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Mục đích bài học nầy muốn giúp đỡ bạn hiểu được Phúc Am Giăng qua chính sự nghiên
cứu của chính mình. Trả lời cho từng câu hỏi được tìm thấy bởi việc tra xem từng câu kinh
thánh được trưng dẫn. Đừng nên đơn thuần chỉ chép lại câu gốc; nhưng sau khi
nghiên cứu phân đọan kinh thánh đó, hãy trả lời câu hỏi trong chính lời lẽ của bạn.
PHẦN 1.

1.Tại sao Phúc âm Giăng được viết ra ? (Giăng 20:31)
(a)

(b)

2. Chúa Giê-xu đã gọi chính Ngài là gì ? (Giăng 8:12)
(a)

(b)

3. Ánh sáng Chúa Giê-xu chiếu rọi ở đâu ? (Giăng 1:5)

4. Tại sao nhiều người lại thích sống trong bóng tối hơn là ánh sáng ? (Giăng 3:19)

5. Điều gì xãy ra cho những người không tin vào Chúa Giê-xu ? (Giăng 8:24)

6. Tại sao Chúa Giê-xu phải đến trong thế giới nầy ? (Giăng 3:17)

7. Ai đã từng bị Đức Chúa Trời kết án rồi ? (Giăng 3:18)

8. Hậu quả cuối cùng cho những người chẳng chịu tin nhận Con Đức Chúa Trời là gì ? (Giăng 3:36)

Qua việc nghiên cứu những câu Kinh thánh nầy bạn nhận thấy rằng chính Chúa Giê-xu là Con Đức
Chúa Trời, ánh sáng của thế gian. Ngài đã đến trong thế giới tối tăm để mang ánh sáng và
sự sống. Tuy nhiên, nhiều người đã không tin Chúa Giê-xu nhưng vẫn cứ chọn để cứ tiếp tục sống
trong tối tăm. Họ sẽ chết mất trong tội lỗi họ dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
PHẦN 2.
9. Ai có khả năng để cất tội lỗi của thế giới ? (Giăng 1:29; Giăng 1:36)

Ghi chú: Trong Cựu Ước các thầy tế lễ thường xuyên dâng sinh tế một chiên con cho tội lỗi con người.
Nhưng điều nầy chỉ giải quyết tạm thời. Chiên Con Hòan hảo, ấy là Chúa Giê-xu Christ phải bị giết
trên thập tự giá để cất tội của chúng ta mãi mãi.
10. Chúa Giê-xu đã chứng minh tình yêu của Ngài đối với con người bằng cách nào? (Giăng 15:13)

11. Chiên Con của Đức Chúa Trời có phải là Chiên Con trọn vẹn không ? Lỗi lầm nào Phi-lát tìm thấy
nơi Chúa Giê-xu trong phiên tòa xử ? (Giăng 18:38; Giăng 19:4)

12. Nói về sự đau đớn của Chúa Giê-xu Christ khi Ngài chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta :
a. Giăng 19:1

b. Giăng 19:2

c. Giăng 19:3

d. Giăng 19:17

e. Giăng 19:18

13. Tại sao Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận cái chết của Con Ngài ? (Giăng 3:16)

14. Thi thể của Chúa Giê-xu đặt để ở đâu sau khi chết ? (Giăng 19:41-42)

15. Thi thể Ngài được đặt để trong phần mộ. Điều gì xãy ra ba ngày sau đó ? (Giăng 20:1-9;
Giăng 20:19-20)

Điểm chính của Phúc âm nầy là sự kiện Chúa Giê-xu, duy Con Đức Chúa Trời, chết trên thập tự
giá cho tội lỗi chúng ta. Ngài đã bị chôn và chứng minh cho cái chết của Ngài và Ngài đã sống lại để
chiến thắng sự chết. Halêlugia !
16. Điều gì xãy ra cho những người tin Phúc âm và nhận Chúa Giê-xu vào lòng ? (Giăng 1:12)

