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Lời tác giả  
Đây là quyển đầu tiên 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 tuổi. Quyển đầu này sẽ kể những câu chuyện từ chuyện sáng 

tạo cho tới thời kỳ Các Quan Xét.  

Mỗi bài học bao gồm một giai đoạn lịch sử và chỉ kể một vài sự kiện 

nổi bật trong giai đoạn lịch sử đó. Các giáo viên đứng lớp sẽ quyết 

định số lượng tài liệu được dùng trong các buổi thảo luận, nhưng phải 

lưu ý rằng trẻ em chỉ ghi nhớ lịch sử tốt nhất khi trẻ thật sự tập trung 

và chỉ nhớ một hoặc hai điểm nổi bật.  

Cầu xin Cha Thiên Thượng bằng những phương tiện này ban phước 

cho con em chúng ta thông giao ước, nhằm cho các em giữ lẽ thật của 

lời Chúa trong lòng và truyền dạy cho các thế hệ sau để danh Chúa 

được vinh hiển.  

- 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 Vấn Đáp Tóm Tắt) 

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 của nhà biên tập-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 có liên quan 
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nhằm giúp thiếu nhi ghi nhớ các câu trả lời cho câu hỏi mỗi tuần. Vai 

trò của giáo viên Trường Chúa Nhật là 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 

SỰ SÁNG TẠO 

Sáng Thế Ký 1 

 

1. Ai là Đấng sáng tạo của em? 

Đức Chúa Trời. [Sáng Thế Ký1:27] 

2. Có bao nhiêu Đức Chúa Trời? 

Chỉ có một Đức Chúa Trời chân thần [Phục Truyền 6:4] 

3. A-đam khác với động vật như thế nào? 

Chúa đã dựng nên A-đam theo hình ảnh của Chúa. [Sáng Thế 

Ký1:26-27] 

4. Ngày thứ nhất Chúa tạo dựng nên điều gì?  

Ngày thứ nhất Chúa dựng nên trời đất và ánh sáng. [Sáng Thế 

Ký 1:1-5] 

5. Ngày thứ nhì Chúa tạo dựng nên điều gì? 

Ngày thứ nhì Chúa dựng nên bầu trời [Sáng Thế Ký 1:6-8] 

6. Ngày thứ ba Chúa dựng nên gì? 

Ngày thứ ba Chúa dựng nên đất khô, cỏ, cây và các loài hoa. 

[Sáng Thế Ký 1:9-13] 

7. Ngày thứ tư Chúa dựng nên gì? 

Ngày thứ tư Chúa dựng nên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. 

[Sáng Thế Ký 1:14-19] 

8. Ngày thứ năm và ngày thứ sáu Chúa nắn lên những gì? 

Ngày thứ năm và ngày thứ sáu Chúa tạo nên những con cá, 

chim, muôn thú và nắn lên con người. [Sáng Thế Ký 1:20-31] 

9. Ngày thứ bảy Chúa làm gì? 

Ngày thứ bảy Chúa nghĩ ngơi và ban cho chúng ta ngày Sa-Bát. 

[Sáng Thế Ký 2:2] 

10. Làm sao chúng ta biết được câu chuyện sáng tạo này? 

Chúa cho chúng ta biết qua lời Ngài là quyển Kinh Thánh. 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành.” (Sáng 

Thế Ký 1:31) 
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 Bài 2 

A-ĐAM TRONG VƯỜN ĐỊA ĐÀNG 

Sáng Thế Ký 1, 2 

 

1. Ai là tổ phụ đầu tiên của chúng ta? 

A-đam và Ê-va. [Sáng Thế Ký 3:20] 

2. Đức Chúa Trời lấy gì để dựng nên A-đam? 

Chúa lấy bụi đất dựng nên A-đam. [Sáng Thế Ký 2:7] 

3. A-đam khác với động vật như thế nào? 

Đúng chúa tạo đựng nên A-đam theo hình ảnh Ngài. [Sáng Thế 

Ký 1:26-17] 

4. A-đam và Ê-va sống ở đâu? 

A-đam và Ê-va sống ở khu vườn Ê-đen xinh đẹp. [Sáng Thế Ký 

2:8] 

5. Có loại cây đặc biệt nào trong vườn Ê-đen? 

Cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác [Sáng Thế Ký 2:9] 

6. A-đam và Ê-va không được ăn trái của cây nào? 

A-đam và Ê-va không được ăn trái của cây biết điều thiện và 

điều ác. [Sáng Thế Ký 2:16-16] 

7. A-đam làm gì ở trong vườn Ê-đen? 

A-đam chăm sóc và cai quản vườn như một vị vua. [Sáng Thế 

Ký 1:15] 

8. A-đam làm gì thể hiện mình như là một vị vua trong vườn? 

A-đam đặt tên cho các loài thú. [Sáng Thế Ký 2:20] 

9. A-đam và Ê-va có hạnh phúc khi ở trong vườn không? 

Có, vì họ yêu mến phục vụ Chúa. [Ê-sai 51:3] 

10. Khu vườn Ê-đen đẹp đẽ giống như gì? 

Giống như thiên đàng, thậm chí Thiên đàng còn đẹp đẽ hơn. 

[Khải Huyền 22:1-2] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, 

Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao! (Thi Thiên 8:9) 
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Bài 3 

SỰ SA NGÃ CỦA CON NGƯỜI 

Sáng Thế Ký 3 

1. A-đam và Ê-va có ở mãi trong vườn Ê-đen không? 

Không, vì Chúa đuổi họ ra khỏi vườn. [Sáng Thế Ký 3:23-24] 

2. Tại sao Đức Chúa Trời đuổi A-đam và Ê-va ra khỏi vườn? 

Bởi vì họ đã không vâng lời Chúa. [Sáng Thế Ký 3:17, 22-24] 

3. A-đam và Ê-va đã làm gì mà không vâng lời Chúa? 

Họ đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác [Sáng Thế Ký 

3:6] 

4. Tại sao ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác là sai? 

Bởi vì Chúa dạy họ không được ăn [Sáng Thế Ký 2:16-17] 

5. Ai đã dụ dỗ Ê-va ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác? 

Satan, là kẻ xấu, một thiên sứ đã bị sa ngã. [Sáng Thế Ký 3:1-5; 

II Phi-e-rơ 2:4] 

6. Sa-tan đến gặp Ê-va như thế nào? 

Sa-tan dùng hình dạng con rắn đến nói với Ê-va. [Sáng Thế Ký 

3:6] 

7. Ê-va có nghe lời Sa-tan không? 

Có, Ê-va nghe lời con rắn ăn trái cây và sau đó đưa cho A-đam 

cùng ăn. [Sáng Thế Ký 3:6] 

8. Chuyện gì xảy ra sau khi A-dam và Ê-va không vâng lời? 

Đau khổ và buồn bã đã bước vào trong thế giới chúng ta. [Sáng 

Thế Ký 3:16-19] 

9. Có phải chúng ta cũng phải chết vì sự không vâng lời của A-

đam không? 

