Dạy Lịch Sử Kinh Thánh
Theo Cách Hỏi Đáp
Lịch Sử Tân Ước

Thiếu Nhi III Quyển 2/2

Tác giả Mục sư John A Heys
Biên tập J J Lim
Với nhiều đóng góp quí báu của Mục sư David Higgs

Xuất bản 2013
Gratia Dei Sola Media © giữ bản quyền

Gratia Dei Sola Media © giữ bản quyền

Dạy Lịch Sử Kinh Thánh Theo Cách Hỏi Đáp
Lịch Sử Tân Ước

Thiếu Nhi III Quyển 2/2
Tác giả Mục sư John A Heys
Biên tập J J Lim
Với nhiều đóng góp quí báu của David Higgs
Nguyên bản của Giáo sư H.C.Hoeksema
sở hữu của Hội Thánh Tin Lành Cải Chánh tại Hoa Kỳ
Nhuận bản của J.J. Lim © 2013 Hội Thánh Pilgrim
Covenant

Gratia Dei Sola Media © giữ bản quyền

Phát hành lần đầu 2011
Nhuận bản

2013

Phát hành điện tử: Gratia Dei Sola Media
BLu-ca 203B, Henderson Road, #07-07, Singapore
159546.
Website: www.gdsmedia.org
Email: gdsmedia.sg@gmail.com

Gratia Dei Sola Media © giữ bản quyền

Lời Tác Giả
Tài liệu học theo cách hỏi đáp này dựa trên nguyên tắc trong sách
Sáng Thế Ký 3:15 đó là hứa quan trọng, là lời công bố trước nhất về
lời hứa Phúc âm, mà tất cả lịch sử Cựu Ước chính là sự mở ra của
lời hứa đó.
Là thành viên của hội nghị, chúng tôi đã soạn thảo sách hướng dẫn
dạy giáo lý theo cách hỏi đáp cho con em thuộc giao ước của chúng
ta; phù hợp với quyết định của Hội Nghị Hội Thánh Tin Lành Cải
Chánh vào năm 1955-1963,
Tài liệu này được soạn thảo cho trẻ em trong độ tuổi 11-12 tuổi, sau
khi học xong quyển Tóm Tắc Tân Ước của Mục sự G Vanden Berg.
Mục đích của sách không chỉ là để các em làm quen với các sự kiện
trong Kinh Thánh Tân Ước nhưng cũng giới thiệu cho các em nền
tảng của lẽ thật, mà qua các sự kiện đó các em được dạy dỗ, và đây
là lời tuyên xưng Của Hội Thánh Tin Lành Cải Chánh của chúng ta.
Tự thân nó nói lên rằng việc dùng bản đồ sẽ có ích lợi lớn cho người
mới học. Điều này áp dụng đặc biệt là các chuyến lưu hành truyền
giáo của Phao-lô.
Tác giả mong được thành thật bày tỏ sự tri ân đến những người đã
giúp đỡ trong việc soạn thảo quyển sách này. Chúng tôi chân thành
cảm tạ Giáo sư Adams của trường St Protestant Reformed Christian,
Ủy ban Synodical Catechism Book và Ủy ban Synodical Riewing
Committee về các đề nghị quí giá cho việc hiệu đính quyển sách.
Cầu xin Đức Chúa Trời của giao ước sử dụng sách này vì sự vinh
hiển Ngài và gây dựng con em giao ước của chúng ta.

– Mục sư
H Veldman
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Lời Nhà Biên Tập
Quyển sách nhỏ này được phát hành (năm, 2011) và được
hiệu đính qua 4 thập niên sử dụng bởi PRC tại Mỹ với nhiều
ích lợi. Một số lỗi in ấn và các lỗi khác đã được loại bỏ qua
nhiều vòng đọc và sửa bản in. Một số câu hỏi và trả lời được
sắp xếp hợp lý để rẻ em dễ nhớ mà không ảnh hưởng nội
dung. Câu gốc thuộc lòng (toàn bộ trong chương 8) được
thêm vào nhằm đem lại ích lợi cho các em. Những câu Kinh
Thánh chính xác được cung cấp rất phong phú bởi Mục
sưDavid Higgs nhằm nâng cao kinh nghiệm học tập và cung
cấp một tài liệu phong phú cho những ai sử dụng sách này.
Cùng với quyển 1, học viên sẽ tìm thấy câu trả lời chứa đựng
nhiều nội dung chi tiết và sâu sắc hơn so với những câu trả lời
trong loạt bài cho Thiếu Nhi. Mức độ của sách này nhấn mạnh
vào sự hiểu biết hơn là những ghi nhận tình tiết. Theo đó, phụ
huynh và giáo viên không nên đòi hỏi ở các em những câu trả
lời mà quá chú trọng vào chính xác từng từ.
Xin Chúa ban phước cho chúng ta và tiếp tục nâng đỡ chúng
ta trong khi dạy dỗ con em mình trở thành con trai, con gái
của Cha Thiên Thượng, Đấng cao cả trong Kinh Thánh và
giáo lý.

