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Jesus is Lord over Nature and over Evil Spirits 

There is only one God, and He is the Most High God.  The Most High God is the Creator. He 
created everything on earth and in heaven and is all powerful over everything.   

Then, at just the right time, God sent His Son, Jesus, to earth as the One he had promised. He 
was born and grew up among us. Jesus always loved and obeyed God the Father. One time, a 
man named John saw Jesus walking and said: “Look, the Lamb of God, who takes away the sin 
of the world.” (John 1:29)  Later, in obedience to the Father, Jesus was baptized by John.  The 
Bible tells us that God’s voice came from heaven and said, “You are my Son, whom I love; with 
You I am well pleased.” (Luke 3:22)  Heaven opened, and the Holy Spirit descended upon Jesus 
like a dove. 

Jesus showed that He was the One whom God had sent to destroy the works of Satan and his 
evil spirits. One day Jesus met a man who was possessed by demons and could not be held, even 
by chains. Jesus sent the demons out of the man. The man was healed and went home to tell all 
of his family and friends.  (Mark 5:1-20) 

Jesus also proved He had power over death. He had a friend named Lazarus who died and was 
buried. Jesus arrived four days later and went to Lazarus’ grave. Jesus called: “Lazarus, come 
out!” and His friend came out alive.  (John 11:1-45) 

Another time, some friends brought a paralytic man on a mat and laid him at Jesus’ feet. Jesus 
said to him, “Your sins are forgiven.” The forgiveness Jesus spoke of was forgiveness for past 
sins, for sins in the present, and for all sins in the future—infinite forgiveness!   Some people 
there were unhappy and said, “Only God can forgive sins.”  Jesus said, “To prove to you that I 
can forgive sin...” He told the man, “Take up your mat and walk.” Jesus not only could heal the 
sick, but He proved He could give infinite forgiveness!  (Mark 2:1-12)  
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Giê-xu là Chúa Trên Thiên Nhiên và Chúa Giê-xu Có Thẩm Quyền Trên Tà Linh 

Chỉ có một vị thần duy nhất và Ngài là vị thần tối cao, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa 
Trời là Đấng sáng tạo (Đấng tạo dựng). Ngài đã tạo nên mọi vật ở trên Trời (thiên đàng) và trên 
trái đất. Ngài cũng có quyền vượt trên hết mọi điều. 

Vì vậy, vào thời điểm thích hợp, Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài, là Chúa Giê-xu, đến thế gian 
theo như lời Ngài đã hứa. Chúa Giê-xu đã được sinh ra và lớn lên giữa chúng ta. Chúa Giê-xu 
luôn luôn yêu và vâng lời Đức Chúa Cha. Một lần nọ, một người đàn ông tên là Giăng nhìn thấy 
Chúa Giê-xu đang đi bộ và nói: "Nhìn xem, đó là Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội 
lỗi thế gian đi" (Giăng 1:29). Sau đó, trong sự vâng phục Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu đã được 
Giăng làm phép báp-tem. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tiếng nói của Đức Chúa Trời đến từ 
thiên đàng: "Đây là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng" (Lu-ca 3:22). Thiên đàng mở ra, 
và Đức Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Giê-xu trong hình chim bồ câu. 

Chúa Giê-xu đã cho thấy Ngài chính là Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến để hủy phá công việc 
của Sa-tan và những ma quỷ. Một ngày kia, Chúa Giê-xu gặp một người đàn ông bị quỷ ám, và 
không thể giữ ông ta lại, cho dù là dùng xích. Chúa Giê-xu đã đuổi những con quỷ ra khỏi người 
đàn ông đó. Người đàn ông đã được chữa lành, trở về nhà và kể cho tất cả mọi người trong gia 
đình cùng với bạn bè của ông ta (Mác 5:1-20) 

Chúa Giê-xu đã chứng minh quyền năng của Ngài vượt trên cái chết. Ngài có một người bạn tên 
là La-xa-rơ, anh ta đã chết và bị chôn. Chúa Giê-xu đã đến mộ của La-xa-rơ sau khi anh ta chết 
được 4 ngày. Chúa Giê-xu gọi: "La-xa-rơ, hãy đi ra!", và bạn của Ngài đã sống trở lại (Giăng 11:1-
45) 

Một lần khác, những người bạn đã đem đến cho Chúa Giê-xu một người bại liệt nằm trên giường, 
và đặt anh ta xuống dưới chân Chúa. Chúa Giê-xu nói với anh ta: "Tội lỗi của ngươi đã được tha." 
Sự tha thứ mà Chúa Giê-xu đã nói chính là sự tha thứ cho tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và trong 
tương lai – sự tha thứ vô hạn. Một vài người cảm thấy không vui và nói: "Chỉ có Đức Chúa Trời 
mới có thể tha tội." Chúa Giê-xu nói: "Để chứng mình cho các ngươi thấy Ta có quyền tha tội..." 
Ngài nói với người bại liệt: "Hãy đứng dậy, vác giường ngươi mà đi." Chúa Giê-xu không chỉ có 
thể chữa lành bệnh tật, nhưng Ngài đã chứng minh Ngài có thể ban cho sự tha thứ vô hạn, đời 
đời! (Mác 2:1-12) 
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Discussion Questions 
 
1. When Jesus was baptized God spoke from heaven and said? 
 
2. What did Jesus do for the man who was possessed by demons? 
 
3. How long had Jesus’ friend Lazarus been dead before Jesus brought him back to life? 
 
4. Chúa Jesus đã nói gì với người bại liệt? What did Jesus say to the paralytic? 
 
5. Chúa Jesus đã làm gì để chứng minh Ngài có quyền năng để tha thứ tội lỗi? What did Jesus 
do to prove He had the power to forgive sin? 
 
6. Giữa sự chữa bệnh cho người bại liệt và sự tuyên bố về sự tha tội thì điều nào là dễ hơn, 
chữa bệnh hay tuyên bố? Between healing the paralytic and proclaiming forgiveness, which is 
easier to cure or to proclaim forgiven?  
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Vocabulary 

1. Warning 
 
2. furious storm 
 
3. sweep over 
 
4. swamped 
 
5. hurriedly 
 
6. drown 
 
7. calm 
 
8. reverent awe 
 
9. dispersed 
 
10. distance 
 
11. beaten 
 
12. terrified 
 
13. sank 
 
14. doubt 

A. Respectful amazement 
 
B. Flooded 
 
C. To go beneath the surface of the water 
 
D. Hit against something over and over 
 
E. To do something very quickly 
 
F. A threat or sign of danger 
 
G. To feel unsure about something 
 
H. Far away 
 
I. To die from being under water and not 
being able to breath 
 
J. A very bad storm, typhoon 
 
K. Still, motionless 
 
L. Very frightened 
 
M. To come up over the side or the top of 
something 
 
N. To separate, divide, or spread out 

 


