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Trường Kinh Thánh Hàm Thụ New Zealand 
 

Bậc Một / Bài Một 

Giăng 1-2 

 
Hướng dẫn:   Đọc qua Giăng chương một và hai ít nhất một lần. Sau khi đọc đoạn này, đọc lại lần nữa cùng với 

những điểm trong bài học. Tất cả những câu hỏi trong phần này là chỉ dành cho nghiên cứu cá nhân quý vị. Phần 

duy nhất trong bài này được gửi về cho văn phòng NZCSB là phần Câu hỏi ôn. 

 

Chương Một 

 

1:1 – Chú ý “Ngôi Lời” là nói đến Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu cũng được gọi là Ngôi Lời trong: 

 I Giăng 1:1 – “Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã 

ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống.” 

 I Giăng 5:7 – “Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật” 

 Khải Huyền 19:11-13 – “Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cưỡi ngựa ấy 

gọi là Đấng Trung Tín và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn 

lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có để một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo 

nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.” 

 

1:3 – Trong câu này “Ngôi Lời” được gọi là “Ngài” cho chúng ta thấy rằng “Ngôi Lời” là người. Ngôi Lời chịu 

trách nhiệm tạo MUÔN VẬT; Cô-lô-se 1:16-17 nhắc đến Đấng Christ có chép rằng: “Vì muôn vật đã được 

dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc 

quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có 

trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” 

 

1:4 – “trong Ngài có sự sống” – Đấng Tạo Hoá, Chúa Giê-xu Christ là Đấng ban sự sống cho mọi vật sống. Chúa 

Giê-xu đã tuyên bố ba điều gì trong Giăng 14:6? 

- Chúa Giê-xu cũng được nói đến là “sự sáng của thế gian” – Giăng 8:12 khẳng định Chúa Giê-xu là gì? 

 

1:6 – Người tên Giăng này là Giăng Báp-tít, không phải là sứ đồ Giăng là người viết sách Giăng. Hai người khác 

nhau. 

 

1:7 – Giăng “làm chứng” thế nào về Chúa Giê-xu? Ông làm chứng về Chúa Giê-xu theo hai cách khác nhau:  1) 

bằng cách ban bằng đường trước khi Chúa Giê-xu đến – Ê-sai 40:3 nói về người báo hiệu của Đấng Christ như vầy: 

“Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang 

cho Đức Chúa Trời chúng ta.”. Chú ý làm thế nào Giăng Báp-tít nhận biết chính mình như trong Giăng 1:23 như 

vậy; và  2) bằng cách nhận biết Chúa Giê-xu với dân Do Thái Giăng 1:29. 

 

1:11 – “xứ mình” là nói đến người Do Thái là những người không công nhận Chúa là Đấng Mê-si (một lời hứa); 

Chúa Giê-xu đã nói gì khi đề cập đến những người ở quê hương mình trong Giăng 4:44?               

 

1:13 – một người được sanh lại (ví dụ: “nhận” Chúa, “tin danh Ngài” – câu 12) không phài sanh theo thể chất (“bởi 

huyết”), mà bằng khả năng hiểu biết hoặc tâm trí (“ý muốn xác thịt”) hoặc bởi những người khác giúp họ sanh lại, 

hoặc được cứu (“ý chí con người”). Một người được sanh lại trở nên Cơ Đốc Nhân khi họ đi đến quyết định cho 

cuộc đời mình là ăn năn tội và chỉ đặt đức tin và sự tin cậy của họ vào Đấng Christ (“có đức tin”). Vậy thì họ được 

sanh “trong Chúa”, và không sanh lại về mặt tinh thần qua những điều khác. 

 

1:14 – “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” – Chúa Giê-xu Christ, con của Đức Chúa Trời, trờ nên con người! I Ti-mô-

thê 3:16 có chép: “Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác 

thịt…” 

1:15 – Giăng Báp-tít nói về Đấng Christ “Đấng đến sau ta”: Chương một của Lu-ca đã nói rõ rằng Giăng Báp-tít 

lớn hơn Chúa Giê-xu sáu tháng theo quan điểm con người. Hiển nhiên là Chúa Giê-xu đã hiện hữu “trước” Giăng 

vì Ngài là Đức Chúa Trời (xem câu một đến ba). 
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1:18 – chẳng hề ai thấy Cha, cũng không ai có thể thấy Ngài vì sự vinh quang quá chói sáng của Ngài. I Ti-mô-thê 

6:16: “Một mình Ngài không có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng 

thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.”. Nhưng khi Đấng 
Christ trở nên “xác thịt” vinh quang đó đã bị che khuất và hiển nhiên là con người có thể nhìn xem Ngài; thấy Đấng 

Christ là thấy Cha. Giăng 12:45 và 14:8-9 nói gì về sự việc này? 