17. Bạn trở nên con Đức Chúa Trời chưa ? Khi nào ?
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Chúng tôi ngợi khen Chúa về bạn đã kết thúc bài nghiên cứu Kinh thánh đầu tiên trong Phúc âm
Giăng với chủ đề Sự Cứu Rỗi. Chúng tôi tin rằng bài học số 2 sẽ chỉ bạn cách lớn lên như một con
cái Đức Chúa Trời.
1. Dùng cuộc đời bạn để tìm kiếm những điều thuộc về vật chất, hay để tìm kiếm những điều
thuộc về đời đời, điều nào quan trọng hơn ? (Giăng 6:27)

2. Chúa Giê-xu phán chỉ một việc có thể chấp nhận, để nhận lãnh sự sống đời đời là gì ? (Giăng
6:29)

3. Sự cứu rỗi nhận được qua ân điển của Đức Chúa Trời chẳng phải bởi việc làm đâu, Chúa
Giê-xu có bao giờ ném bỏ Sự cứu rỗi của chúng ta không ? (Giăng 6:37)

4. Khi tôi nghe lời và tin nhận Ngài, (Giăng 5:24)
a. Tôi có được điều gì ?

b. Tôi có còn bị đóan phạt bởi Đức Chúa Trời và ở trong địa ngục nữa không ?

c. Tôi được ứng tuyển bởi tình trạng nào ?

5. Ai có thể giật lấy chiên của Đức Chúa Trời, là những người có sự sống đời đời ? (Giăng 10:27-28)

6. Ai cùng với Chúa Giê-xu Christ giữ gìn Sự cứu rỗi của Cơ-Đốc-Nhân ? (Giăng 10:29-30; Giăng
17:11)

7. Theo Giăng 14:16-17,
a. Ai là Đấng An ủi ?

b. Ngài chờ đợi lòng của tín hữu bao lâu ?

c. Ngài có sông trong tôi không ?

Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta quá vĩ đại và trọn vẹn đến nỗi không điều gì có
thể phân rẽ nó được. “Tôi tin chắc rằng: Dù sự chết hay sự sống, các thiên sứ hay nhà cầm quyền, việc
hiện tại hay việc tương lai, bất cứ các quyền lực nào, dù là những gì đến từ trời cao hay ra từ vực
thẳm, hoặc bất cứ vật thọ tạo nào, cũng không thể nào tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức
Chúa Trời, trong Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta” (Rom 8:38-39)
8. Tình yêu của Đức Chúa Trời cho Con độc sanh của Ngài được so sánh thể nào với tình yêu của
Đức Chúa Trời cho chúng ta ? (Giăng 17:23)

9. Tình yêu của Đấng Christ biểu lộ cho chúng ta trong cách nào ? (Giăng 10:11; Giăng 15:13)

10. Chúa Giê-xu có yêu tôi trong lúc đau yếu bệnh tật không ? (Giăng 11:3; Giăng 11:35,36)

11. Điều gì xãy ra khi Chúa Giê-xu phán với Laxarơ khi ông đã nằm trong mồ mã ? (Giăng 11:43,44)

12. Ngay cả sự chết, điều gì sẽ xãy ra khi Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta ? (Giăng 5:28; Giăng
6:40)

13. Tại sao Cơ-Đốc-Nhân không nên sợ hãi sự chết ? (Giăng 11:25)

14. Đấng Christ sẽ chuẩn bị cho những người tin nhận Ngài một chổ như thế nào ? (Giăng
14:2,3)
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Lời Của Đức Chúa Trời
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1. Động cơ nào người ta tin Đấng Christ ? (Giăng 17:8; Giăng 4:41,50)

2. Những người nào khước từ Lời Đức Chúa Trời ? (Giăng 8:37,47)

3. Khi giảng dạy Lời Đức Chúa Trời cho những người tội lỗi, hai điều nào xãy ra ? (Giăng
15:22, Giăng 12:48)

4. Điều gì có thể phòng thích tôi khỏi nô lệ của tội lỗi ? (Giăng 8:32)

"Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều xảy
đến thì các ngươi tin." (Giăng 14:29). Bằng chứng Lời Đức Chúa Trời được xác minh bởi sự
kiện mà các tiên tri đã ghi chép lại trong Đức Thánh Linh hàng trăm năm trước được ứng nghiệm
từng chi tiết trong đời sống, sự chết và sự sống lại của Đấng Christ.
5. Lời tiên tri có liên quan đến sự phản bội của Đấng Christ là gì ? (Thiên 41:9; Giăng 13:18;
Giăng 18:2,5)