- Mục sư JJ Lim, 2011
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Bài 1
SỰ RA ĐỜI CỦA GIĂNG BÁP-TÍT
Lu-ca 1
1. Tân Ước khác với Cựu Ước như thế nào?
Tân Ước nói về sự ứng nghiệm lời hứa trong Chúa
Jêsus Christ (Hê-bơ-rơ1:1-2)
2. Lời hứa đó là gì?
Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ cứu dân Ngài, và
đem họ về thiêng đàng vinh hiển qua Đấng Christ
(Hê-bơ-rơ 6:13-20; 9:1-28)
3. Ai là tiên tri sau cùng viết trong Cựu Ước trước khi
Đấng Christ giáng sinh?
Ma-la-chi, người nói tiên tri về Giăng Báp-tít (Ma-lachi 3:1; 4:5).
4. Những đặc điểm của 400 năm giữa Ma-la-chi và sự
giáng sinh của Đấng Christ là gì?
Người Do-thái phục vụ Chúa chỉ bằng hình thức thờ
phượng, không bởi tấm lòng (Mác 1:21-22)
5. Trong thời gian 400 năm đã phát triển những nhóm
tôn giáo nào?
Có nhiều tôn giáo xuất hiện, nhóm cậy sự công bình
riêng Pha-ri-si, nhóm không tin Sa-đu-sê (Ma-thi-ơ
3:5-7; 12:1-14; 22:23-32)
6. Lịch sử chính trị của Giu-đa trong những năm này
như thế nào?
Ngoại trừ thời gian ngắn dưới thời Ma-ca-bê, Giu-đa
chịu cai trị bởi những lãnh đạo ngoại bang
7. Có phải tất cả người Y-sơ-ra-ên theo nhóm Pha-ri-si
và Sa-đu-sê không?
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Không, một số tiếp tục cầu khẩn sự hiện đến của
Đấng Mê-si (Lu-ca 2:25-36)
8. Ai đã thông báo sự ra đời của Giăng Báp-tít?
Thiên sứ Gáp-ri-ên thông báo cho Xa-cha-ri trong đền
thờ (Lu-ca 1:15-20)
9. Thiên sứ đã tỏ cho Xa-cha-ri điều gì về Giăng?
Ông sẽ là người Na-si-rê, một tiên tri kêu gọi Y-sơ-raên ăn năn (Lu-ca 1:15-20)
10. Điiều gì xãy đến cho Xa-cha-ri khi ông không tin lời
thiên sứ?
Ông bị câm điếc vì cớ sự không tin của ông (Lu-ca
1:20, 62-64)
Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:1-2, “ Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt
nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật
pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ
buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.”
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Bài 2
SỰ GIÁNG SINH CỦA CHÚA JÊSUS
Ma-thi-ơ 2 và Lu-ca 2
1. Chúa Jêsus giáng sinh khi nào?
Khi thời kỳ đã trọn (Ga-la-ti 4:4)
2. “Kỳ đã trọn nghĩa là gì?
Là thời điểm mà mọi sự đã chuẩn bị xong cho sự hiện
đến của Đấng Cứu Thế (Sáng 49:10; Đa-ni-ên 9:2426; Ma-la-chi 3:1; Mác 1:15)
3. Ai đã truyền tin về sự giáng sinh của Chúa Jêsus?
Thiên sứ Gáp-ri-ên, người cho biết Ma-ri sẽ là mẹ
Chúa (Lu-ca 1:26-38)
4. Tại sao Giô-sép và Ma-ri đi đến Bết-lê-hem?
Sê-sa Âu-gút-tơ truyền lập danh sách để đánh thuế
trên toàn để quốc (Lu-ca 2:1-6)
5. Mục đích của Chúa trong chiếu chỉ Sê-sa Âu-gút-tơ là
gì?
Để đem Giô-sép và Ma-ri về Bết lê-hem, thành Đa-vít
tại đây theo lời tiên tri của Mi-chê Chúa Jêsus giáng
sinh (Mi-chê 5:2; Ma-thi-ơ 2:5)
6. Tại sao Chúa giáng sinh trong máng cỏ?
Vì nhà khách không còn chỗ cho Ngài (Lu-ca 2:7)
7. Việc Chúa nằm trong máng cỏ có ý nghĩa thuộc linh
gì không?
Có, trong lòng loài người sẽ không có chỗ, cho đến
khi Đức Chúa Trời làm nên một chỗ (Giăng 19:12-16)
8. Tại sao Chúa Cứu Thế giáng sinh nơi nghèo hèn như
thế?
Để bởi sự nghèo hèn của Ngài mà chúng ta trở nên
giàu (II Cô-rinh 8:9)
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9. Thiên sứ đã chỉ dẫn gì cho Giô-sép về tên của Chúa
Cứu Thế
“Ngài sẽ được đặt tên là JÊSUS: vì Ngài sẽ cứu dân
mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21).
10. Chúa Jêsus có phải là Đấng Cứu Thế cho mọi người
không?
Không, Ngài là Đấng Cứu thế cho người được chọn
mà thôi, họ được nhóm lại từ mọi dân tộc trên đất
(Công 2:39; Rô-ma 8:28-39; Ê-phê-sô 1:1-13; 2:122; II Phi-e-rơ 3:9; Rô-ma 9:6-33)
Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8: 3-4, “Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác
thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trờiđã làm
rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống
như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác
thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được
trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi
theo Thánh Linh.”
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Bài 3
CHỨC VỤ CỦA GIĂNG BÁP-TÍT
Ma-thi-ơ 3; Mác 1; Lu-ca 3 & Giăng 1
1. Giăng Báp-tít là ai?
Ông là người mở đường cho Chúa (Lu-ca 1:76-80)
2. Lời tiên tri nào đã ứng nghiệm với Giăng?
Ma-la-chi 3:1 “Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn
đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm
sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ
của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài
đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
3. Công tác của Giăng là gì?
Ông được kêu gọi để chuẩn bị khắp Y-sơ-ra-ên cho sự
giáng thế của Chúa Jêsus Christ (Ma-thi-ơ 3:1-3)
4. Giăng đã được chuẩn bị cho công tác thế nào?
Chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông vào công tác và
hướng dẫn ông trong đồng vắng (Lu: 76, 80; 3:2)
5. Tại sao Giăng làm việc trong đồng vắng?
Ông làm chứng chống lại hình thức thờ thượng chết
tại đền thờ (Ma-thi-ơ 3:1-13; Ê-sai 40:1-3; Ma-la-chi
1:6-14)
6. Giăng nhấn mạnh điều gì trong sự rao giảng của
mình?
Mọi người phải ăn năn, vì nước Đức Chúa Trời đã
đến gần (Ma-thi-ơ 3:2)
7. Tại sao Giăng nhấn mạnh về vương quốc là Thiên
đàng?
Vì người ta đang mong đợi một vương quốc trên đất
(Giăng 6:15)
8. Khi được hỏi ngươi là ai Giăng đã trả lời thế nào?
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“Ta là tiếng kêu trong đồng vắng, hãy làm thẳng
đường cho Chúa” (Giăng 1:19-27).
9. Giăng đã trả lời thế nào khi người ta nghĩ rằng ông
chính là Đấng Christ?
Ông nói rằng “Đấng đến sau ta sẽ làm báp-tem bằng
Thánh linh và bằng lửa” (Ma-thi-ơ 3:11; Lu-ca 3:16;
Giăng 1:33)
10. Cực điểm trong chức vụ của Giăng là gì?
Ông chỉ vào Chúa Jêsus nói “Chiên con của Đức
Chúa Trời Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29).
Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:5, “Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những
sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm
những sự thuộc về Thánh Linh.”
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Bài 4
CHÚA JÊSUS CHỊU BÁP-TEM VÀ CHỊU
CÁM DỖ
Ma-thi-ơ 3 – 4; Mác 1; & Lu-ca 3 – 4
1. Sự kiện nào đánh dấu khởi đầu chức vụ của Chúa
Jêsus?
Ngài chịu Báp-tem bởi Giăng tại sông Giô-đanh (Mathi-ơ 3:13-17)
2. Tại sao Chúa đến Giăng để làm Báp-tem?
Để là trọn sự công bình; và cũng để thánh hóa lễ Báptem trong thân thể Ngài để chúng ta giống như trong
Ngài (Calvin).
3. Ngài có vô tội không?
Chúa chịu Báp-tem không phải để dược tha tội, nhưng
để thánh hóa Ngài cho công tác mà cha Ngài đã giao
phó. (Mác 1:4)
4. Tại sao chúng ta biết được đó là ý nghĩa Báp-tem của
Chúa Jêsus?
Các thầy tế lễ trong Cựu Ước phải rẩy nước để thánh
hóa họ cho chức vụ khi 30 tuổi, và Chúa chúng ta cho
biết Giăng đã xác chứng Ngài bởi Báp-tem (Lu-ca
3:23; Dân 4:3; 8:6-7; Lu-ca 20:1-3)
5. Điều gì xảy ra lập tức sau khi Chúa chịu Báp-tem?
Thánh linh đem Ngài vào đồng vắng đặng chịu ma
quỉ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:1)
6. Sự cám dỗ có ý nghĩa gì?
Là sự khởi đầu cuộc chiến của Chúa với Ma quỉ
7. Ma quỉ muốn Chúa Jêsus làm gì?
Hắn muốn Chúa không vâng lời cha Ngài (Ma-thi-ơ
4:2-3, 6, 8-9)
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8. Dấu ấn trong sự trả lời của Chúa cho ma quỉ là gì?
Ngài đáp lại ma quỉ bằng Lời của Đức Chúa Trời
(Ma-thi-ơ 4:4, 7, 10)
9. Kết quả sự cám dỗ cho thấy điều gì?
Chúa đã chiến thắng, và Ngài sẽ hủy diệt tất cả quyền
lực của ma quỉ (Ma-thi-ơ 4:10-11)
10. Sự cám dỗ đã dạy chúng ta bài học gì về chống lại tội
lỗi?
Chỉ có thể chiến thắng sự cám dỗ bằng Lời Đức Chúa
Trời và sự cầu nguyện. (Lu-ca 22:40; Ps 73; Khải
12:10-11)
Học thuộc Lòng:
Rô-ma 8:6-7, “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn
chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm
về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới
luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.”
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Bài 5
CHỨC VỤ CỦA CHÚA JÊSUS TẠI GIU-ĐÊ
VÀ-MA-RI
Giăng 2 – 4
1. Phép lạ đầu tiên Chúa Jêsus đã làm là gì?
Ngài hóa nước thành rượu tại thành Ca-na xứ Ga-li-lê
(Giăng 2:1-11)
2. Phép lạ là gì?
Phép lạ là công việc quyền năng của Đức Chúa Trời
không thể giải thích dựa trên luật tự nhiên
3. Phép lạ đã tỏ ra điều gì về Chúa?
Nó chứng tỏ Chúa Jêsus là Đấng Christ, con Đức
Chúa Trời (Giăng 2:11)
4. Trong năm đầu tiên, Chúa thi hành chức vụ tại đâu?
Chủ yếu ở vùng Giu-đê,
Khoảng 10 tháng (Giăng 2:13; 3:22-23; 4:1-3; Mathi-ơ 4:12)
5. Chúa Jêsus đã làm gì khi Ngài đến đền thờ Giê-ru-salem?
Ngài đuổi những người mua bán khỏi đền thờ (Giăng
2:13-17)
6. Chúa đã bày tỏ thẩm quyền của Ngài cho người Dothái bởi dấu hiệu gì ?
“Hãy phá hủy đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ xây
lại.” (Giăng 2:19b).
7. Chúa đã nói với Ni-cô-đem điều cần thiết để được vào
thiên đàng là gì?
Sự sanh lại là “Nếu một người không sanh lại, thì
không thể thấy nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3).
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8. Ý tưởng chính trong câu chuyện của Chúa Jêsus và
người phụ nữ Sa-ma-ri là gì?
Ngài là nước sự sống, vì Ngài là Đấng Christ (Giăng
4:14)
9. Kết quả của công tác của Chúa Jêsus giữa vòng người
Sa-ma-ri là gì?
Nhiều người Sa-ma-ri tin nhận Ngài (Giăng 4:42)
10. Đức tin của người Sa-ma-ri nói trước điều gì?
Chúa sẽ bị người Do-thái khước từ, nhưng được các
dân ngoại đón nhận
(Giăng 4:9, 27, 35-38; Ma-thi-ơ 28:19-20)