- Thỉnh thoảng học viên sẽ được xem những giáo lý sai lầm và nhầm lẫn được đưa ra bởi một vài phiên 

bản English Bible. Phiên bản New American Standard chuyển “Con độc nhất được sanh” sang “Chúa 

độc nhất được sanh” tạo nên HAI Chúa trong câu này. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, 

một phần của Ngài là Đức Chúa Trời không có sự bắt đầu vì Đức Chúa Trời luôn hiện hữu (xem lại 

câu 1). Một trục xuyên suốt tất cả các phiên bản Kinh Thánh hiện đại là liên tục tấn công hoặc ít nhất 

là ném sự nghi ngờ vào thần tánh của Đấng Christ (bằng chứng Ngài đã và hiện là Đức Chúa Trời). 

 

1:29 – Chú ý cách Giăng nhận biết Chúa Giê-xu trong câu này. Con chiên được người Do Thái sử dụng trong Cựu 

Ước làm vật tế lễ để con người tạm thời được tha khỏi tội mình. Chúa Giê-xu là “Chiên Con của Đức Chúa Trời” 

là Đấng đến cất tội lỗi không chỉ của người Do Thái, mà còn của toàn thể nhân loại. 

 

1:31 – Giăng đưa ra lý do tại sao ông làm báp-têm cho mọi người bằng nước – để ông có thể bày tỏ Đấng Christ 

cho dân Do Thái.  

 

1:33 – Chú ý Đức Chúa Cha đã nói với Giăng cách nhận biết Chúa Giê-xu khi Ngài xuất hiện - Chúa Giê-xu là 

Đấng báp-têm mọi người bằng Thánh Linh, sẽ là Đấng mà khi làm báp-têm bằng nước Thánh Linh sẽ giáng xuống 

trên Ngài với hình ảnh chim bồ câu. 

 

1:45 – Môi-se đã viết các sách luật pháp trong Cựu Ước. “Đấng Tiên tri” ám chỉ các tiên tri của Cựu Ước là những 

người cùng với Môi-se báo trước sự kiện rằng vào một ngày có một tiên tri vĩ đại, Đấng Mê-si, là Chúa với hình 

dáng con người sẽ xuất hiện. 

- Lưu ý rằng Phi-lip nói đến Chúa Giê-xu là “con của Giô-sép”. Đây là sự việc không đúng. Nhiều người 

cho rằng đây là trường hợp không cần kiểm tra thực tế. Trong Lu-ca 1:35 thiên sứ nói Ma-ri rằng: 

“Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, 

cho nên con thánh sanh ra phải được xưng là Con Đức Chúa Trời.” Lưu ý người mà Chúa Giê-xu gọi 

là cha trong Giăng 17:1. 

 

1:47 – “Lừa đảo” có nghĩa “xảo trá, mưu mẹo, hoặc gian dối” 

 

1:51 – Có một giác quan mà Chúa Giê-xu kết nối giữa trời và đất. I Ti-mô-thê 2:5 có chép: “Vì chỉ có một Đức 

Chúa Trời, và chỉ có một Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là 

người.” 

 

 

Chương Hai 

 

2:1 – Lưu ý rằng Ma-ri được gọi là “mẹ Chúa Giê-xu” – không nơi nào trong Kinh Thánh bà được gọi là “mẹ của 

Đức Chúa Trời”. Ma-ri sanh ra Chúa Giê-xu về phần xác nhưng không phải là mẹ về thần tánh (tức là Đức Chúa 

Trời). Cho nên gọi bà là mẹ Đức Chúa Trời là không đúng. 