6. Lời tiên tri được ứng nghiệm bởi sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá là gì ?
a. Nói đến quần áo Ngài ? (Thiên 22:18; Giăng 19:23-24)

b. Nói đến sự đau đớn của Ngài ? (Thiên 69:21; Giăng 19:28-30)

c. Nói đến hông của Ngài ? (Xachari 12:10; Giăng 19:34-37)

d. Nói đến thân thể Ngài được gìn giữ các nguyên vẹn ? (Thiên 34:20; Giăng 19:33, 36)

7. Lời tiên tri có liên quan đến đền thờ thân thể của Đấng Christ là gì ? (Thiên 16:10; Giăng 2:1920; 20:9). (Nhiều câu Kinh thánh Cưu Ước tiên tri về điều nầy)

8. Sau khi tin nhận Đấng Christ, tôi phải làm gì để trở nên một môn đồ trung tín ? (Giăng 8:31)

9. Nguyên nhân một người được thánh hóa là gì ? (Giăng 17:17)

10. Đức Chúa Trời làm gì cho những người tuân giữ Lời Ngài ? (Giăng 15:7)

11. Công việc gì của Đức Thánh Linh liên quan đến Lời Đức Chúa Trời? (Giăng 16:13; Giăng
14:26)

12. Ích lợi nhận được từ Lời Đức Chúa Trời là gì ?
a. Giăng 6: 63

b. Giăng 15:3

c. Giăng 15:11

d. Giăng 16:33
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Đời sống Cơ-Đốc-Nhân
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1. Điều kiện lời cầu nguyện một Cơ-Đốc-Nhân sẽ được nhậm là gì ? (Giăng 14:13-14; Giăng
15:16)

2. Điều gì sẽ theo với lời cầu nguyện của một Cơ-Đốc-Nhân được nhậm ? (Giăng 16:24)

3. Nơi chốn mà bạn cầu nguyện được Chúa Giê-xu nhấn mạnh quan trọng hơn là gì ? (Giăng
4:20,23)

4. Đúng hơn sự cầu xin Đức Chúa Trời cho phép cứu thoát khỏi nỗi đau đớn, mà Chúa Giê-xu
đã từng cầu nguyện là gì ? (Giăng 12:27-28)

5. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho các tín hữu khi họ đối đầu với những điều ác của thế giới
nầy là gì ? (Giăng 17:15)

6. Bạn tin chắc Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của bạn khi nào ? (Giăng 9:31)

7. Điều răn mới của Đấng Christ ban cho các môn đệ Ngài là gì ? (Giăng 13:34,35; Giăng
15:12)

8. Tôi có thể chứng tỏ tình yêu chân thật của tôi nơi Chúa Giê-xu Christ bằng cách nào ? (Giăng
14:15,21,23,24; Giăng 15:10,14)

9. Khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc, phước hạnh nào sẽ đi theo ?
(Giăng 13:17)

10. Cơ-Đốc-Nhân được Đức Chúa Trời chọn lựa để làm vinh hiển Đức Chúa Trời bằng cách
nào ? (Giăng 15:8,16)

11. Cơ-Đốc-Nhân là những người được chuyển từ bóng tối sang ánh sáng của Đấng Christ
những gì sẽ tỏ ra từ lúc họ nhận Đấng Christ như Cứu Chúa của họ? (Giăng 9:25)

12. Anh-rê & Philíp liền làm gì ngay sau khi họ đến với Chúa Giê-xu Christ ? (Giăng 1:42,45,46)

13. Tôi phải dùng lời lẽ của ai trong sự làm chứng cho người khác ? (Giăng 7:18; Giăng 3:34)

14. Giăng Báptíc đã làm chứng về ai ? (Giăng 1:6-8)

15. Bao nhiêu phép lạ mà Giăng đã thực hiện trong việc thuyết phục nhiều người rằng: Chúa Giê-xu là
Con Đức Chúa Trời ? (Giăng 10:41,42)

16. Mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho Cơ-Đốc-Nhân về những nơi chốn mà Đấng Christ chưa
rao giảng là gì ? (Giăng 20:21; Giăng 10:16; Giăng 4:35; Giăng 4:36)
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