Đúng vậy, tất cả chúng ta đều đã phạm tội. [Rô-ma 5:12-21; I 

Cô-rinh-tô 15:22] 

10. Chúa đã hứa điều gì sau khi A-đam sa ngã? 

Ngài sẽ ban cho chúng ta một Đấng Cứu Thế có thể giải cứu 

chúng ta khỏi tội lỗi. [Sáng Thế Ký 3:15] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi 

người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ 

cắn gót chân người.” (Sáng Thế Ký ký 3:15)
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Bài 4 

CA-IN GIẾT A-BÊN 

Sáng Thế Ký 4 

1. Các em hãy kể tên hai con trai A-đam và Ê-va? 

Ca-in và A-bên [Sáng Thế Ký 4:1-2] 

2. Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì về A-bên? 

A-bên là người kính sợ Chúa. [Ma-thi-ơ 23:35; Hê-bơ-rơ 11:4] 

3. A-bên làm gì cho thấy ông là người kính sợ Chúa? 

A-bên dâng con chiên làm của lễ thiêu cho Chúa. [Sáng Thế Ký 

4:4] 

4. Tại sao của lễ A-bên dâng làm Chúa hài lòng? 

Bởi vì A-bên tin vào Chiên con của Đức Chúa Trời. [Hê-bơ-rơ 

11:4; Giăng 1:36] 

5. Kinh Thánh nói gì về Ca-in? 

Ca-in là người tội lỗi. [Sáng Thế Ký 4:9-10, I Giăng 3:12] 

6. Ca-in thể hiện tội lỗi của mình như thế nào? 

Ca-in dâng của lễ không huyết cho Chúa. [Sáng Thế Ký 4:3] 

7. Tại sao đó là tội lỗi? 

Vì nó thể hiện là Ca-in không thấy mình có lỗi và không ăn năn. 

[Sáng Thế Ký 4:6-7; Hê-bơ-rơ 13:11-12; I Giăng 1:7] 

8. Ca-in còn làm việc tội lỗi gì nữa? 

Ca-in ganh tị với A-bên và đánh chết A-bên. [Sáng Thế Ký 4:8] 

9. Chúa đã phạt Ca-in như thế nào? 

Chúa khiến ông phải đi xa nhà và đi xa gia đình. [Sáng Thế Ký 

4:11-12, 16] 

10. Chúa có ban cho A-đam và Ê-va người con nào khác thay cho 

A-bên không? 

Có, Ngài ban cho Sết, và Sết là một người kính sợ Chúa. [Sáng 

Thế Ký 4:25] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn 

của Ca-in, và được xưng công bình.” (Hê-bơ-rơ 11:4) 
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Bài 5 

TRƯỚC CƠN ĐẠI HỒNG THUỶ 

Sáng Thế Ký 4:17 – 5:32 

 

1. Các em có thể đoán sau khi đánh chết A-bên, Ca-in sẽ như thế 

nào không?  

Ca-in phạm nhiều tội hơn và còn dạy con cái phạm tội. [Sáng 

Thế Ký 4:17-24] 

2. Em có thể kể tên người con trai cũng phạm tội như Ca-in? 

La-méc, La-méc cũng giết hại người khác như cha mình. [Sáng 

Thế Ký 4:23-24] 

3. Các con cái của La-méc làm gì? 

Họ chăn nuôi bầy gia súc, chơi các loại nhạc cụ, và làm các vật 

dụng từ sắc và đồng. [Sáng Thế Ký 4:20-22] 

4. Họ có sử dụng điều này để làm điều ác không? 

Có, họ càng ngày càng làm điều ác nhiều hơn. [Sáng Thế Ký 

6:5] 

5. Kinh Thánh nói gì về con trai của Sết? 

Các con của Sết cùng nhau thờ phượng Chúa. (Sáng Thế Ký 

4:26] 

6. Ai là người kính sợ Chúa trong thời gian này? 

Ông Hê-nóc là người đồng đi với Chúa [Sáng Thế Ký 5:24] 

7. Chúa bảo Hê-nóc làm gì? 

Chúa bảo Hê-nóc chỉ tội của những người gian ác. [Giu-đe 14] 

8. Ông Hê-nóc đã nói gì? 

Hê-nóc nói rằng Chúa sẽ phán xét xử phạt con người tội lỗi. 

[Giu-đe 14] 

9. Họ có nghe Hê-nóc không? 

Không, họ không nghe mà còn muốn giết ông. [Giu-đe 16, Ma-

thi-ơ 23:37; II Ti-mô-thê 3:12]  

10. Họ có giết được Hê-nóc không?  

Không, vì Chúa đem Hê-nóc lên thiên đàng. [Sáng Thế Ký 

5:24] 

Câu gốc thuộc lòng:  Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất 

biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.” (Sáng Thế Ký Ký 5:24) 
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Bài 6 

ĐẠI HỒNG THUỶ 

Sáng Thế Ký 6-9 

1. Kinh Thánh cho biết gì về Nô-ê? 

Ông là một trong số ít người kính sợ Chúa. [Sáng Thế Ký 6:8-9; 

7:1] 

2. Chúa bảo Nô-ê làm gì? 

Chúa bảo Nô-ê đóng một chiếc tàu lớn. [Sáng Thế Ký 6:14] 

3. Tại sao Nô-ê phải đóng tàu? 

Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ làm cho nước lụt khắp đất.  [Sáng Thế 

Ký 6:13,17] 

4. Nô-ê và các con trai mình đã đóng tàu bao nhiêu năm? 

Họ đóng tàu trong vòng một trăm hai mươi năm. [Sáng Thế Ký 

6:3] 

5. Nô-ê làm gì trong khi đóng tàu? 

Nô-ê rao giảng về Chúa Cứu Thế và kêu gọi người tội lỗi ăn 

năn nếu không sẽ bị huỷ diệt. [I Phi-e-rơ 3:18-20; II Phi-e-rơ 

2:5] 

6. Những người nào được lên tàu? 

Chỉ có ông Nô-ê, vợ, ba người con trai và ba người con dâu. 

