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Lời Nói Đầu 

Việc sử dụng Giáo lý Vấn đáp để hướng dẫn con em trong Hội 

Thánh là một phương pháp được thử nghiệm từ xưa tới nay. 

Chúng tôi xem đây là hệ thống Giáo lý Kinh Thánh gồm cả 

Lịch sử Kinh Thánh Vấn đáp cũng như Giáo Lý chuẩn. 

Con em chúng ta sẽ bắt đầu theo cách nghe một lần và lặp lại 

câu trả lời trong Quyển I Cho Người Mới Bắt Đầu (Beginer 

Book I). Trước đó, các em tham dự lớp và được dạy một câu 

hỏi trong mỗi tuần từ tài liệu Giáo Lý Vấn đáp Cho Ấu Nhi 

(Catechism for very Young) và nghe kể chuyện Kinh Thánh. 

Một số phụ huynh mong muốn con em của họ bắt đầu học ngay 

lớp dành cho người mới bắt đầu, tuy nhiên họ nhận thấy điều 

này là quá sức vì trẻ cần có một quá trình chuyển đổi từ lớp 

cho trẻ mới biết đi đến Lớp I Dành Cho Người Mới Bắt Đầu. 

Tập sách giáo lý này được soạn thảo với hy vọng thu hẹp 

khoảng cách đó. Nó vẫn dựa trên Giáo Lý Vấn đáp Cho Ấu 

Nhi, trẻ em cần được rèn tập ghi nhớ một câu hỏi mỗi tuần. 

Dẫu vậy một loạt câu hỏi hỗ trợ được cung cấp để giúp các bậc 

cha mẹ đảm bảo rằng các trẻ hiểu (càng nhiều càng tốt) những 

gì chúng nhớ được.  

Nếu bạn đang sử dụng tập sách này, bạn không nên yêu cầu 

con em mình ghi nhớ tất cả câu trả lời cho những câu hỏi này. 

Nhưng giống như một giáo viên sử dụng những câu hỏi để 

hướng dẫn các em, con em của bạn có lẽ vui thích lớp học hơn 

nếu bạn giúp các trẻ đi qua các câu hỏi này. 

Xin Chúa ban phước trên những nỗ lực yếu ớt của chúng ta để 

hướng dẫn con em theo đường lối của Ngài. 

- Mục sư J.J. Lim 

Tái bút: Mọi góp ý xây dựng xin gởi về: jjlim@pilgrim-covenant.com 
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Câu hỏi 1. Ai tạo nên em? 

A. Đức Chúa Trời 

 

Các câu hỏi phụ: 

1. Em tên gì? 

2. Ai đặt tên cho em [tên các em]? 

3. Ba em tạo nên em phải không? 

4. Mẹ em tạo nên em phải không? 

5. Đức Chúa Trời tạo nên em phải không? 

6. [Gấp giấy làm chiếc máy bay cho các em xem] Ai làm nên 

chiếc máy bay bằng giấy này? 

7. Ai tạo nên em? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gratia Dei Sola Media © giữ bản quyền 

Câu hỏi 2. Đức Chúa Trời còn tạo 

nên điều gì khác? 

A. Mọi Vật 

 

Câu hỏi phụ: 

1. Có phải Đức Chúa Trời tạo nên [Tên của các em]? 

2. Có phải Đức Chúa Trời tạo [cách các em nói với bạn]? 

3. Có phải Đức Chúa Trời tạo nên cây cối? 

4. [Cho các em xem hình con voi; nhắc lại với các con vật khác 

và các loại côn trùng] Có phải Đức Chúa Trời tạo nên con voi 

không? 

5.  Có phải Đức Chúa Trời tạo ra Mặt Trời? Mặt Trăng? Các Vì 

Sao? Trái đất? 