 

2:5 – Theo Kinh Thánh ghi lại đây là lần ra mệnh lệnh duy nhất của bà Ma-ri 

 

2:6 – “thùng nhỏ” khoảng 40 lít hoặc 10 ga-lon 

 

2:1-11 – Phép lạ ở đây là Chúa Giê-xu biến nước thành rượu – có nhiều tranh cãi đã diễn ra về rượu này chứa cồn 

hay không chứa cồn. Khi mà Kinh Thánh được cho phép tự xác định, người ta thấy từ rượu xuất hiện trên 200 lần 

trong Kinh Thánh. Trong thời đó, và thậm chí ngày nay ở các nước trung Đông, từ “rượu” là là thuật ngữ chung 

chỉ về nhiều loại chất lỏng khác nhau như chúng ta sử dụng từ “nước hỗn hợp” để nói đến các loại giải khát khác 

nhau, một vài loại làm say và một số khác thì không. Một nghiên cứu trọn vẹn về đề tải này vượt quá phạm vi bài 

học. Tuy nhiên, nếu tự nghiên cứu quý vị sẽ tìm thấy rằng rượu trong Kinh Thánh được khá thường xuyên nhắc 

đến như là “ngon” hoặc “mới” (không chứa cồn) hoặc “dở” và “cũ” (chứa cồn). Mệnh lệnh của Kinh Thánh đối 

việc nghiện rượu và say rượu rất nhiều (Ví dụ: Châm Ngôn 20:1 – “ Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say 

làm cho hỗn hào”). Nếu Chúa Giê-xu cung cấp cho đám cưới này chất làm say như vậy Ngài mâu thuẫn với  
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chính mình (mà Ngài không thể làm vậy), Ngài đã xúi giục mọi người phạm tội (mà Gia-cơ 1:13 nói rằng Chúa 

không thể làm như vậy) và Ngài tự đăt mình dưới những lời rủa sả trong Ha-ba-cúc 2:15-16 lên án những người  

cung cấp thức uống làm say cho người khác. Câu 10 nêu rõ ràng rượu này “ngon” – không có gì hơn là nước biến 

thành nước nho mới ép. 

 
2:17 – Câu này nhắc đến phần Cựu Ước trong Thi Thiên 69:9 có chép: “Vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi, 

sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi.” 

 

2:18 – Người Do Thái rõ ràng là khó chịu việc Chúa Giê-xu đã làm phá vỡ “việc làm ám muội” của họ trong đền 

thờ, đã yêu cầu Ngài cho họ thấy bằng chứng (“dấu”) rằng Chúa Giê-xu có quyền làm điều đó. I Cô-rinh-tô 1:22 

nói rằng: “Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan.”. Một chủ đề chung xuyên 

suốt Giăng và phần còn lại của Kinh Thánh là cách riêng biệt mà người Do Thái cần “dấu” để chứng minh điều gì 

đó là đúng. 

 

2:23 – Lễ Vượt Qua là một bữa tiệc được tổ chức mỗi năm một lần tại Giê-ru-sa-lem để kỷ niệm điều kỳ diệu Đức 

Chúa Trời đã thực hiện khi người Do Thái còn là nô lệ ở Ai Cập 1500BC. Mỗi gia đình Do Thái phải giết một “con 

chiên vượt qua” và vẩy máu lên mài cửa. Trong đêm thiên sứ đi qua khắp đất Ai Cập và giết những con trai đầu 

lòng của từng nhà. Khi thấy vết máu, thiên sứ sẽ vượt qua nhà đó và những người trong nhà đó được tha. Điều kỳ 

diệu này và bữa tiệc được tổ chức chỉ về ngày mà khi Chúa Giê-xu, “Chiên Con của Đức Chúa Trời” sẽ chết trên 

thập tự vì tội lỗi của cả nhân loại. Mỗi cá nhân tự bôi máu của Đấng Christ lên tội lỗi của mình sẽ được tha khỏi sự 

trừng phạt trong hoả ngục vì những tội lỗi đó và thay vào đó sẽ bình an với Chúa trên thiên đàng. 
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CÂU HỎI ÔN        Số học viên:___________________ 

Giăng 1-2        Tên:_________________________ 

         Địa chỉ:______________________ 

          _______________________ 

 

Hướng dẫn:  Câu hỏi ôn này gồm hai mươi câu hỏi nhiều chọn lựa và câu hỏi thêm. Từ Kinh Thánh và những chú 

thích trình bày trong bài học này hãy chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh tròn lại. Luôn có một câu trả lời đúng 

nhất. Khi quý vị hoàn tất phần câu hỏi ôn này, cùng với địa chỉ nhà quý vị, dán tem, gửi bì thư về văn phòng 

NZCSB. Quý vị có thể sử dụng Kinh Thánh cũng như  tài liệu của bài học này để trả lời câu hỏi. Mỗi câu hỏi năm 

điểm. 