[Sáng Thế Ký 7:23; 8:16] 

7. Còn gì được lên tàu nữa? 

Những con vật mà Chúa mang tới cho Nô-ê. [Sáng Thế Ký 

8:16-17] 

8. Chuyện gì xảy ra cho thế giới tội lỗi? 

Tất cả họ bị huỷ diệt trong cơn nước lụt [Sáng Thế Ký 7:23] 

9. Cơn nước lụt là dấu hiệu của điều gì? 

Sự tận thế, sự cuối cùng của thế giới. [Ma-thi-ơ 24:37-39] 

10. Cầu vòng là dấu hiệu gì?  

Chúa sẽ luôn luôn nhớ và cứu con cái Ngài.  [Sáng Thế Ký 9:9-

17] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va” 

(Sáng Thế Ký 6:8) 
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Bài 7 

SAU CƠN NƯỚC LỤT 

Sáng Thế Ký 9-11 

 

1. Các con trai của Nô-ê tên gì? 

Sem, Cham và Gia-phết. [Sáng Thế Ký 5:32-6:10] 

2. Kinh Thánh cho biết Cham như thế nào? 

Cham đã chế giễu cha mình. [Sáng Thế Ký 9:22] 

3. Nô-ê nói tội lỗi của Cham sẽ dẫn đến điều gì? 

Nô-ê nói rằng dòng dõi Cham sẽ bị rủa sả. [Sáng Thế Ký 

9:25] 

4. Nô-ê nói gì về Sem? 

Nô-ê nói CHÚA sẽ là Đức Chúa Trời của Sem. [Sáng Thế 

Ký 9:26] 

5. Nô-ê nói gì về Gia-phết? 

Nô-ê nói Gia-phết cũng được hưởng phước từ Sem. [Sáng 

Thế Ký 9:27] 

6. Em có biết cháu nội của Cham tên gì không? 

Tên là Nim-rốt, là một thợ săn can đảm. [Sáng Thế Ký 10:6-

9] 

7. Lúc đó con người đã gây tội lỗi gì? 

Họ xây dựng thành phố và tòa tháp cao.  [Sáng Thế Ký 11;3-

4] 

8. Tại sao họ xây dựng thành phố và tháp cao? 

Họ muốn trở nên hùng mạnh, rạng danh và sống lâu với 

nhau. [Sáng Thế Ký 11:4] 

9. Họ có xây xong tháp chọc trời không? 

Không, vì Chúa làm xáo trộn ngôn ngữ nói của họ. [Sáng 

Thế Ký 11:5-7] 

10. Chuyện gì đã xảy ra đối với những con người tội lỗi này? 

Họ bị tản lạc trên khắp đất. [Sáng Thế Ký 11:8-9] 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, song hủy diệt 

những kẻ ác. (Thi Thiên 145:20) 
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Bài 8 

GIÓP 

Sách Gióp 1-2, 19, 42 

1. Kính Thánh cho biết Gióp là người như thế nào? 

Gióp kính sợ Đức Chúa Trời. [Gióp 1:1, 8; 2:3] 

2. Đức Chúa Trời có ban phước cho Gióp không? 

Có, Đức Chúa Trời ban cho Gióp mười người con, và nhiều 

bầy gia súc. [Gióp 1:2-3] 

3. Ma quỉ muốn là làm gì với Gióp? 

Muốn Gióp rủa sả Đức Chúa Trời. [Gióp 1:9-11] 

4. Ma quỉ có kế hoạch như thế nào? 

Kế hoạch là sẽ từng bước lấy đi tất cả những gì Gióp có. 

[Gióp 1:9-11] 

5. Chúa có cho phép ma-quỉ thực hiện kế hoạch không? 

Có, và Gióp mất đi tất cả sự giàu có của mình và mất đi các 

con chỉ trong một ngày. [Gióp 1:12-21] 

6. Gióp có bị đau đớn gì nữa không? 

Có, và Gióp bị bệnh rất nặng. [Gióp 2:4-8] 

7. Ba người bạn của Gióp có giúp được gì cho Gióp khi đau 

bệnh không? 

Không, họ chỉ làm cho Gióp thêm đau buồn. [Gióp 2:11; 

42:7-8] 

8. Gióp trả lời với họ như thế nào? 

Gióp trả lời “Tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống.” 

[Gióp 19:25] 

9. Trong lúc đau đớn Gióp làm gì? 

Gióp kiên nhẫn. [Gióp 5:11] 

10. Đức Chúa Trời có ban phước cho sự kiên nhẫn của Gióp? 

Có, Chúa ban cho Góp sự giàu có gấp đôi trước đây và ban 

cho Gióp mười người con khác. [Gióp 42:10; 12-13] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; 

Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen 

danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21) 
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Bài 9 

ÁP-RA-HAM CHUYỂN ĐẾN CA-NA-AN 

Sáng Thế Ký 12-15 

1. Chúa bảo Áp-ra-ham làm gì? 

Chúa bảo ông đi đến vùng đất Chúa sẽ chỉ cho. [Sáng Thế 

Ký 12:1] 

2. Đức Chúa Trời dẫn Áp-ra-ham và Sa-ra đi đến đâu? 

Đi đến vùng đất Ca-na-an. [Sáng Thế Ký 12:5] 

3. Chúa hứa gì với Áp-ra-ham? 

Ngài sẽ ban cho con cháu Áp-ra-ham toàn bộ vùng đất. 

[Sáng Thế Ký 12:7; 13:14-15] 

4. Vùng đất Ca-na-an là hình ảnh về gì? 

Về Thiên Đàng. [Hê-bơ-rơ 11:8-80, 13-16] 

5. Chúa còn hứa với Áp-ra-ham điều gì nữa? 

Chúa sẽ ban cho ông con cháu nhiều như sao trên trời. [Sáng 

Thế Ký 13:16; 15:5; 22:16-18] 

6. Lúc đó Áp-ra-ham và Sa-ra có con chưa? 

Họ chưa có con và cả hai đã già. [Sáng Thế Ký 15:2-4; 

17:15-17] 

7. Các em có biết tại sao Áp-ra-ham xuống Ai Cập không? 

Bởi vì có nạn đói lớn trong xứ Ca-na-an. [Sáng Thế Ký 

12:10] 

8. Chúa có muốn Áp-ra-ham xuống Ai Cập không? 

Chúa không muốn, Chúa đã mang Áp-ra-ham trở lại Ca-na-

an, bởi vì Chúa sẽ chăm sóc ông. [Sáng Thế Ký 12:17-13:3] 

9. Làm thế nào mà Áp-ra-ham biết Chúa ban phước cho ông? 

Đức Chúa Trời phán “Hỡi Áp-ram! Ngươi chớ sợ chi; ta đây 

là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất 

lớn.” [Sáng Thế Ký 15:1] 

10. Áp-ra-ham có chắc chắn là Chúa sẽ ban phước cho mình 

không? 

Có, Áp-ra-ham tin cậy Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6] 

Câu gốc thuộc lòng:  “Vì người chờ đợi một thành có nền vững 

chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập” (Hê-bơ-rơ 11:10) 
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Bài 10 

LÓT ĐƯỢC CỨU Ở THÀNH SÔ-ĐÔM 

Sáng Thế Ký 13, 19 

1. Các em có biết ai đi cùng Áp-ra-ham đến Ca-na-an không? 

Cháu trai của Áp-ra-ham, ông Lót [Sáng Thế Ký 13:1] 

2. Các em biết tại sao Áp-ra-ham và Lót phân rẽ nhau? 

Vì vùng đất không có đủ cỏ cho bầy gia súc của họ. [Sáng 

Thế Ký 13:5-9] 

3. Lót đã chọn đi đến vùng đất nào? 

Vùng đất gần hai thành phố tội lỗi Sô-đôm và Gô-mơ-rơ. 