6. Em cho cô/thầy (anh/chị) biết vật gì Đức Chúa Trời đã tạo ra 

nữa? [Đừng làm các em sợ nếu các em trả lời là những vật 

nhân tạo như viết chì, hay xe hơi. Không có vấn đề gì với 

những câu trả lời như vậy, một khi trưởng thành trẻ sẽ hiểu lẽ 

thật trọn vẹn hơn. Nếu bạn cảm thấy các em có thể hiểu, hãy 

giải thích rằng Đức Chúa Trời tạo ra mọi vật chất và Ngài đã 

tạo ra loài người và loài người làm ra những thứ này. Đừng làm 

vậy trong lớp học, nếu nó gây bối rối hơn là giúp đỡ.] 

7. Ại tạo nên em? Đức Chúa Trời tạo nên những vật gì khác 

nữa ? [Câu hỏi này quay lại với câu trả lời vấn đáp.] 
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Câu hỏi 3. Tại sao Đức Chúa Trời tạo 

nên muôn vật? 

A. Vì sự vinh hiển Ngài 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.Đức Chúa Trời có tạo dựng ngọn núi không? [Cho xem hình 

các ngọn núi] 

2. Em có nghĩ rằng núi là to lớn vĩ đại không? 

3. Đức Chúa Trời có vĩ đại hơn ngọn núi không? 

4. Có phải Đức Chúa Trời tạo ra con Sư tử không? 

5. [Cho xem hình Sư tử.] Em có nghĩ là Sư tử rất mạnh mẽ 

không? 

6. Đức Chúa Trời có mạnh hơn con Sư tử không? 

7. [Cho xem một bông hoa thật.] Có phải Đức Chúa Trời đã 

dựng nên bông hoa này không? 

8. Em thấy bông hoa này đẹp không? 

9. Đức Chúa Trời tạo ra được những bông hoa này Ngài có 

khôn sáng không? 

10. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết Ngài thật vĩ đại, quyền 

năng, khôn sáng và thiện lành. Điều này cũng giống như nói 

rằng “Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật vì sự vinh hiển của 

Ngài.” 
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Câu hỏi 4. Từ đâu chúng ta có thể học 

biết về Đức Chúa Trời? 

A. Từ Kinh Thánh 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Cho thầy/cô xem quyển Kinh Thánh nào? 

2.  Các em có Kinh Thánh Không? 

3. [Cho các em xem một tờ báo.] Chúng ta có thể học biết về 

Đức Chúa Trời từ một tờ báo không? 

4. [Cho các em xem một quyển sách giáo khoa. Không phải 

sách Cơ Đốc để các em khỏi nhầm lẫn] Chúng ta có thể học 

biết về Đức Chúa Trời từ quyển sách này không? 

5. [Cho các em xem một vài quyển sách, tạp chí và Kinh 

Thánh.] Chúng ta có thể học biết về Đức Chúa Trời từ quyển 

sách nào trong các sách này? [Để trẻ cầm sách đó lên.] 

6. Chúng ta có thể học được gì từ Kinh Thánh? [Có thể các em 

đưa ra nhiều câu trả lời, nhưng hãy hướng dẫn quay lại việc 

học về Đức Chúa Trời.] 

7. Các em có muốn học biết về Đức Chúa Trời không? [Hãy 

nói về việc đọc và chú ý lắng nghe cách cẩn thận khi lời Kinh 

Thánh được tuyên đọc, v.v...] 
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Câu hỏi 5. Kinh Thánh là gì? 

A. Lời Đức Chúa Trời 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Chúng ta có thể học biết về Đức Chúa Trời từ đâu? 

2. [Hãy đem ra một chồng sách và quyển Kinh Thánh.] Các em 

có thể chọn ra quyển nào là Kinh Thánh Không? 

3. Chúng ta có thể học gì từ Kinh Thánh? 

4. Ai viết ra Kinh Thánh? [Ở đây có thể có những câu trả lời 

khác nhau tùy thuộc vào sự hiểu biết và rèn tập của trẻ. Nhưng 

mục tiêu là giúp các em biết rằng mặc dù được “thánh nhân” 

viết ra Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời.] 