Học Thuộc Lòng
Rô-ma 8:8-9, “Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể
đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh
Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác
thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh
Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.”
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Bài 6
CHUYẾN ĐI GA-LI-LÊ ĐẦU TIÊN CỦA
CHÚA JÊSUS
Mác 2 & Lu-ca 4 – 5
1. Chúa Jêsus đã dạy điều gì trong nhà hội tại Na-za-rét?
Rằng lời tiên tri về Đấng xức dầu trong Ê-sai đã ứng
nghiệm trên Ngài (Lu-ca 4:16-30)
2. Dân chúng tại Na-za-rét có tin lời giảng của Ngài
không?
Không, họ xúc phạm và tìm cách giết Ngài (Lu-ca
4:29)
3. Sự khước từ Chúa Jêsus tại Na-za-rét chứng minh
điều gì?
Ngài đến trong xứ mình, nhưng dân mình chẳng tiếp
nhận Ngài (Giăng 1:11)
4. Từ Na-za-rét Chúa Jêsus đi đâu?
Ngài đi đến Ca-bê-na-um, nơi đây là trung tâm mục
vụ của Ngài một thời gian dài (Ma -thi-ơ 4:13)
5. Điều gì xảy ra tại Ca-bê-na-um?
Ngài chữa lành người bệnh và đuổi các quỉ (Lu-ca
4:40-41)
6. Tại biển Ga-li-lê Ngài Chúa đã làm gì?
Ngài làm phép lạ trong sự đánh cá lạ lùng, và kêu gọi
môn đồ trở nên đánh lưới người (Lu-ca 5:1-11)
7. Phép lạ đánh cá này có ý nghĩa gì?
Rằng con Đức Chúa Trờinhóm Hội thánh Ngài bởi
Thánh Linh và lời của Ngài (Lu-ca 5:10; Rô-ma
10:14; 2 Tê 2:13-14)
8. Tại sao Chúa Jêsus chữa lành người bị liệt?
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Tỏ ra rằng Con người trên đất có quyền tha tội (Lu-ca
5:18-26)
9. Người Pha-ri-si là ai?
Một nhóm người Do-thái, họ tìm kiếm sự cứu rỗi qua
việc làm và luật pháp (Ma-thi-ơ 23; Giăng 9:40–
10:18; Ma-thi-ơ 5:20)
10. Chúa Jêsus nói gì về người tự xưng mình là công
bình?
“Ta đến không phải để kêu người công bình, bèn là kẻ
có tội ăn năn.” (Mác 2:17).
Học Thuộc Lòng
Rô-ma 8:10, “Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân
thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công
bình.”
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Bài 7
TRANH LUẬN VỀ NGÀY SA-BÁT & BÀI
GIẢNG TRÊN NÚI
Ma-thi-ơ 5 – 7; Mác 2 & Giăng 5
1. Có điều gì quan trong việc Chúa chữa lành cho người
bệnh tại ao Bết-tê-đa?
Ngài chữa lành cho anh ta trong ngày Sa-bát (Giăng
5:9)
2. Mục đích Chúa chữa lành người bệnh trong ngày Sabát là gì?
Ngài tìm cơ hội để nói về ý nghĩa thật của ngày Sabát (Giăng 5:16-23)
3. Có phải Chúa đã phá bỏ ngày Sa-bát như cáo buộc
của người Do-thái không?
Không, Ngài giữ ngày Sa-bát bằng cách làm công
việc của Đức Chúa Trời (Giăng 5:16-23)
4. Tại sao người Do-thái ghét bỏ và chống đối Chúa
Jêsus?
Vì Ngài tự xưng là Con Đức Chúa Trời, điều này làm
Ngài ngang bằng với Đức Chúa Trời (Giăng 5:18)
5. Lúc này Chúa đã lựa chọn ai?
Ngài chọn 12 môn đệ, Ngài cũng gọi là Sứ đồ (Lu-ca
6:12-16)
6. Cuối hành trình đầu tiên tại Ga-li-lê Chúa đã đưa ra
dạy dỗ quan trọng nào?
Những dạy dỗ về nước thiên đàng trong bài giảng trên
núi (Ma-thi-ơ 5 – 7)
7. Chủ đề chính của bài giảng trên núi là gì?
Vương quốc của Đức Chúa Trời thuộc linh trên thiên
đàng (Ma-thi-ơ 5:3-20)
Gratia Dei Sola Media © giữ bản quyền