[Sáng Thế Ký 13:10-13] 

4. Lót có sống hạnh phúc ở Sô-đôm không? 

Không hạnh phúc, nhưng gia đình ông sống ở đó. [Sáng Thế 

Ký 19:7, 14-16; 2 Phi-e-rơ 2:6-8] 

5. Chúa nói với Áp-ra-ham điều gì về Sô-đôm? 

Chúa sẽ hủy diệt thành Sô-đôm tội lỗi. [Sáng Thế Ký 18:16-

32] 

6. Lúc đó Áp-ra-ham có cầu xin cho Sô-đôm không? 

Không, ông cầu xin cho người Kính sợ Chúa là Lót. [Sáng 

Thế Ký 15:2-4; 17:15-17] 

7. Đức Chúa Trời có cứu Lót không? 

Có, hai thiên sứ đã dẫn Lót và gia đình Lót ra khỏi thành. 

[Sáng Thế Ký 19:1-17] 

8. Chuyện gì xảy ra với vợ của Lót? 

Vợ Lót bị biến thành tượng muối. [Sáng Thế Ký 19:26] 

9. Thành phố và cư dân tội lỗi gặp phải điều gì? 

Đức Chúa Trời giáng lửa và diêm sinh từ trời xuống trên họ. 

[Sáng Thế Ký 19:24-25, 28-29] 

10. Sự huỷ diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ là dấu hiệu của điều gì? 

Sự cuối cùng của trái đất. [Ma thi ơ 10:15] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho 

mỗi người tùy theo công việc họ làm.” (Khải huyền 22:12) 
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Bài 11 

Y-SÁC 

Sáng Thế Ký 18, 21, 22 

1. Các em có biết tại sao Đức Chúa Trời ghé thăm Áp-ra-ham? 

Để nói cho ông biết là Sa-ra sẽ sanh một con trai, tên là Y-

sác. [Sáng Thế Ký 18:10] 

2. Tại sao bà Sa-ra cười khi nghe Chúa hứa ban con trai? 

Bởi vì Sa-ra đã rất già. [Sáng Thế Ký 18:11-12] 

3. Chúa đã nói gì với Sa-ra? 

“Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?” 

[Sáng Thế Ký 18:14] 

4. Ai đã chế giễu Y-sác? 

Ích-ma-ên, con trai của A-ga. [Sáng Thế Ký 21:8-9] 

5. Đức Chúa Trời có nổi giận với Ích-ma-ên không? 

Có, nên Chúa nói Áp-ra-ham đuổi Ích-ma-ên và A-ga đi nơi 

khác. [Sáng Thế Ký 21:10-12] 

6. Chúa phán dặn Áp-ra-ham làm gì với Y-sác? 

Chúa kêu ông dâng Y-sác tại bàn thờ cho Chúa. [Sáng Thế 

Ký 22:2] 

7. Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham dâng Y-sác ở đâu? 

Trên núi Mô-ri-a ở Giê-ru-sa-lem. [Sáng Thế Ký 22:2-4; II 

Sử ký 3:1] 

8. Tại sao Áp-ra-ham sẵn lòng dâng Y-sác? 

Bởi vì Áp-ra-ham biết Chúa sẽ khiến Y-sác sống lại từ cõi 

chết. [Hê-bơ-rơ 11:17-19] 

9. Chúa đã ban cho con gì để thay thế Y-sác? 

Một con chiên đực và nó bị mắc kẹt trong bụi cây. [Sáng 

Thế Ký 22:12-13] 

10. Con chiên tiêu biểu cho điều gì? 

Cho Đức Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời. 

[Sáng Thế Ký 22:8; Giăng 1:29] 

 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” 

(Giăng 1:29) 
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Bài 12 

GIA-CỐP 

Sáng Thế Ký 24-28 

 

1. Các em có biết tại sao Áp-ra-ham sai đầy tớ tới A-ram? 

Để tìm một người vợ cho Y-sác. [Sáng Thế Ký 24:2-4] 

2. Tại sao phải đến A-ram để tìm vợ cho Y-sác? 

Vì ông không muốn Y-sác cưới vợ trong xứ. [Sáng Thế Ký 

24:3] 

3. Người đầy tớ làm thế nào để tìm vợ cho Y-sác? 

Ông cầu nguyện xin Chúa giúp ông tìm vợ cho Y-sác. [Sáng 

Thế Ký 24:12-14] 

4. Ai đã trở thành vợ Y-sác? 

Rê-bê-ca. [Sáng Thế Ký 24:50-51, 67] 

5. Y-sác và Rê-bê-ca có bao nhiêu người con? 

Đức Chúa Trời ban cho họ một cặp song sinh, Gia-cốp và Ê-

sau. [Sáng Thế Ký 25:24-26] 

6. Chúa phán với Rê-bê-ca điều gì trước khi sinh con? 

Chúa yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. [Sáng Thế Ký 25:23] 

7. Biểu hiện gì của Ê-sau cho thấy ông là người tội lỗi? 

Ông bán quyền trưởng nam để lấy chén canh. [Sáng Thế Ký 

25:29-34] 

8. Gia-cốp có thành thật khi nhận lời chúc phước không? 

Không, ông đã lừa dối cha mình. [Sáng Thế Ký 27:18-19, 

24] 

9. Gia-cốp lừa dối thế nào? 

Gia-cốp giả dạng Ê-sau. [Sáng Thế Ký 22:12-13] 

10. Chuyện gì xảy ra khi Ê-sau tìm giết Gia-cốp? 

Gia-cốp chạy trốn đến nhà La-ban. [Sáng Thế Ký 27:42-43; 

28:10] 

 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Bởi đức tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự 

hầu đến.” (Hê-bơ-rơ 11:20)  
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Bài 13 

GIA-CỐP Ở A-RAM 

Sáng Thế Ký Ký 28-33, 35 

 

1. Chuyện gì với Gia-cốp khi ông chạy trốn đến A-ram? 

Chúa hiện đến với ông trong giấc mơ. [Sáng Thế Ký 28:11-

12] 

2. Chúa đã hứa gì với Gia-cốp trong giấc mơ? 

Chúa hứa sẽ ở cùng và ban phước cho ông. [Sáng Thế Ký 

28:13-15] 

3. Gia-cốp sống tại nhà La-ban ở A-ram bao lâu? 

20 năm, Gia-cốp làm việc để có vợ và bầy gia súc. [Sáng 

Thế Ký 31:38,41] 

4. Gia-cốp có bao nhiêu vợ? 

Hai người vợ: Lê-a và Ra-chên. [Sáng Thế Ký 29:16-20, 23-

25, 27-28] 

5. Gia-cốp có bao nhiêu người con? 

12 con trai và 1 con gái. [Sáng Thế Ký 35:22-26; 30:21] 

6. La-ban có đối xử tốt với Gia-cốp không? 

Không, La-ban thường thay đổi tiền công. [Sáng Thế Ký 

29:24-25; 30:26-30; 31:7] 

7. Làm sao Gia-cốp có thể trở nên giàu có? 

Chúa ở cùng Gia-cốp. [Sáng Thế Ký 30:43; 31:9-13] 

8. Tại sao Gia-cốp không ở nhà La-ban nữa? 

Vì Chúa bảo Gia-cốp quay trở về Ca-na-an. [Sáng Thế Ký 

31:13] 

9. Chuyện gì xảy ra trên đường Gia-cốp quay về Ca-na-an? 

Gia-cốp vật lộn cùng Chúa. [Sáng Thế Ký 32:24-26] 

10. Ê-sau có giết hại Gia-cốp khi gặp lại Gia-cốp không? 

