi-e-rơ ra đã thấyđiều gì hiện ra? 

Phi-e-rơ nhìn thấy các loài thú và chim mà người Do Thái bị 

cấm không được ăn. [Công vụ 10:9-13] 

5. Phi-e-rơ trả lời thế nào khi Chúa ra lệnh cho Phi-e-rơ ăn?  

Phi-e-rơ trả lời rằng ông sẽ không bao giờ ăn những đồ dơ dáy 

không sạch sẽ. [Công vụ 10:14] 

6. Chúa đã phán gì với Phi-e-rơ? 

Chúa phán “Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì 

chớ cầm bằng dơ dáy.” [Công vụ 10:15] 

7. Vì sao Chúa cho Phi-e-rơ thấy khải tượng này? 

Vì Chúa muốn Phi-e-rơ giảng đạo cho những người ngoại bang. 

[Công vụ 10:34-35; 15:7-9] 

8. Làm sao Phi-e-rơ hiểu ý nghĩa của khải tượng mà ông đã thấy?  

Có người của Cọt-nây một người ngoại bang đến mời Phi-e-rơ 

giảng dạy cho Cọt-nây. [Công vụ 10:19-20] 

9. Phi-e-rơ có đi không? 

Có, và Phi-e-rơ đã dạy về Chúa Giê-xu cho Cọt- nây, gia đình 

ông và bạn bè ông. [Công vụ 10:23-36] 

10. Chuyện gì xảy ra đang khi Phi-e-rơ giảng dạy? 

Đức Thánh Linh giáng trên những người ngoại bang, họ bắt đầu 

nói tiếng lạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. [Công vụ 10:44-46] 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va.” 

(Thi Thiên 22:27a) 
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HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO THỨ NHẤT CỦA PHAO-LÔ 

Công vụ các sứ đồ 9 và 13-14 

1. Ai đã đứng nhìn khi Ê-tiên bị ném đá? 

Đó là Sau-lơ người Tạt-xơ, người đồng tình việc ném đá Ê-tiên. 

[Công vụ 7:57-8:1] 

2. Tại sao Sau-lơ đi đến Đa-mách?  

Sau-lơ đi Đa-mách để bắt những người theo Chúa Giê-xu về 

Giê-ru-sa-lem. [Công vụ 9:1-2] 

3. Ai đã hiện ra cho Sau-lơ trên đường đi?  

Chúa Giê-xu đã hiện ra và hỏi: “Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt 

bớ ta?” [Công vụ 9:4] 

4. Chúa Giê-xu kêu gọi Sau-lơ làm gì? 

Chúa kêu Sau lơ đi rao giảng Phúc Âm cho dân ngoại. [Công vụ 

9:15] 

5. Ai đi cùng Sau-lơ trong hành trình truyền giáo thứ nhất?  

Ba-na-ba và Giăng Mác đi cùng Sau-lơ. [Công vụ 13:1-5] 

6. Tên Sau-lơ được đổi thành tên gì? 

Sau-lơ được đổi thành Phao-lô. [Công vụ 13:9] 

7. Trên đảo Chíp-rơ xảy ra chuyện gì? 

Lãnh đạo chính quyền và nhiều người trên đảo được cứu. [Công 

vụ 13:4-12] 

8. Kết quả của việc Phao-lô giảng dạy ở An-ti-ốt xứ Bi-si-đi là gì?  

Nhiều dân ngoại tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. [Công vụ 13:48] 

9. Những người Do Thái ở An-ti-ốt xứ Bi-si-đi làm gì chống lại 

Phao-lô?  

Họ đã đuổi Phao-lô và Ba-na-ba ra khỏi thành. [Công vụ 13:50] 

10. Những người ngoại đạo ở thành Lít-trơ đã làm gì Phao-lô và 

Ba-na-ba? 

Đầu tiên, họ muốn tôn thờ Phao-lô và Ba-na-ba như vua, sau đó 

họ ném đá muốnchoPhao-lô chết. [Công vụ 14:11-15, 19] 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.” Mác 16:15) 
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HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO THỨ HAI CỦA PHAO-LÔ: 

Công vụ các sứ đồ 16-18 

Công vụ các sứ đồ 16 

1. Phao-lô và Si-la đi đâu trong hành trình truyền giáo thứ hai? 

Họ đi thăm các Hội Thánh ở Châu Á. [Công vụ 15:40-16:2-8] 

2. Khi ở Á Châu Phao-lô thấy khải tượng gì?  

Phao-lô thấy một người đứng nài nỉ “Xin ông làm ơn qua Ma-

xê-đoan giúp chúng tôi.” [Công vụ 16:9] 

3. Khải tượng này có ý nghĩa gì? 

Nghĩa là Chúa lựa chọn người Ma-xê-đoan. [Công vụ 16:10, 

12] 

4. Ai là người đầu tiên được cứu ở Ma-xê-đoan? 

Bà Ly-đi, bà và gia đình đều chịu báp-tem. [Công vụ 16:14-15] 

5. Đứa đầy tớ bị quỷ ám kêu lên gì với Phao-lô và Si-la??  

“Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó 

là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi 

đạo cứu rỗi.” [Công vụ 16:17] 

6. Khi Phao-lô đuổi quỷ ra khỏi đứa tớ gái thì chuyện gì xảy ra? 

Phao-lô và Si-la bị đánh và bắt giam. [Công vụ 16:19-24] 

7. Phao-lô và Si-la có sợ bị nhốt tù không? 

Không, buổi tối họ vẫn hát ngợi khen Chúa. [Công vụ 16:25] 

8. Quyền năng của Chúa được thể hiện như thế nào trong nhà tù?  

Mặt đất rung chuyển dữ dội, các cửa ngục đều mở toang và 

xiềng trên người Phao-lô và Si-la đều rớt ra. [Công vụ 16:26] 

9. Người cai ngục đã làm gì?  

Người cai ngục nài xin Phao-lô và Ba-na-ba, “Thưa các ông, tôi 

phải làm gì để được cứu?”[Công vụ 16:30] 

10. Phao-lô và Si-la đã trả lời với ông cai ngục thế nào? 

“Hãy tin nhận Chúa Giê-xu, thì ông và cả gia đình ông đều sẽ 

được cứu.”[Công vụ 16:31] 

Câu gốc thuộc lòng: “Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các 

ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người 

mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.” (Công vụ 2:39) 
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HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO THỨ BA CỦA PHAO-LÔ:  

Công vụ các sứ đồ 19-28 

1. Phao-lô đã đi đâu trong hành trình truyền giáo thứ ba? 

Ông đi Ê-phê-sô lao động hai năm. [Công vụ 15:19a, 10] 

2. Nhiều người bày tỏ đức tin nơi Chúa của họ như thế nào? 

Họ đốt tất cả những sách tà thuật của mình. [Công vụ 19:18-19] 

3. Ở Ê-phê-sô ai là người chống đối Phao-lô?  

Đê-mê-triu, thợ dùng bạc làm tượng nữ thần Đi-anh, [Công vụ 

19:23-25] 

4. Vì sao Đê-mê-triu chống đối Phao-lô? 

Vì ông sợ sự dạy dỗ của Phao-lô ảnh hưởng đến việc buôn bán 

tượng của ông. [Công vụ 19:25-27] 

5. Kết quả Đê-mê-triu xúi giục mọi người chống Phao-lô là gì?  

Cả thành xôn xao ầm ỉ nên Phao-lô phải đi khỏi Ê-phê-sô. 

[Công vụ 19:28-30; 20:1] 

6. Từ Ê-phê-sô Phao-lô đã đi đâu? 

Phao-lô đi đến Ma-xê-đoan và Gờ-réc. [Công vụ 20:1-2] 

7. Đức Thánh Linh phán với Phao-lô điều gì trong hành trình này? 

Thánh Linh cho biết Phao-lô sẽ bị cầm tù ở thành Giê-ru-sa-

lem. [Công vụ 20:22-23] 

8. Lý do gì mà Phao-lô sẽ bị cầm tù ở thành Giê-ru-sa-lem?  

Người Do Thái buộc tội Phao lô là đã phạm luật của Môi-se. 

[Công vụ 21:20-21, 28-37] 

9. Chúa đã đưa Phao-lô đi đâu trong tư cách tù nhân?  

Chúa dẫn Phao-lô đến thành Rô-ma và giảng phúc âm tại đây. 

[Công vụ 23:10-11; 28:14-16, 23-24, 30-31] 

10. Kết quả công tác truyền giáo của Phao-lô là gì? 

Phúc âm được rao giảng ở nhiều nước và nhiều người tin Chúa 

Cứu Thế Giê-xu.[Công vụ 28:28; Phi-líp 1:6-20; 2 Ti-mô-thê 

2:9-10; Phê-lê-môn 10] 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.”               

(II Ti-mô-thê 4:7) 