8. Trong bài giảng đầu tiên Ngài dạy gì về vương quốc?
Ngài giảng về công dân thật của vương quốc và sự
kêu gọi của họ (Ma-thi-ơ 5:3-11)
9. Chúa nói gì về sự công bình của vương quốc?
Nếu sự công bình của các người không trổi hơn người
Pha-ri-si thì không thể vào nước thiêng đàng” (Mathi-ơ 5:20).
10. Sự kêu gọi của công dân thiên quốc là gì?
Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và phần
thưởng trên thiên đàng, đừng tìm kiếm Ma-môn (Mathi-ơ 6:24-34)
Học Thuộc Lòng
Rô-ma 8:11, “Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức
Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng
làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng
sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể
hay chết của anh em lại sống.”
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Bài 8
HÀNH TRÌNH THỨ HAI TẠI GA-LI-LÊ
Lu-ca 7:19-35 & 8:41-56
1. Tại sao Giăng Báp-tít sai người hỏi Chúa có phải là
Đấng Christ không?
Vì ông muốn nghe Ngài xác chứng công tác của ông
người dọn đường cho Chúa đã hoàn tất chưa (Ma-thiơ 11:1-3)
2. Chúa đã trả lời các môn đệ của Giăng thế nào?.
Ngài nhắc họ nhớ lại tất cả phép lạ quyền năng Ngài
đã làm, chứng tỏ Ngài chính là Đấng Mê-si. (Ma-thi-ơ
11:4-5)
3. Chúa đã nói gì với đám đông không chịu ăn năn khi
nghe Giăng rao giảng?
Họ không chịu ăn năn sự phán xét họ còn nặng hơn
dân thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Ma-thi-ơ 11:20-24)
4. Tại sao một số người tin Chúa Jêsus, một số khác thì
không?
Vì ngài giấu nước thiên đàng với những người khôn
ngoan, thông sáng nhưng tỏ ra cho con trẻ (Ma-thi-ơ
11:25-27)
5. Ngụ ngôn là gì?
Ngụ ngôn là những minh họa từ câu chuyện thường
ngày trên đất, để làm sáng tỏ điều trên trời (Ma-thi-ơ
13:10-17)
6. Tại sao ngụ ngôn làm sáng tỏ vương quốc Đức Chúa
Trời?
Vì Đức Chúa Trời tạo dựng trời đất là hình ảnh của
thiên đàng (Sáng 1:14; 49:9; Khải 5:5; Ma-la-chi 4:2;
Khải 22:16)
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7. Tại sao người ta phải hiểu những điều thuộc về nước
thiên đàng?
Để người gian ác không thể chối cãi và người tin
mạnh mẽ hơn trong đức tin (Ma-thi-ơ 13:11-15)
8. Phép lạ lớn xảy ra trong thời điểm này là gì?
Chúa khiến con gái Giai-ru sống lại (Ma-thi-ơ 9:2026; Lu-ca 8:41-56)
9. Kết quả của việc khiến con gái của Giai-ru sống lại là
gì?
Danh tiếng Ngài đồn khắp xứ (Ma-thi-ơ 9:26).
10. Hành trình lần thứ hai tại Ga-li-lê kết thúc tại đâu?
Tại Na-za-rét. Nơi Chúa bị từ chối thêm một lần nữa
(Ma-thi-ơ 13:53-58)
Học Thuộc Lòng
Rô-ma 8:12-13, “Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ
xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em
sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh,
làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.”
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Bài 9
HÀNH TRÌNH THỨ BA TẠI GA-LI-LÊ
Mác 6:35 tt & Giăng 6
1. Điều gì đánh dấu khởi đầu hành trình Ga-li-lê lần thứ
ba?
Chúa Jêsus sai 12 sứ đồ đi đến những con chiên thất
lạc của nhà Y-sơ-ra-ên (Ma-thi-ơ 10.)
2. Lúc này Chúa Jêsus nghe người ta nói điều gì?
Giăng Báp-tít bị chặt đầu trong tù (Ma-thi-ơ 14:3-12)
3. Chúa thi hành phép lạ nào gần Ca-bê-na-um?
Ngài cho năm ngàn người ăn chưa kể phụ nữ và trẻ
em với năm cái bánh và hai con cá (Giăng 6:1-13)
4. Kết quả phép lạ này là gì?
Đám đông rất hào hứng và muốn ép Ngài làm vua của
họ (Giăng 6:15)
5. Chúa Jêsus đã nói gì với những người muốn Ngài làm
vua?
Ngài nói Ta là bánh sự sống, và vương quốc Ta không
thuộc về thế gian này (Giăng 6:30- 40)
6. Đám đông có mong ước Ngài là Bánh sự sống không?
Không, nhiều người thối lui không theo Ngài nữa
(Giăng 6:66)
7. Chúa đã giải thích sự việc nhiều người từ chối Ngài
thế nào?
Ngài phán “Nếu không bởi cha kéo đến thì không ai
đến cùng Ta” (Giăng 6:44).
8. Ngay sau khi bị từ chối Chúa đi đâu?
Ngài rời Ga-li-lê đi đến biên giới Ty-rơ và Si-đôn
chữa lành con gái của người phụ nữ Sy-rô-phê-ni-xi
(Ma-thi-ơ 15:21-28)
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9. Chúa dạy các môn đệ điều gì khi thăm viếng tại Siđôn?
Sau khi Y-sơ-ra-ên từ chối Ngài, Ngài nhóm dân Ngài
từ các dân ngoại (Ma-thi-ơ 15:28; Rô-ma 11)
10. Phi-e-rơ có một lời tuyên xưng nổi tiếng tại Sê-sa-rê
phi-líp là gì?
“Ngài là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống.”
(Ma-thi-ơ 16:16)
Học Thuộc Lòng
Rô-ma 8:14-16, “Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của
Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Thật
anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở
trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con
nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức
Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là
con cái Đức Chúa Trời.”
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Bài 10
CHÚA HÓA HÌNH
Ma-thi-ơ 16:18; Mác 8 – 9; & Lu-ca 9
1. Chúa Jêsus nói gì sau lời tuyên xưng của Phi-e-rơ?
Ngài bắt đầu dạy các môn đệ về sự chịu khổ và chịu
chết (Ma-thi-ơ 16:21-23)
2. Theo lời Chúa dạy, đặc điểm của môn đồ thật là gì?
Là người từ bỏ mình, vác thập tự giá mình theo Ngài
(Ma-thi-ơ 16:24)
3. Sự kiện nào xảy ra cuối cùng trong hành trình thứ ba
tại Ga-li-lê?
Ngài hóa hình trên núi trước ba môn đệ của Ngài
(Ma-thi-ơ 17:1-8)
4. Tại sao Môi-se và Ê-li hiện ra trên núi?
Họ hiện ra nói với Chúa về sự chết và phục sinh của
Ngài như lời tiên đoán của Luật Pháp và của các Tiên
Tri (Ma-thi-ơ 17:3; Lu-ca 9:30-31)
5. Sự hóa hình này có ý nghĩa gì với Chúa?
Đây là sự nếm trước vinh hiển mà Ngài sẽ nhận lấy
sau sự chịu khổ và chịu chết của Ngài (Phi-líp 2:6-11;
Hê-bơ-rơ 1:3)
6. Mục đích của việc hóa hình cho các môn đệ là gì?
Họ chứng kiến tận mắt để sau này làm chứng lại về sự
vinh hiển Ngài (II Phi-e-rơ 1:16-18)
7. Thái độ của Chúa sau việc hóa hình là gì?
Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 9:51)
8. Phép lạ nào Chúa làm trên đường đi về Giê-ru-sa-lem
để dự lễ?
Ngài chữa lành cho 10 người phung, chỉ có một người
Sa-ma-ri tỏ lòng biết ơn (Lu-ca 17:11-16)
Gratia Dei Sola Media © giữ bản quyền

9. Chúa Jêsus đã làm gì vào ngày cuối cùng tại Lễ Lều
Tạm?
Ngài kêu“Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà
uống.” (Giăng 7:37).
10. Thái độ của người Do-thái đối với Chúa lúc này thế
nào?
Nhiều lần họ muốn giết Ngài, nhưng họ không làm
được vì giờ Ngài chưa đến (Giăng 7:30; 8:20)
Học Thuộc Lòng
Rô-ma 8:17, “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế
tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trờivà là kẻ đồng kế tự với Đấng
Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho
cũng được vinh hiển với Ngài.”
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Bài 11
SỰ SỐNG LẠI CỦA LA-XA-RƠ
Giăng 9 – 11
1. Chúa Jêsus đã làm phép lạ quan trọng nào tại Giê-rusa-lem khiến người Pha-ri-si tiến hành điều tra về
Ngài?
Ngài chữa lành người mù từ thuở sinh ra (Giăng 9)
2. Chúa đã tuyên bố điều gì về Ngài trong đền thờ?
Ngài là người chăn chiên hiền lành, vì chiên mà phó
sự sống mình (Giăng 10:1-15)
3. Tại sao những người Do-thái gian ác kia không thể tin
Chúa Jêsus?
Vì họ không phải là chiên của Chúa (Giăng 10:22-31)
4. Sau khi người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem tìm cách giết
Chúa, Ngài đi đâu?
Ngài đi đến Bê-rê, ngang qua sông Giô-đanh, tại đây
Ngài dạy dỗ dân chúng nhiều ngụ ngôn (Giăng 10:3942; Lu-ca 13:22; Lu-ca 15)
5. Hãy nêu lên vài ngụ ngôn nổi bật mà Chúa đã dạy tại
Bê-rê?
Ngụ ngôn về người giàu có dại dột, con đi chiên lạc,
đồng bạc bị lạc, và con trai lạc lối (Lu-ca 15)
6. Tại sao Chúa trở về Giu-đê?
Ngài về để khiến La-xa-rơ đã chết 4 ngày sống lại
(Giăng 11:1-17)
7. Tại sao phép lạ khiến La-xa-rơ sống lại là phép lạ lớn
nhất của Chúa Jêsus?
Chúa đã giải thích điều này cho Ma-thê “Ta là sự
sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù
đã chết rồi.” (Giăng 11:25)
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8. Việc khiến La-xa-rơ sống lại có tác động thế nào đến
người Do-thái?
Tòa công luận Do-thái tìm kế giết Ngài (Giăng 11:4653)
9. Chúa đã phản ứng lại mưu sát của tòa công luận thế
nào?
Đức Chúa Jêsus không tỏ mình rõ ràng trong vòng
dân Giu-đa nữa, song Ngài đi trong miền gần đồng
vắng, nơi một thành gọi là Ép-ra-im; và ở lại đó với
môn đồ (Giăng 11:54)
10. Tại sao Chúa tránh người Do-thái?
Vì giờ Ngài chưa đến (Giăng 2:4; 7:30; 8:20; 17:1;
18:1-3)
Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:18, “Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ
chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được
bày ra trong chúng ta.”
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Bài 12
TỪ ÉP-RA-IM ĐẾN GIÊ-RU-SA-LEM
Lu-ca 18 – 20, và Giăng 12
1. Hãy nêu một vài ngụ ngôn Chúa Jêsus đã giảng dạy
tại Ép-ra-im?
Ngụ ngôn về quan án không công bình, người Pha-risi và người thâu thuế, người làm công trong vườn
nho. (Lu-ca 18:1-14; 20:9-18)
2. Chúa Jêsus đã trả lời thế nào với người trai trẻ giàu có
tìm kiếm sự sống đời đời?
“Hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn,
thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà
theo ta.” (Ma-thi-ơ 19:21).
3. Chúa nói gì về sự thương khó của Ngài lúc này?
Ngài phán kỳ đã rất gần rồi (Lu-ca 18:31-33; Giăng
12:7-8, 23, 35-36)
4. Các môn đệ Ngài phản ứng thế nào khi Ngài nói
chính Ngài sẽ chịu khổ và chịu chết?
Họ chẳng hiểu được Chúa phải chịu khổ và chịu chết
vì họ vẫn còn mong đợi một vương quốc trên đất (Luca 18:31-34)
5. Trên đường đi Giê-ru-sa-lem Chúa đã làm phép lạ
nào?
Ngài chữa lành người mù Ba-ti-mê gần Giê-ri-cô
(Mác 10:42-56; Lu-ca 18:35-43)
6. Tại sao Chúa vào nhà Xa-chê?
Ngài đem sự cứu rỗi vào nhà con cái Áp-ra-ham thật
sự này (Lu-ca 19:1-10)
7. Tại sao Chúa đến Bê-tha-ni?
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Vào ngày thứ Sáu, sáu ngày trước lễ Vượt Qua Chúa
ăn lễ với các môn đệ Ngài (Giăng 12:1)
8. Chúa và các môn đệ ăn lễ tại nhà ai?
Tại nhà Si-môn, người bị phung, Ma-ri, Ma-thê và
La-xa-rơ cũng có mặt (Mác 14:1-5)
9. Ma-ri đã bày tỏ đức tin của bà tại bữa ăn thế nào?
Bà xức dầu trên thân thể Chúa, một loại dầu quí giá
như người phụ nữ vô danh trước đó đã xức dầu trên
chân Chúa khi Ngài bắt đầu chức vụ (Ma-thi-ơ
26:12…; Lu-ca 7:36 …)
10. Chúa đã giải thích thế nào về hành động yêu thương
đó?
Ngài nói, bà đã chuẩn bị cho việc chôn xác Chúa
(Mác 14:6-9; Giăng 12:7-8)
Học Thuộc Lòng
Rô-ma 8:19-20, “Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà
trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã
bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ
Đấng bắt phục.”
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Bài 13
TUẦN LỄ THƯƠNG KHÓ
Ma-thi-ơ 21; Mác 11; Lu-ca 19, & Giăng 13
1. Dấu hiệu Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem nói lên
điều gì?
Rằng Ngài là vua, Ngài sẽ ngự đến vương quốc của
Ngài như một tôi tớ khiêm nhường (Ma-thi-ơ21:1-7;
Lu-ca 19:29-35; Xa 9:9)
2. Ý nghĩa việc dọn sạch đền thờ lần thứ hai là gì?
Đó là dấu hiệu Chúa đã đến để làm sạch nhà Đức
Chúa Trời trên phương diện thuộc linh, làm sạch tội
lỗi (Lu-ca 19:45-46; Mác 11:16-17; Ê-sai 9:6-7)
3. Ý nghĩa của ngày thứ ba trước khi Chúa bị đóng đinh
là gì?
Là ngày cuối cùng của chức vụ cho dân chúng của
Ngài, ngày này Ngài nói nhiều về sự hiện đến lần thứ
hai và sự phán xét sau cùng (Lu-ca 21:5-37; tk Mathi-ơ 24:4 – 25:13)
4. Điều gì xảy đến trong ngày thứ tư?
Chúa dạy dỗ các môn đệ cách riêng tư; và Giu-đa lập
mưu với các thầy tế lễ để phản Ngài (Ma-thi-ơ 26:1-2,
14-16; Mác 14:10-11; Lu-ca 22:1-6)
5. Ý nghĩa của việc rửa chân trong bữa tiệc cuối cùng là
gì?
Đó là dấu hiệu Chúa Jêsus tự hạ mình làm người phục
vụ khiêm nhường để làm sạch tội lỗi bởi huyết Ngài
(Giăng 13:2-20; Khải 1:5-6; Phil 2:6-7)
6. Chúa đã dạy chúng ta bài học nào qua việc Ngài rửa
chân các môn đồ?
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Chúng ta phải phục vụ lẫn nhau, vì chúng ta đã được
sạch bởi huyết Ngài (Giăng 13:14)
Kẻ thù của Chúa có định giết Chúa cách công khai lúc
này không?
Không, họ định giết Ngài cách bí mật không nhằm
vào ngày lễ (Ma-thi-ơ 26:3-5)
Chúa buộc người Do-thái hãy hành động ngay như
thế nào?
Ngài nói với Giu-đa “điều ngươi làm hãy làm nhanh
đi.” (Giăng 13:27)
Chúa đã làm gì sau khi bãi nhiệm Giu-đa?
Ngài cử hành lễ tiệc thánh (Ma-thi-ơ 26:26-28)
Lễ tiệc thánh có là dấu hiệu gì?
Bánh bị bẻ ra, rượu đổ ra là dấu hiệu thân Ngài và
huyết Ngài đổ ra (I Côr 11:23-26)

Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:21-22, “Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được
giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do
vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng
muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay.”
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Bài 14
CHÚA BỊ BẮT
Ma-thi-ơ 26; Mác 14 – 15; Lu-ca 22 – 23; &
Giăng 18 – 19
1. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê Chúa đã cầu nguyện điều
gì?
“Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi
Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn
Cha.” (Ma-thi-ơ 26:39)
2. Bằng cách nào Chúa cho thấy kẻ thù Ngài không có
quyền gì trong việc bắt Ngài?
Bởi Lời nói của Ngài toàn bộ bọn bắt đều Ngài té
xuống đất (Giăng 18:1-12)
3. Sau khi bị bắt Ngài bị đem đến ai trước tiên?
An-ne, cha vợ của Cai-phe thầy tế lễ tiền nhiệm
(Giăng 18:13; 19-24)
4. Trong việc xét xử Chúa, tòa công luận tỏ ra gian ác
như thế nào?
Họ tìm chứng dối để chống lại Ngài (Ma-thi-ơ 26:59)
5. Dựa vào lý lẽ nào Tòa công luận Do-thái cuối cùng đã
kết án Ngài?
Dựa vào lời chứng của Ngài, Ngài là Đấng Christ, con
Đức Chúa Trời Hằng sống (Ma-thi-ơ 26:63-66)
6. Tại sao Chúa Jêsus bị tòa công luận kết án cách hết
sức gian ác?
Bởi vì rõ ràng họ đã không chấp nhận Ngài là Đấng
Christ (Ma-thi-ơ 26:65-68)
7. Điều gì làm cho Chúa thêm khổ sở khi bị xét xử trước
người Do-thái?
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Phi-e-rơ một trong những môn đệ Ngài tin cậy nhất
đã chối Ngài (Lu-ca 22:54-62)
8. Trong phiên xử Chúa Jêsus, thái độ của Phi-lát thế
nào?
Phi-lát sợ, vì ông biết Chúa vô tội (Ma-thi-ơ 27:1125)
9. Tại sao Phi-lát tuyên bố Chúa Jêsus tội chết mặc dù
ông biết Ngài vô tội?
Vì ông sợ dân chúng và muốn lấy lòng (Lu-ca 23:125)
10. Mục đích của Đức Chúa Trời trong toàn bộ việc xét
xử này là gì?
Để chứng minh Chúa Jêsus là người vô tội nhưng bị
chịu chết (Lu-ca 23:14, 20-22; Giăng 18:28-40)
Học Thuộc Lòng
Rô-ma 8:23, “Không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ
có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong
lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc
thân thể chúng ta vậy.”
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Bài 15
ĐỒI SỌ
Ma-thi-ơ 27; Mác 15; Lu-ca 23; Giăng 19
1. Có phải Chúa chịu chết để cứu tất cả mọi người?
Không, Ngài chỉ phó mạng sống cho bầy chiên là
những kẻ Cha đã giao cho Ngài (Giăng10:11, 15, 2729)
2. Tại sao Chúa chịu chết trên thập tự giá?
Vì chết trên thập tự giá là một sự rủa sả, và Ngài đã
mang lấy sự rủa sả của chúng ta trên chính Ngài (Gal
3:13; Phục 21:23)
3. Tại sao Chúa mang lấy sự rủa sả của chúng ta trên
chính mình Ngài là cần thiết?
Để trả giá tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta sự
sống đời đời (Hê-bơ-rơ 9:11-22; Rô-ma 3:25; 5:1, 621)
4. Chúa chứng tỏ Ngài bằng lòng chịu chết vì tội chúng
ta như thế nào?
Khi bị dóng đinh trên thập tự giá, Ngài cầu nguyện
“Cha ơi xin tha cho họ vì họ không biết điều mình
làm.” (Lu-ca 23:34)
5. Trên thập tự giá điều gì làm Ngài đau đớn hơn?
Ngài nhìn thấy mọi người chế nhạo Ngài (Ma-thi-ơ
27:26-31, 34-44)
6. Bạn học được điều gì từ hai tên tử tội cùng bị đóng
đinh với Chúa Jêsus?
Cả hai chế nhạo Ngài, nhưng sau đó một người ăn năn
và cầu xin Ngài nhớ đến khi Ngài vào vương quốc
của Ngài (Ma-thi-ơ 27:44; Lu-ca 23:39-43)
7. Điều gì xảy ra khi bóng tối che phủ suốt 3 giờ?
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Chúa chịu đau đớn khốn khổ vì cớ tội lỗi dân Ngài
(Ma-thi-ơ27:45-46)
8. Chữ thứ sáu trên thập tự giá “xong rồi”có ý nghĩa gì?
Rằng Chúa Jêsus đã làm ứng nghiệm Kinh thánh và
hoàn tất công việc mà Cha đã giao cho Ngài (Giăng
4:34; 17:4; Ê-phê-sô 2:14-17)
9. Thêm vào đó Chúa cho thấy công việc Ngài đã trọn
thế nào?
Ngay khi tắt hơi, Ngài trao lại linh hồn trong tay Cha
(Lu23:46
10. Đức Chúa Trời cho biết công tác của Chúa Jêsus đã
hoàn tất như thế nào?
Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên chí dưới,
động đất, và mồ mả của các thánh mở ra (Ma-thi-ơ
27:50-53)
Học thuộc lòng:
Rô-ma 8:24-25, “Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy,
nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không
phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song
nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ
đợi điều đó cách nhịn nhục.”
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Bài 16
SỰ SỐNG LẠI VÀ THĂNG THIÊN CỦA
CHÚA JÊSUS
Ma-thi-ơ 28; Mác 16; Giăng 20 – 21;
& Lu-ca 24
1. Điều gì xảy ra lúc rạng đông phục sinh của Chúa
Jêsus?
Động đất, và một thiên sứ dời tảng đá lấp cửa mộ đi
(Ma-thi-ơ 28:1-8)
2. Tại sao thiên sứ dời tảng đá đi?
Ngôi mộ trống là một lời làm chứng Chúa đã sống lại
(Ma-thi-ơ 28:5-8; Mác 16:3-8)
3. Vải liệm đã làm chứng về sự sống lại của Chúa như
thế nào?
Nó nằm đó giống như nó đã quấn cơ thể của Ngài
(Giăng 20:1-9)
4. Sự sống lại của Chúa xác chứng với chúng ta điều gì?
Rằng Ngài đã hoàn toàn trả xong nợ tội chúng ta, và
hủy phá quyền sự chết (Rô-ma 4:25; Hê-bơ-rơ 2:1415)
5. Sau khi sống lại trong suốt bốn mươi ngày Chúa đã
làm gì?
Ngài hiện ra với các môn đệ nhiều lần và dạy dỗ họ
những điều về vương quốc Đức Chúa Trời Ma-thi-ơ
28:8-10; Lu-ca 24:13-31, 33-34; I Côr 15:3-6; Công
1:3)
6. Tất cả những dấu chứng về sự sống lại của Chúa
nhằm mục đích gì?
Nhằm chứng tỏ sự sống lại của Chúa là không thể sai
lầm, đồng thời cho thấy chúng ta giữ ngày Sa-bát nay
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là ngày đầu tiên trong tuần chúng ta phải giữ (Công
1:3; Giăng 20:1-3, 10, 19; Công 20:7; 1 Cô-rinh-tô
16:2; Khải 1:10)
Chúa Jêsus làm gì trong 40 ngày sau khi sống lại?
Ngài thăng thiên trong thân thể trước sự chứng kiến
của các môn đệ (Công 1:1-3, 9-11)
Sự thăng thiên của Chúa Jêsus quan trọng như thế
nào?
Ngài được cất lên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và có
mọi quyền năng trên trời và dưới đất (Ma-thi-ơ 28:18)
Trên thiên đàng Chúa Jêsus đang làm gì cho chúng
ta?
Ngài cầu thay cho chúng ta và cai trị chúng ta bởi Lời
và Thánh linh của Ngài (Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ 9:12,
24; Ê-phê-sô 1:20-23)
Khi nào Chúa Jêsus sẽ tái lâm?
Vào thời kỳ cuối cùng của thế giới Ngài sẽ trở lại
trong quyền năng và vinh hiển (Ma-thi-ơ 24:30;
25:31; Lu-ca 9:26; WLC 56)

Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:26, “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự
yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin
đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh
Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay
cho chúng ta.”
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Bài 17
NGÀY LẾ NGŨ TUẦN
Công Vụ 2
1. Tại sao sách Công vụ bắt đầu với sự thăng thiên của
Chúa Jêsus?
Vì sách đề cập đến Chúa được tôn cao, và tiếp tục
phán dạy qua các Sứ đồ của Ngài (Ê-phê-sô 4:10-12;
II Côr 8:23; 12:12; Hê-bơ-rơ 2:3-4)
2. Điều gì xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần?
Thánh Linh giáng xuống trên Hội thánh (Công 2:1,
16-18; Giô-ên 2:28-29)
3. Dấu hiểu của sự đổ ra của Thánh Linh là gì?
“Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào
ào, các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như
lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người. Hết thảy
khởi sự nói các thứ tiếng khác.” (Công 2:1-4)
4. Tiếng gió thổi ào ào là dấu hiệu gì?
Đó là hành động mầu nhiệm không thể cưỡng lại
được của Thánh linh trong lòng người tin (Công 2:24; Giăng 3:3-8)
5. Những lưỡi bằng lửa ngụ ý điều gì?
Quyền năng Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và thánh hóa
tín hữu để phục vụ Đức Chúa Trời (Công 2:3; Ma-thiơ 3:11; I Phi-e-rơ 1:7)
6. Ý nghĩa của việc nói các thứ tiếng khác là gì?
Phúc Âm giờ đây sẽ được công bố cho mọi dân tộc
(Công 2:14-21, 39)
7. Phi-e-rơ đã giải thích ý sự kiện Lễ Ngũ Tuần như thế
nào?