Không, Chúa ngăn cản không cho Ê-sau làm hại Gia-cốp. 

[Sáng Thế Ký 33:4] 

 

Câu gốc thuộc lòng:  “Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi 

và linh hồn tôi được giải cứu.” (Sáng Thế Ký 32:30) 
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Bài 14 

GIÔ-SÉP 

Sáng Thế Ký 37, 39 

 

1. Gia-cốp thương người con nào nhất? 

Giô-sép, con trai đầu của Ra-chên. [Sáng Thế Ký 37:3] 

2. Gia-cốp thể hiện mình yêu Giô-sép như thế nào? 

Gia-cốp cho Giô-sép áo choàng đủ màu sắc. [Sáng Thế Ký 

37:3] 

3. Tại sao Gia-cốp đặc biệt yêu thương Giô-sép? 

Vì Gia-cốp muốn Giô-sép được hưởng ơn phước của quyền 

trưởng nam. [Sáng Thế Ký 37:3] 

4. Các anh em của Giô-sép thấy như thế nào? 

Họ ghen tị và ghét Giô-sép 

5. Điều gì khiến họ ghét bỏ Giô-sép hơn nữa? 

Họ ghét Giô-sép hơn vì Giô-sép mơ thấy các anh em cúi đầu 

trước Giô-sép. [Sáng Thế Ký 37:5-11] 

6. Các anh đã làm gì với Giô-sép? 

Họ bán Giô-sép để làm nô lệ ở Ai-cập. [Sáng Thế Ký 37:31-

32] 

7. Các anh nói gì với Gia-cốp khi họ trở về nhà? 

Họ nói với Gia-cốp là thú dữ đã ăn thịt Giô-sép. [Sáng Thế 

Ký 39:1-4] 

8. Chuyện gì xảy ra với Giô-sép ở Ai-cập? 

Giô-sép trở thành quản gia của Phô-ti-pha. [Sáng Thế Ký 

39:1-4] 

9. Phô-ti-pha đã làm gì với Giô-sép? 

Phô-ti-pha đưa Giô-sép vào tù. [Sáng Thế Ký 39:20] 

10. Giô-sép có làm gì sai không? 

Không, vợ Phô-ti-pha đã nói dối. [Sáng Thế Ký 39:7-18] 

 

Câu gốc thuộc lòng:  

Nhờ tay Đấng toàn năng của Gia-cốp, … Nên hai tay người thêm 

mạnh.” (Sáng Thế Ký 49:24) 
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Bài 15 

GIÔ-SÉP TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO TẠI AI CẬP 

Sáng Thế Ký Ký 39 – 50 

 

1. Làm sao chúng ta biết Chúa ở cùng Giô-sép khi Giô-sép ở 

trong ngục? 

Người giữ ngục yêu quí Giô-sép. [Sáng Thế Ký 39:21-23] 

2. Ai bị nhốt trong ngục cùng với Giô-sép? 

Quan dâng rượu và quan dâng bánh cho nhà vua. [Sáng Thế 

Ký 40:1-3] 

3. Tại sao quan dâng rượu và quan dâng bánh đều buồn? 

Vì Chúa cho mỗi người một giấc mơ. [Sáng Thế Ký 40:5-6] 

4. Chuyện gì xảy ra khi những giấc mơ làm họ phiền lòng? 

Chúa bày tỏ cho Giô-sép ý nghĩa của giấc mơ. [Sáng Thế Ký 

40:8-19] 

5. Chúa còn ban cho ai giấc mơ nữa? 

Vua Pha-ra-ôn, Vua Ai Cập. [Sáng Thế Ký 41:1] 

6. Ai giải thích những giấc mơ cho nhà vua? 

Giô-sép, Giô-sép được đưa ra khỏi ngục để giải thích những 

giấc mơ cho vua. [Sáng Thế Ký 41:14-16] 

7. Pha-ra-ôn thưởng gì cho Giô-sép? 

Vua phong cho Giô-sép làm người quản trị mới. [Sáng Thế 

Ký 41:39-44] 

8. Ai đã đến gặp Giô-sép? 

Các anh Giô-sép đến để mua lương thực. [Sáng Thế Ký 

42:1-6] 

9. Họ có nhận ra Giô-sép không? 

Không nhận ra, cho tới khi Giô-sép tiết lộ cho họ. [Sáng Thế 

Ký 42:7-8; 45:1-3] 

10. Gia-cốp có vui không khi biết con trai mình vẫn còn sống? 

Rất vui, và Gia-cốp cùng các con đến sống tại Ai Cập. [Sáng 
Thế Ký 45:28; 46:3-6, 26, 29-30] 

Câu gốc thuộc lòng: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại 

toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người…” 

(Sáng Thế Ký 50:20) 
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Bài 16 

MÔI-SE 

Xuất Ê-díp-tô ký 2-4 

 

1. Người Y-sơ-ra-ên có sống sung sướng ở Ai Cập không? 

Không, vì vua mới tàn bạo bắt họ làm nô lệ. [Xuất 1:8-14] 

2. Vua đã ra lệnh cho người Y-sơ-ra-ên làm gì? 

Ném cái bé trai sơ sinh xuống sông. [Xuất 1:22] 

3. Ai được sinh ra trong thời điểm này?  

Một em bé xinh đẹp tên là Môi-se. [Xuất 2:2,10] 

4. Ba mẹ Môi-se có ném em xuống sông không? 

Không ném, mẹ Môi-se đã đặt em bé vào rương mây và thả 

trôi theo dòng sông [Xuất 2:3] 

5. Tại sao mẹ Môi-se bỏ Môi-se vào rương mây? 

Để công chúa con Pha-ra-ôn có thể thấy. [Xuất 2:5-9] 

6. Công chúa có đem Môi-se về cung điện không? 

Có mang về, công chúa còn trả tiền để mẹ Môi-se chăm sóc 
em bé Môi-se. [Xuất 2:9-10] 

7. Môi-se có muốn ở lại cung điện không? 

Không muốn, Môi-se muốn giúp đỡ dân sự của Chúa. [Xuất 

2:11-15; Hê-bơ-rơ 11:24-25] 

8. Môi-se đã làm gì để giúp dân sự Chúa? 

Môi-se đã đánh chết một người Ai Cập và chạy trốn sang xứ 

Mi-đi-an. [Xuất 2:11-15] 

9. Ai đã hiện ra với Môi-se ở Mi-đi-an? 

Đức Chúa Trời hiện ra với ông trong bụi cây cháy không tắt. 