 

1. Từ “Rabi” có nghĩa gì? 

A. Tiên tri  B.  Thầy  C.  Pha-ri-si  D.  Vua 

 

 

2. Người nào tìm Phi-lip và dẫn đến gặp Chúa Giê-xu? 

A. Na-tha-na-ên B.   Giăng Báp-tít C.   Giăng   D.   Phi-e-rơ 

 

 

3.  Chúa Giê-xu bắt đầu làm phép lạ ở đâu? 

A. Ca-bê-na-um B.   Sông Giô-đanh C.   Ca-na  D.  Đền thờ 

 

 

4. Giăng Báp-tít nhận biết Chúa Giê-xu là gì? 

A. Chim bồ câu B.  Chiên con Đức Chúa Trời  C. Quyền năng của Đức Chúa Trời 

D.  Thần 

 

 

5. Ai là anh của Anh-rê? 

A. Phi-e-rơ  B.  Giăng Báp-tít C.   Mác  D.  Phi-lip 

 

 

6. Từ nào dưới đây KHÔNG chỉ về Đấng Christ trong hai chương đã học? 

A. Ngôi Lời  B.  Sự sáng  C.  Con  D.  Quyền năng 

 

 

7. Thánh Linh giáng xuống từ trời và đậu trên Đấng Christ dưới hình dạng nào? 

A. Lửa  B.  Sự sáng  C.  Chim bồ câu  D.  Tất cả điều vừa nêu 

 

 

8. Theo chương một tại sao Giăng Báp-tít làm báp-têm bằng nước? 

A. Để làm ướt     

B. Để sau này ông có thể làm báp-têm bằng Thánh Linh 

C. Để bày tỏ Đấng Christ cho dân Do Thái   

D. Gây chú ý cho bài giảng của mình 

 

 

9. Theo Giăng 1:27, làm thế nào để một người trở nên con Đức Chúa Trời? 

A. Bằng cách nhận Giê-xu Christ    C.  Cả A & B 

B. Bằng cách tin danh Giê-xu Christ    D.  Không phải câu vừa nêu 

 

 

10. Theo Kinh Thánh người nào cần dấu? 

A. Người Do Thái  B. Chúa Giê-xu   C.  Người A-rập D. Mọi người 

 

 

11. Đền thờ Giê-ru-sa-lem xây trong bao lâu? 

A. Ba ngày  B.  Ba năm  C.  64 năm  D. Không phải câu vừa nêu 

1/1 
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12. Chúa Giê-xu mất bao lâu để dựng lại đền thờ của thân thể mình? 

A. Ba ngày  B.  Ba năm  C.  64 năm  D. Không phải câu vừa nêu 

 

 

13. Bà Ma-ri đưa ra một mệnh lệnh duy nhất được ghi trong Kinh Thánh đó là gì? 

A. Hãy xin mọi điều trên danh nghĩa của tôi và tôi sẽ làm 

B. Quỳ xuống và tôn kính tôi 

C. Người biểu chi hãy vâng theo 

D. Tất cả các điều trên 

 

 

14. Cụm từ nào sau đây Kinh Thánh mô tả bà Ma-ri? 

A. Mẹ Đức Chúa Trời     C.  Đức Mẹ Đồng trinh 

B. Mẹ Chúa Giê-xu      D.  Tất cả các điều trên 

 

 

15. “Sê-pha” có ý nghĩa gì? 

A. Người đàn ông của Sê-pha   C.   Đá  

B. Đá tảng      D.  Chọn một  

 

 

16. Môn đồ nào của Đấng Christ KHÔNG đến từ Bết-sai-đa? 

A. Giăng  B.  Anh-rê  C.  Phi-lip  D.  Phi-e-rơ 

 

 

17. Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem dự lễ gì? 

A. Lể Ngũ Tuần B. Lễ Vượt Qua  C.  Lễ Lều Tạm  D. Tất cả các lễ 

 

 

18. Trước khi Phi-lip gọi, Na-tha-na-ên ngồi dưới cái gì? 

A. Cái thang  B. Đuốc trong đền thờ  C. Cây vả D. Không gì cả 

 

 

19. Giăng Báp-tít được Đức Chúa Trời sai đến để làm chứng điều gì? 

A. Ngọn đèn  B.  Chính ông ta  C. Thánh Linh của Đức Chúa Trời 

D.Môi-se và luật pháp Cựu Ước       

 

 

20. Phi-e-rơ được đổi tên là gì? 

A. Si-môn  B. Rabi  C. Phao-lô  D. Sê-pha 

 

 

Câu hỏi thêm: (năm điểm) 

 

 Theo Giăng, Môi-se đã ban luật pháp Cựu Ước cho người Do Thái, Chúa Giê-xu Christ đã ban cho chúng 

ta điều gì?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