Gratia Dei Sola Media © giữ bản quyền

Ông công bố rằng những gì các ngươi nghe thấy là sự
ứng nghiệm mà tiên tri Giô-ên đã nói (Công 2:16)
8. Phi-e-rơ kêu gọi những người bị bài giảng của ông
thấu vào lòng họ điều gì?
Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân
danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha
tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh
(Công 2:38).
9. Kết quả bài giảng của Phi-e-rơ là gì?
Có ba ngàn linh hồn ăn năn được thêm vào Hội thánh
(Công 2:41)
10. Phi-e-rơ đã nói với họ những lời an ủi khích lệ thế
nào?
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 2:39).
Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:27, “Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của
Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trờimà Ngài
cầu thế cho các thánh đồ vậy.”
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Bài 18
BẮT BỚ VÀ PHÁT TRIỂN
Công 3 – 6
1. Chúa đã khiến Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem phát triển
bằng cách nào?
Qua sự giảng dạy và phép lạ của các Sứ đồ (Công
2:47b; 3:1-8; 5:40-42; v.v.)
2. Phép lạ đầu tiên các Sứ đồ đã làm là gì?
Chữa lành người què ăn xin tại cửa đền thờ (Công
3:1-11)
3. Điều quan trọng trong sự chữa lành cho người què ăn
xin này là gì?
Nó cho thấy Đấng Christ bây giờ làm dấu kỳ phép lạ
qua các Sứ đồ (Công 5:12; Hê-bơ-rơ 2:4)
4. Kết quả phép lạ chữa lành người ăn xin què này là gì?
Qua lời giảng của Sứ đồ có năm ngàn người tin Chúa
(Công 4:4)
5. Phản ứng của người Do-thái với phép lạ chữa lành
người ăn xin què này là gì?
Họ giận dữ với lời giảng của Phi-e-rơ, tống giam Phie-rơ và Giăng vào ngục (Công 3:12 – 4:3)
6. Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời thế nào khi bị cấm không
cho giảng dạy về danh Chúa Jêsus?
“Chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều
mình đã thấy và nghe.” (Công 4:20)
7. Sự kiện nào đã đem lại sợ hãi lớn trên Hội thánh?
Cái chết của A-na-nia và Sa-phi-ra vì tội nói dối với
Đức Thánh Linh (Công 5:1-11)
8. Điều gì khiến các Sứ đồ bị Tòa Công Luận bỏ tù lần
thứ hai?
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Họ giận dữ vì cớ các Sứ đồ tiến tục giảng dạy và làm
phép lạ nhân danh Chúa Jêsus (Công 5:17-29)
9. Kết quả các sứ đồ nghe trước toàn công luận là gì?
Họ bị đánh đòn rồi cho tha với cấm lịnh không được
dùng danh Chúa Jêsus mà giảng dạy (Công 38-40).
10. Các sứ đồ đã phản ứng với sự bắt bớ này thế nào?
Họ vui mừng vì được kể là đã xứng đáng chịu khổ vì
danh của Đấng Christ (Công 5:40-42)
Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:28, “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích
cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý
muốn Ngài đã định.”
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Bài 19
HỘI THÁNH MỞ RỘNG TỪ GIÊ-RU-SALEM
Công 6 – 8
1. Điều gì đánh dấu khởi đầu sự mở rộng bách hại Hội
Thánh?
Sự tử đạo của Ê-tiên, một trong những chấp sự đầu
tiên của Hội Thánh (Công 7:59-8:1)
2. Điều gì dẫn đến Ê-tiên bị bắt?
Người Do-thái ghét sự giảng dạy của Ê-tiên và không
thể tranh luận chống lại ông được (Công 6:8-10)
3. Tòa công luận Do-thái đã dùng cách gian xảo nào để
hãm hại Ê-tiên?
Họ dùng lời chứng dối buộc Ê-tiên về tội báng bổ
Đức Chúa Trời (Công 6:11-15)
4. Tại sao người Do-thái ném đá Ê-tiên?
Vì ông đã cáo buộc họ phản bội và giết Chúa Jêsus
(Công 7:51-52)
5. Điều gì lập tức theo sau cái chết của Ê-tiên?
Một sự bách hại lớn xảy ra tại Hội thánh Giê-ru-salem (Công 8:1)
6. Sự bách hại có ảnh hưởng gì đến hội thánh?
Các tín hữu tản lạc khắp Giu-đê, Sa-ma-ri và xa hơn
nữa là An-ti-ốt và đảo Chíp-rơ (Công 9:1; 11:19-20)
7. Sự bách hại này có lợi gì cho Hội thánh?
Phúc âm được lan rộng khắp nơi bởi những người bị
tản lạc (Công 8:4)
8. Ai rao giảng tại Sa-ma-ri?
Nhà truyền giáo Phi-líp, về sau là Giăng và Phi-e-rơ
(Công 8:5-14)
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9. Thiên sứ của Chúa đã truyền cho Phi-líp đến gặp ai?
Hoạn quan Ê-thi-ô-bi đang trên dường về từ Giê-rusa-lem (Công 8:26-40)
10. Kết quả mục vụ của Phi-líp là gì?
Hoạn quan tin Chúa, chịu báp-tem và hớn hở vui
mừng (Công 8:36-40)
Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:29, “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng
đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho
Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.”
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Bài 20
PHÚC ÂM CHO DÂN NGOẠI
Công 9 – 10
1. Một trong những kết quả của Đức Thánh Linh sự đổ
ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần là gì?
Phúc âm được giảng cho mọi dân tộc thay vì chỉ cho
người Do thái (Công2:39)
2. Qua những sự kiện nào Chúa đã chuẩn bị cho việc rao
giảng Phúc âm cho dân ngoại?
Qua việc qui đạo của Phao-lô, khải tượng của Phi-erơ tại Gióp-bê và sự cứu rỗi đến với Cọt-nay (Công
9:3-18; 10:8-35)
3. Chúa đã kêu gọi ai làm Sứ đồ cho dân ngoại?
Sau-lơ tại Tạc sơ, là người lãnh đạo sự bách hại Hội
thánh (Công 9:1-2, 15)
4. Sau-lơ đã được kêu gọi trở thành Sứ đồ như thế nào?
Đấng Christ hiện ra với ông trên đường lên Đa-mách
để bách hại Cơ Đốc Nhân (Công 9:1-31)
5. Sau-lơ đã được chuẩn bị cho công tác truyền giáo cho
dân ngoại như thế nào?
Chúa đã bày tỏ Phúc âm cho ông trong đồng vắng Ara-bi (Ga-la-ti 1:17)
6. Điều gì đã xảy ra trong thời gian Sau-lơ qui đạo?
Sự bắt bớ dừng lại. Phi-e-rơ thăm và làm vững mạnh
các Hội thánh (Công 9:31)
7. Khải tượng về các loài vật không sạch mà Phi-e-rơ
thấy tại Gióp-bê có ý nghĩa gì?
Đức Chúa Trời tỏ cho ông biết rằng Phúc âm phải
được giảng cho dân ngoại (Công 10:15, 34-35; 15:67).
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8. Phi-e-rơ được chỉ dẫn phải làm gì trong khải tượng về
thú vật không sạch?
Đi đến nhà Cọt-nay, đội trưởng La-mã Sê-sa-rê để
giảng Phúc âm (Công 10:17-35)
9. Kết của việc giảng đạo cho cho Cọt-nay của Phi-e-rơ
như thế nào?
Cả gia đình Cọt-nay đều tin và chịu Báp-tem (Công
10:42-48)
10. Hội thánh đã phản ứng giải thích của Phi-e-rơ về sự
qui đạo của Cọt-nay và gia đình thế nào?
Họ ngợi khen Chúa và nói “Vậy Đức Chúa Trờicũng
đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự
sống.” (Công 11:18)
Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:30, “Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng
đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công
bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng
đã làm cho vinh hiển.”
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Bài 21
SAI PHÁI PHAO-LÔ VÀ BA-NA-BA ĐẾN
THÀNH AN-TI-ỐT
Công 11 – 13
1. Hội thánh tại An-ti-ốt có vai trò quan trọng nào?
Nó trở thành trung tâm mà Phúc âm lan rộng khắp
vùng Tiểu Á thậm chí Châu Âu (Công 11:20-27;
13:1-3; v.v.)
2. Hội thánh An-ti-ốt đã được thành lập như thế nào?
Những tín hữu tại đảo Chíp–rơ và Si-ren giảng Phúc
âm cho người Do-thái lẫn người Hy-lạp (Công 11:1921)
3. Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem hỗ trợ công tác của Hội
thánh tại An-ti-ốt thế nào?
Họ sai Ba-na-ba, đến giảng Phúc âm tại đây và có
thêm nhiều người tiếp nhận Chúa (Công 11:22)
4. Lúc này Hê-rốt bách hại Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem
thế nào?
Ông giết Sứ đồ Gia-cơ và bỏ Phi-e-rơ vào ngục (Công
12:1-3)
5. Có phải ông cũng giết luôn Phi-e-rơ không?
Không, thiên sứ của Chúa giải thoát Phi-e-rơ ra khỏi
ngục (Công 12:4-11)
6. Sự bách hại của Hê-rốt có ngăn cản sự tấn tới của Hội
thánh không?
Không, Lời của Đức Chúa Trời cứ lớn lên và nhân bội
(Công 12:21-24)
7. Ba-na-ba đã đem ai đến An-ti-ốt để giúp đỡ ông trong
công việc Chúa?
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Ba-na-ba đi đến Tạc-sơ tìm Phao-lô rồi cùng phục vụ
tại Hội thánh An-ti-ốt (Công 11:23-26)
8. Đức Thánh Linh đã nói gì với Hội thánh tại An-ti-ốt?
“Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc
ta đã gọi làm.” (Công 13:2)
9. Hội thánh tại An-ti-ốt có lưu ý đến lời mạng lịnh sai
phái Phao-lô và Ba-na-ba không?
Có, sau khi kiêng ăn cầu nguyện, họ đặt tay trên Bana-ba và Phao-lô và sai đi giảng Phúc âm (Công 13:3)
10. Phao-lô đã theo phương pháp truyền giáo nào?
Ông giảng trước hết cho người Do-thái rồi đến dân
ngoại (Công 13:42, 44-46; 14:1)
Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:31-32, “Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu
Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng
ta? 32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta
hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban
mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?”
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Bài 22
HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO THỨ NHẤT
CỦA PHAO-LÔ
Công 13 – 14
1. Ba-na-ba và Phao-lô đã đi đâu khi bắt đầu công tác
truyền giáo?
Họ đi đến đảo Chíp-rơ quê hương của Ba-na-ba, rồi
đem theo Giăng Mác (Công 13:4-5)
2. Ai chống đối Phao-lô tại Ba-phô?
Ba-Jêsus, ráng sức tìm phương pháp làm cho quan
trấn thủ không tin (Công 13:4-12)
3. Từ đảo Chíp-rơ Phao-lô và Ba-na-ba đi đâu?
Đến vùng tiểu Á, Giăng Mác lìa họ tại thành Bẹt-giê
(Công 13:13)
4. Phao lô đã nhấn mạnh điều gì trong bài giảng cho
người Do-thái tại An-ti-ốt và Bi-si-đi?
Sự sống lại của Đấng Christ, làm ứng nghiệm Kinh
thánh Cựu Ước (Công13:14-41)
5. Kết quả chức vụ của họ tại An-ti-ốt và Bi-si-đi như
thế nào?
Rất nhiều người đến nghe họ, nhưng người Do-thái
xúi giục dân chúng chống đối họ (Công 13:44-45)
6. Phao-lô và Ba-na-ba có sự đảm bảo nào mặc dù người
Do-thái chống đối họ?
Nhiều người đã được định sẵn cho sự sống đời đời
đều tin theo (Công 13:48)
7. Kết quả công tác rao giảng của Phao-lô và Ba-na-ba
tại Y-cô-ni thế nào?
Thật được phước, có nhiều người Do-thái và người
Hy-lạp tin Chúa (Công 14:1)
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8. Điều gì bắt buộc Phao-lô-và Ba-na-ba phải lìa Y-côni?
Người Do-thái không tin dấy lên bắt bớ chống đối họ
(Công 14:2-7)
9. Điều gì xảy đến cho Phao-lô và Ba-na-ba tại Lít-trơ
và Đẹt bơ?
Dân chúng lúc đầu cố thờ phựơng họ như những vị
thần, sau đó họ loại bỏ và ném đá Phao-lô (Công
14:6-20)
10. Phao-lô và Ba-na-ba đã làm gì trên đường quay về
An-ti-ốt?
Họ thăm lại Hội thánh mà họ đã thành lập, làm vững
mạnh đức tin tín hữu và lập các Trưởng lão cho mỗi
Hội thánh (Công 14:21-23)
Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:33-34, “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời?
Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ
lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng
đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu
nguyện thế cho chúng ta.”
.
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Bài 23
HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO LẦN THỨ
HAI CỦA PHAO-LÔ
Công 16 – 18
1. Phao-lô khởi đầu hành trình truyền giáo lần thứ hai
như thế nào?
Cùng với Si-la ông thăm lại các Hội thánh đã thành
lập trong hành trình thứ nhất (Công15:36-41)
2. Tại sao Phao-lô không rao giảng tại Tiểu Á trong
hành trình này?
Thánh Linh không cho ông, vì thế dẫn ông đến Trôách, tại đây ông nhận lấy khải tượng về người Ma-xêđoan (Công 16:6-10)
3. Ý nghĩa của khải tượng về người Ma-xê-đoan là gì?
Nó có nghĩa Đức Chúa Trời kêu gọi ông giảng Phúc
âm tại Châu âu, bắt đầu tại Phi-líp (Công 16:10-15)
4. Phao-lô và Si-la bị bắt bớ tại Phi-líp như thế nào?
Bởi việc chữa lành người con gái bị quỉ ám, họ bị
đánh và bỏ tù (Công 16:16-40)
5. Kết quả khả quan nào trong chuyến truyền giảng của
Phao-lo tại Phi-líp?
Ly-đi tin Chúa, người cai ngục qui đạo và một Hội
thánh nhỏ được thành lập (Công 16:14)
6. Kết quả nào trong chuyến rao giảng của Phao-lô tại
Tê-sa-lô-ni-ca?
Có nhiều người Hy-lạp tin kính và phụ nữ quan trọng
tin Chúa, nhưng những người Do-thái gian ác bắt
buộc Phao-lô và Si-la phải đi đến Bê-rê (Công 17:110)
7. Chúng ta biết gì về người tại Bê-rê?
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Hằng ngày họ tra xem Kinh thánh (Công 17:11)
8. Bài giảng của Phao-lô tại A-thên có kết quả nào?
Hầu hết mọi người nguyền rủa khi ông giảng về sự
sống lại của kẻ chết, nhưng có vài người tin (Công
17:16-34)
9. Sau khi giảng ở A-thên ông đi đâu?
Đi Cô-rinh-tô, tại đây Chúa khích lệ ông, bởi khải
tượng, tiếp tục chức vụ tại đây (Công 18:1-9)
10. Tại Cô-rinh-tô kết quả thế nào?
Sau một năm rưỡi Phao-lô phục vụ tại đây, một Hội
thánh lớn được thành lập (Công 18:9-11)
Học Thuộc Lòng
Rô-ma 8:35-36, “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương
của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói
khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như
có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày;”
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Bài 24
HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO THỨ BA
CỦA PHAO-LÔ
Công 19 – 21
1. Trong chuyến truyền giáo này, Phao-lô đã dành hầu
hết thì giờ cho thành phố lớn nào tại Tiểu Á?
Tại Ê-phê-sô, trung tâm thờ phượng Đi-a-na, khoảng
3 năm (Công 19:1, 8-10, 21-41)
2. Việc Phao-lô ở tại Ê-phê-sô lâu như vậy có tầm quan
trọng nào?
Phao-lô đã lập tại Ê-phê-sô trung tâm truyền giảng
Phúc âm khắp cả cõi Tiểu Á (Công 19:10)
3. Chúa đã xác chứng sự giảng dạy của Phao-lô tại Êphê-sô thế nào?
Ngài làm những phép lạ đặc biệt, đến nỗi dùng tay
Phao-lô đuổi nhiều tà linh và chữa lành nhiều bênh tật
(Công 19:11-12)
4. Kết quả của Phao-lô tại Ê-phê-sô thế nào?
Lời Chúa được rao giảng rộng khắp, nhiều người tin
Chúa, từ bỏ mê tín dị đoan (Công 19:17-20)
5. Tại Ê-phê-sô ai đã chống đối Phao-lô?
Đê-mê-triu người thợ bạc làm tượng Đi-a-na, đã gây
náo động chống Phao-lô (Công 19:23)
6. Từ Ê-phê-sô sau đó Phao-lô đi đâu?
Ông phục vụ Chúa ở Ma-xê-đoan và Hy-lạp (Công
20:1-13)
7. Điều gì xảy ra cho Phao-lô trên hành trình đi về từ
Trô-ách?
Phao-lô khiến chàng thanh niên Ê-tích sống lại sau
khi bị ngã từ của sổ tầng lầu thứ ba (Công 20:6-12)
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8. Phao-lô làm gì tại Mê-lê?
Ông nói lời từ biệt các trưởng lão Ê-phê-sô và khích
lệ họ cứ trung tín với chức vụ (Công 20:16-30)
9. Đức Thánh Linh đã phán với Phao-lô điều gì trên
đường quay về Giê-ru-sa-lem?
Ngài đã bảo trước cho ông rằng vì cớ Phúc âm từ
thành nầy sang thành khác dây xíchvà hoạn nạn
đương đợi ông đó. (Công 20:23)
10. Trong hành trình này Phao-lô đã viết những thư tín
nào?
Rô-ma; 1&2 Cô-rinh-tô, có Ga-la-ti nữa.
.Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:37, “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng
yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.”
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Bài 25
PHAO-LÔ BỊ BẮT VÀ BỊ TÙ TẠI RÔ-MA
Công 23 – 28
1. Điều gì xảy đến cho Phao-lô khi ông đến Giê-ru-salem?
Đám đông Do-thái kéo ông ra khỏi đền thờ và tìm
cách giết ông (Công 21:27-31)
2. Ai đã cứu Phao-lô ra khỏi đám đông này?
Quản cơ La-mã đã sai đem ông vào trong thành
(Công 21:32-34)
3. Chúa đã an ủi Phao-lô thế nào khi ông bị tạm giữ
trong thành?
Chúa hiện ra cùng Phao-lô nói rằng ông cũng sẽ làm
chứng cho Ngài tại La-mã (Công 23:11)
4. Phao-lô được bí mật đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem để
đến đâu?
Đến Sê-sa-rê, ông ở tù tại đây hơn 2 năm tại đây
(Công 24:24-27)
5. Tại sao sau cùng ông bị đưa đến La-mã?
Vì ông kêu cầu lên Sê-sa, không muốn bị xét xử tại
Giê-ru-sa-lem (Công 25:9-12)
6. Chuyện gì xảy ra trên đường đi La-mã?
Phao-lô được cứu lạ lùng khi bị chìm tàu (Công 27)
7. Tại La-mã Phao-lô được đối xử thế nào?
Ông được ở trong nhà riêng, và được tự do rao giảng
Phúc âm trong 2 năm (Công 28:16-31)
8. Phao-lô nói gì về Phúc âm trong Rô-ma 1:16?
“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là
quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin,
trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc”
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9. Sách Công vụ đã xác chứng điều gì chúng ta đọc
trong Rô-ma1:16?
Thật vậy, Hội thánh bé nhỏ của Chúa đã bành trướng
từ Giê-ru-sa-lem đến La-mã.
10. Khi đối diện với cái chết ông có được an ủi như thế
nào?
“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ
được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công
bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ
ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta
mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến
của Ngài.” (II Ti-mô-thê 4:7-8)
Học Thuộc Lòng:
Rô-ma 8:38-39, “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các
thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền
phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể
phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trờiđã
chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa
chúng ta.”
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