[Xuất 3:2-4] 

10. Chúa bảo Môi-se làm gì? 

Quay về Ai Cập và dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ. [Xuất 3:7-
10]  

 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Nhờ đức tin, khi khôn lớn thì Mô-se từ bỏ danh hiệu là con trai của 

công chúa vua Ai-cập”. (Hê-bơ-rơ 11:24) 
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Bài 17 

CHÚA GIẢI CỨU DÂN Y-SƠ-RA-ÊN 

Xuất Ê-díp-tô ký 5-14 

 

1. Môi-se đã nói gì với vua Ai Cập? 

“Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên có phán như 

vầy: Hãy cho dân ta đi’” [Xuất. 5:1] 

2. Vua Pha-ra-ôn làm gì khi nghe lệnh của Chúa? 

Vua buộc dân sự làm việc nhiều hơn. [Xuất. 5:2, 4-9] 

3. Chúa đã giáng điều gì xuống Ai Cập?  

Mười tai hoạ. [Xuất. 9:13-14] 

4. Có phải mười tại hoạ đổ ập lên dân Y-sơ-ra-ên không? 

Không phải, Chúa đã bảo vệ dân sự Ngài [Xuất. 9:23-26] 

5. Người Y-sơ-ra-ên phải làm gì khi tai họa cuối cùng đến? 

Họ phải chuẩn bị cho lễ Vượt qua. [Xuất. 12:21-30] 

6. Tai hoạ cuối cùng là gì? 

Các con trai đầu lòng của Ai Cập đều phải chết. [Xuất. 

12:29] 

7. Dân Ai Cập có vui mừng khi dân Y-sơ-ra-ên ra đi? 

Vui mừng, họ thậm chí còn tặng quà cho dân Y-sơ-ra-ên. 

[Xuất. 12:33, 35-36] 

8. Vua Pha-ra-ôn có để dân sự ra đi bình an? 

Không, vua đã cho binh lính đuổi theo. [Xuất. 14:4-9] 

9. Chúa có cứu dân sự khỏi tay vua Pha-ra-ôn không? 

Có, Ngài đã dẫn họ vượt biển Đỏ như đi trên đất khô. [Xuất. 

14:13-14, 21-22, 29-30] 

10. Điều gì xảy ra với vua Pha-ra-ôn? 

Vua và binh lính bị nhấn chìm dưới biển. [Xuất. 14:16-17, 
23-28]  

 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành 

hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy 

diệt các ngươi.” 12:13) 
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Bài 18 

DÂN Y-SƠ-RA-ÊN TRONG ĐỒNG VẮNG 

 

 

1. Chúa đã dẫn đường cho dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng như 

thế nào? 

Chúa dẫn đường bằng trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm 

[Xuất. 513:21-22] 

2. Chúa nuôi nấng dân Y-sơ-ra-ên bằng cách nào? 

Chúa ban những cơn mưa Ma-na từ trời và nước từ đá. 

[Xuất. 16:13-15; 17:5-6] 

3. Chúa đã mặc áo quần cho họ như thế nào?  

Ngài giữ áo quần và dép họ mặc đi ra ngoài không hao mòn. 

[Phục Truyền 29:5] 

4. Chúa ban cho dân Y-sơ-ra-ên điều gì tại Si-nai? 

Ngài ban cho họ luật pháp [Xuất. 24:12, 20:1-17; Phục. 5:6-

21] 

5. Chúa bảo Môi-se phải xây dựng cái gì? 

Đền tạm để thờ phượng Chúa. [Xuất. 25:1-9] 

6. Dân Y-sơ-ra-ên đã làm gì phạm tội ở Si-nai? 

Họ đã đúc và thờ phượng một con bò vàng. [Xuất. 32:19-24] 

7. Dân Y-sơ-ra-ên ra còn phạm tội gì nữa khi đi trong sa mạc? 

Họ phàn nàn vì muốn ăn thịt, và họ nghĩ Chúa không cho họ 

nước uống [Dân. 20:1-5, 21:5] 

8. Môi-se đã làm gì khi dân Y-sơ-ra-ên gần tới Ca-na-an? 

Môi-se cử mười hai thám tử đi do thám xứ. [Dân. 13:1-20] 

9. Các thám tử có báo cáo điều tốt đẹp không? 

Chỉ có hai người báo cáo điều tốt đẹp, còn những người khác 

làm cho dân sự sợ hãi. [Dân. 13:30-33; 14:6-9] 

10. Dân Y-sơ-ra-ên làm gì khi nghe báo cáo không tốt? 

Họ muốn quay trở lại Ai Cập. [Dân. 14:1-4]  
 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các từng trời! 

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” (Thi Thiên 136:26)  
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Bài 19 

DÂN Y-SƠ-RA-ÊN TRONG ĐỒNG VẮNG (tiếp theo) 

 

1. Chúa phạt dân Y-sơ-ra-ên ra sao khi muốn trở lại Ai Cập? 

Chúa khiến họ đi lang thang trong đồng vắng 40 năm. [Dân. 

14:20-34] 

2. Cô-ra, Đa-than và A-bi-ram bị hình phạt gì? 

Mặt đất đã nứt ra và nuốt chửng họ. [Dân. 16:23-34] 

3. Khi dân Y-sơ-ra-ên chán và phàn nàn về Ma-na thì điều gì 

xảy ra?  

Đức Chúa Trời khiến những con rắn lửa cắn chết nhiều 

người. [Dân. 21:5-6] 

4. Làm sao dân Y-sơ-ra-ên được cứu thoát khỏi rắn lửa? 

Họ nhìn lên con rắn bằng đồng mà Môi-se treo lên. [Dân. 

21:8-9] 

5. Ai đã cố gắng tiêu diệt dân Y-sơ-ra-ên? 

Ba-lác vua dân Mô-áp. [Dân. 22:1-4] 

6. Ba-lác làm gì để tiêu diệt dân Y-sơ-ra-ên? 

Ông kêu tiên tri Ba-la-am rủa sả dân Y-sơ-ra-ên. [Dân. 22:5-

6] 

7. Ba-la-am có rủa sả dân Y-sơ-ra-ên không? 

Không, vì Chúa khiến Ba-la-am chúc phước cho dân Y-sơ-

ra-ên. [Dân. 23:7-12, 15-19; 24:2-10] 

8. Vị vua nào bị Dân Y-sơ-ra-ên tiêu diệt? 

Óc-vua dân Ba-san và Si-hôn-vua dân A-mô-rít. [Dân. 

21:23-24, 33-35] 

9. Môi-se có dẫn dân sự vào Ca-na-an không các em? 

Không, nhưng Đức Chúa Trời cho ông nhìn thấy xứ Ca-na-

an từ núi Nê-bô trước khi qua đời [Phục. 34:1-6] 

10. Tại sao Môi-se không được vào? 

Bởi vì Môi-se đã đập hòn đá trong cơn giận dữ thay vì phán 
với hòn đá như Chúa đã phán dặn. [Dân. 20:12]  

 
Câu gốc thuộc lòng:  

“Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người 

cũng phải bị treo lên dường ấy.” (Giăng 3:14) 
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Bài 20 

DÂN Y-SƠ-RA-ÊN ĐI VÀO CA-NA-AN  

Giô-suê 1-10 

 

1. Ai là người lãnh dân Y-sơ-ra-ên sau khi Môi-se qua đời? 

Giô-suê, người theo hầu hạ Môi-se. [Giô-suê 1:1-2] 

2. Giô-suê đã làm gì khi họ đến gần thành Giê-ri-cô? 

Giô-suê gởi hai thám tử vào thành. [Giô-suê 2:1] 

3. Làm sao dân Y-sơ-ra-ên đi qua sông Giô-đanh? 

Đức Chúa Trời làm cho lòng sông rẽ ra khô ráo ngay trước 

mặt họ. [Giô-suê 3:11-17] 

4. Họ được lệnh chiếm thành Giê-ri-cô như thế nào? 

Đức Chúa Trời ra lệnh cho họ đi vòng quanh thành bảy ngày. 

[Giô-suê 6:1-4, 15-16] 
5. Làm sao dân Y-sơ-ra-ên vào thành Giê-ri-cô? 

Chúa làm cho tường thành ngã xuống. [Giô-suê 6:5, 20] 

6. Dân Y-sơ-ra-ên có giết hết mọi người trong thành không? 

Có giết hết, ngoại trừ bà Ra-háp và gia đình bà, bởi vì Ra-

háp đã giấu các thám tử. [Giô-suê 6:21-25] 

7. Tại sao ban đầu dân Y-sơ-ra-ên không thể chiếm thành A-

hi? 

Bởi vì A-can đã trộm đồ vật từ thành Giê-ri-cô. [Giô-suê7:1, 

10-11, 20-21] 

8. A-can bị phạt gì? 

A-can và gia đình bị ném đá và bị thiêu chết. [Giô-suê7:25] 

9. Bằng cách đặc biệt nào Chúa giúp dân sự thắng trận? 

Chúa làm mặt trời và mặt trăng đứng lại. [Giô suê 10:12-13] 

10. Tại sao Chúa ban cho dân Y-sơ-ra-ên vùng đất Ca-na-an? 

Để phác hoạ về thiên đàng. [Hê-bơ-rơ 11:8-10, 13-16]  
 

Câu gốc thuộc lòng:  

“Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” 

(Giô-suê 24:15) 
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Bài 21 

E-HÚT VÀ ĐÊ-BÔ-RA 

CÁC QUAN XÉT 3-5 

 

1. Dân Y-sơ-ra-ên có hầu việc Chúa sau khi Giô-suê qua đời 

không các em? 

Không, họ nhanh chóng quên Chúa và đi thờ phượng các 

tượng tà thần [Các Quan Xét 3:5-7] 

2. Dân Y-sơ-ra-ên bị hình phạt gì? 

Chúa để dân sự bị kẻ thù tấn công. [Các Quan Xét 3:8] 

3. Đức Chúa Trời có giúp đỡ họ không? 

Có, Đức Chúa Trời làm cho họ ăn năn và dấy lên những vị 

phẩm phán để giúp họ. [Các Quan Xét 3:9] 

4. Em hãy kể tên vị vua đến Ca-na-an cai trị dân Y-sơ-ra-ên? 

Éc-lôn vua dân Mô-áp. [Các Quan Xét 3:12-14] 

5. Dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi dân Mô-áp ra sao? 

Ê-hút, một vị Quan xét, đã đâm Éc-lôn bằng con dao găm. 

[Các Quan Xét 3:15-26] 

6. Ai làm Quan xét khi dân Ca-na-an cai trị người Y-sơ-ra-ên? 

Đê-bô-ra và bà cũng là một tiên tri. [Các Quan Xét 4:2-4] 

7. Đê-bô-ra đã lệnh cho ai đi đánh dân Ca-na-an? 

Ba-rác, nhưng ông từ chối đi nếu như Đê-bô-ra không đi 

cùng. [Các Quan Xét 4:6-9] 

8. Có phải dân Ca-na-an có một quân đội hùng mạnh không? 

Đúng, họ có ngựa và xe ngựa. [Các Quan Xét 4:13; 5:22] 

9. Chúa ban cho Ba-rác thắng trận như thế nào? 

Chúa khiến quân đội của Ba-rác trở nên mạnh mẽ. [Các 

Quan Xét 4:14-15; 512-23] 

10. Điều gì xảy ra với Si-sê-ra chỉ huy trưởng quân đội của Ca-

na-an? 

Ông bị giết bởi một phụ nữ khi ẩn trốn trong nhà bà. [Các 

Quan Xét 4:17-21; 5:24-27] 
Câu gốc thuộc lòng:  

“ Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, 

Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.” (Thi Thiên 107:19) 
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Bài 22 

GHI-ĐÊ-ÔN 

CÁC QUAN XÉT 6-8 

 

 

1. Dân Mi-đi-an cai trị dân Y-sơ-ra-ên bao nhiêu năm? 

Bảy năm [Các Quan Xét 6:1] 

2. Dân Mi-đi-an quấy rầy dân Y-sơ-ra-ên như thế nào? 

Họ đã ăn trộm nông sản của dân Y-sơ-ra-ên. [Các Quan Xét 

6:2-6] 

3. Đức Chúa Trời bảo Ghi-đê-ôn làm gì? 

Đập nát bàn thờ thần Ba-anh, và dâng của lễ cho Đức Chúa 

Trời. [Các Quan Xét 6:25-26] 

4. Ghi-đê-ôn giải cứu dân Y-sơ-ra-ên như thế nào? 

Ông lệnh cho một đội quân đánh dân Mi-đi-an [Các Quan 

Xét 6:34-35;7:3] 

5. Chúa có muốn Ghi-đê-ôn đem đi đội quân đông đảo không? 

Không muốn, vì Chúa muốn dạy cho dân sự là Chúa sẽ giúp 

họ chiến thắng. [Các Quan Xét 7:2] 

6. Cuối cùng Ghi-đê-ôn mang đi bao nhiêu người? 

Ba trăm người. [Các Quan Xét 7:4-7] 

7. Quân của Ghi-đê-ôn chuẩn bị như thế nào để chiến đấu? 

Mỗi người mang theo kèn và đèn ở trong bình nước. [Các 

Quan Xét 7:15-16] 

8. Quân của Ghi-đê-ôn làm gì với kèn và bình nước?  

Họ thổi kèn và đập những bình nước. [Các Quan Xét 7:19- 

20] 

9. Các em biết quân của Ghi-đê-ôn hô to gì trong trận chiến? 

Vì gươm của Chúa và của Ghi-đê-ôn. [Các Quan Xét 7:18] 
10. Điều gì xảy ra với dân Mi-đi-an?  

Họ bị đuổi ra khỏi xứ. [Các Quan Xét 8:28] 

 
Câu gốc thuộc lòng: “Nguyện Đức Chúa Trời chỗi dậy, khiến thù 

nghịch Ngài tản lạc, Và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước 

mặt Ngài.”  (Thi Thiên 68:1) 
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Bài 23 

SAM-SÔN 

CÁC QUAN XÉT 13-16 

 

1. Chúa đã kêu gọi ai đánh lại dân Phi-li-tin? 

Sam-sôn [Các Quan Xét 13:24-25, 5] 

2. Các thiên sứ nói gì với ba mẹ của Sam-sôn? 

Sam-sôn sẽ là người Na-xi-rê. [Các Quan Xét 13:3-5] 

3. Làm sao Sam-sôn có thế chiến đấu một mình? 

Thánh Linh của Chúa làm ông mạnh mẽ. [Các Quan Xét 

14:5-6, 19; 15:14-15] 

4. Tại sao Sam-sôn bắt ba trăm con cáo? 

Để Sam-sôn đốt cánh đồng của dân Phi-li-tin [Các Quan Xét 

15:4-5] 
5. Sam-sôn làm gì với cái xương hàm lừa? 

Sam-sôn giết cả ngàn người Phi-li-tin bằng cái xương hàm 

lừa. [Các Quan Xét 7:14-15] 

6. Sam-sôn đã làm gì đối với cổng thành? 

Ông mang lên đỉnh núi cao. [Các Quan Xét 16:2-3] 

7. Sam-sôn đã phạm tội gì? 

Ông đã cưới những phụ nữ ngoại bang. [Các Quan Xét 16:4] 

8. Sam-sôn như thế nào sau khi tóc bị cắt?  

Sam-sôn mất đi sức mạnh. [Các Quan Xét 16:17-19] 

9. Người Phi-li-tin làm gì với Sam-sôn? 

Họ móc mắt và nhốt Sam-sôn trong ngục. [Các Quan Xét 

16:21] 

10. Chúa có nghe lời cầu nguyện của Sam-sôn tại đền thờ 

không? 

Có nghe, nhiều người Phi-li-tin đã bị chết khi đền thờ sụp đổ 
[Các Quan Xét 16:26-30] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: 

Tôi sẽ sợ ai?”  (Thi Thiên 27:1) 
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Bài 24 

RU-TƠ 

Sách Ru-tơ 

 

 

1. Các em biết tại sao Na-ô-mi đi Mô-áp không? 

Vì có một nạn đói ở trong nước Y-sơ-ra-ên. [Ru-tơ 1:1] 

2. Hai con trai Na-ô-mi làm gì ở Mô-áp? 

Họ cưới hai người phụ nữ Mô-áp. [Ru-tơ 1:2-4] 

3. Chúa có ban phước cho gia đình Na-ô-mi ở Mô-áp không? 

Không, chồng và các con trai Na-ô-mi đều qua đời. [Ru-tơ 

1:3, 5, 20-21] 

4. Na-ô-mi học được gì qua cái chết của người trong gia đình? 

Na-ô-mi nên quay về xứ Y-sơ-ra-ên nếu muốn hưởng ơn 

phước của Chúa. [Ru-tơ 1:6] 

5. Có phải cả Ru-tơ và Ọt-ba đều đi cùng Na-ô-mi không? 

Không phải, chỉ mình Ru-tơ đi với Na-ô-mi. [Ru-tơ 1:7-14] 

6. Tại sao Ru-tơ đi cùng Na-ô-mi? 

Bởi vì Ru-tơ cũng yêu mến Chúa. [Ru-tơ 1:16-17; 2:12] 

7. Ru-tơ đã nói gì? 

“Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ 

sẽ là Đức Chúa Trời của con” [Ru-tơ 1:16] 

8. Làm sao Ru-tơ gặp Bô-ô? 

Ru-tơ đi mót lúa trong ruộng của Bô-ô. [Ru-tơ 2:1-3] 

9. Bô-ô đã làm gì cho Ru-tơ? 

Bô-ô đối xử tốt và bảo vệ Ru-tơ. [Ru-tơ 2:8-9, 14-16] 

10. Có phải về sau Ru-tơ cưới Bô-ô không? 

Phải, và Ru-tơ trở thành bà cố của vua Đa-vít. [Ru-tơ 4:10, 
13-17] 

 

Câu gốc thuộc lòng:   

“Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ 

sẽ là Đức Chúa Trời của con” (Ru-tơ 1:16) 
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Bài 25 

SA-MU-ÊN 

I Sa-mu-ên 1-9 

 

1. An-ne đã cầu xin Chúa điều gì? 

An-ne cầu xin Chúa ban cho một người con trai và con trai 

sẽ hầu việc Chúa. [I Sa-mu-ên 1:10-11, 15] 

2. Chúa có nghe lời cầu xin của An-ne không? 

Có nghe, và Ngài ban cho An-ne người con trai tên là Sa-

mu-ên. [I Sa-mu-ên 1:19-20] 

3. Mẹ của Sa-mu-ên đã đem Sa-mu-ên đi đâu? 

Đến chỗ thầy tế lễ Hê-li để phục vụ trong đền tạm. [I Sa-mu-

ên 1:24-28] 

4. Chuyện gì xảy ra khi Sa-mu-ên lúc còn bé? 

Đức Chúa Trời đã gọi và nói chuyện với Sa-mu-ên. [I Sa-

mu-ên 3:2-10] 

5. Chúa đã nói gì với Sa-mu-ên? 

Chúa nói Hê-li và các con trai tội lỗi của Hê-li sẽ chết trong 

cùng một ngày. [I Sa-mu-ên 3:11-14] 

6. Các con trai Hê-li chết ra sao? 

Họ chết trong trận chiến với dân Phi-li-tin. [I Sa-mu-ên 4:11, 

16-17] 

7. Còn chuyện gì xảy ra trong trận chiến nữa? 

Hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị cướp đi. [I Sa-mu-ên 

4:11, 17] 

8. Hê-li làm gì khi nghe tin Hòm giao ước bị cướp mất? 

Hê-li ngã xuống ghế và bị gãy cổ. [I Sa-mu-ên 4:18] 

9. Vì sao dân Phi-li-tin trả Hòm giao ước cho dân Y-sơ-ra-ên? 

Vì Chúa giáng tai hoạ xuống dân Phi-li-tin. [I Sa-mu-ên 5:1-

6-2, 7-15] 

10. Dân Y-sơ-ra-ên đến hỏi Sa-mu-ên điều gì? 

Họ đòi một vị vua. [I Sa-mu-ên 8:5-22] 

 

Câu gốc thuộc lòng: 

“Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe.” (I Sa-mu-ên 3:10) 