5. [Cho trẻ xem một quyển Kinh Thánh] Các em có biết Lời 

của ai trong Kinh Thánh không? 

6. [Cho trẻ xem một quyển sách.] Các em có biết lời của ai 

trong sách này không? 

7. [Hãy lặp lại câu hỏi 6, với nhiều tài liệu, gồm cả tạp chí và 

Kinh Thánh.] 

8. Nếu Kinh Thánh Là Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải 

làm gì khi đọc Kinh Thánh? 
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Câu hỏi 6. Có bao nhiêu                         

Đức Chúa Trời 

A. Chỉ một Đức Chúa Trời Chân Thật 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. [Bài tập đếm] Em có mấy ngón tay? [mấy cái tai, mấy bàn 

tay - những thứ có nhiều hơn một cái?] 

2. [Tiếp tục bài tập đếm.] Em có bao nhiêu người bố? [bao 

nhiêu người mẹ ? vv...] 

3. Em có bao giờ thấy mặt trời chưa? Có mấy cái mặt trời? 

4. Có bao nhiêu Đức Chúa Trời? 

5. Làm sao em biết chỉ có một Đức Chúa Trời? [Kinh Thánh 

nói với em như vậy.] 

6. Chúng ta có thể nói có nhiều Đức Chúa Trời được không? 

[Một số các em sẽ trả lời có nhiều vị thần, nhưng đừng vội đi 

sâu vào lĩnh vực đó. Hãy nói về một Đức Chúa Trời CHÂN 

THẬT) 

7. Chúng ta có thể nói có ba Đức Chúa Trời được không? 
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Câu hỏi 7. Những thần tượng bằng gỗ 

và bằng đá thì sao? 

A. Chúng là những hình tượng. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.Có mấy Đức Chúa Trời? 

2. Các em có biết điều gì là thật và điều gì là giả không? [Hãy 

giải thích bằng các điều tương đồng chẳng hạn ‘thật” và “giả”. 

3. [Cho các em xem một con cá thật trong chai, và mấy con cá 

đồ chơi] Con cá nào là thật? Con cá nào là giả? 

[Hãy làm thế với những vật khác chẳng hạn như lá cây hay trái 

cây. Nhớ đừng sử dụng tranh ảnh dù rằng bạn có thể vẽ cá, lá 

và có thể cắt nó ra.] 

4. Có mấy Đức Chúa Trời chân thật? 

5. Những hình tượng bằng đá, gỗ thì sao?  Các em đã từng thấy 

những hình tượng bằng đá, bằng gỗ chưa?  [Bạn có thể dùng 

tranh ảnh cắt ra từ tạp chí, nếu cần thiết.] 

6. Nhiều người cầu nguyện với các vị thần giả hay những hình 

tượng này. Các em có nên cầu nguyện với hình tượng không? 

Các hình tượng có nghe được không? Chúng có cứu giúp được 

những người cầu nguyện với chúng không? 

7. [Để minh họa câu hỏi 6, hãy dùng một con búp-bê. Hỏi các 

em có thể bảo con búp bê này đi được không? 
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Câu hỏi 8. Đức Chúa Trời có mấy 

Ngôi vị? 

A. Ba Ngôi. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

[Các câu hỏi sau đây được soạn thảo nhằm giúp các bậc phụ 

huynh chắc chắn con em mình hiểu rằng Đức Chúa Trời có Ba 

Ngôi. Một số phụ huynh không thích dùng những câu hỏi này 

vì cho rằng những câu hỏi này có thể tạo một ấn tượng sai về 

giáo lý Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các câu hỏi 

không phải để đưa ra một hiểu biết đầy đủ về thần học Chúa 

Ba Ngôi. Tất cả yêu cầu ở những câu hỏi này là để các em hiểu 

được Đức Chúa Trời là một bản thể nhưng có Ba Ngôi vị] 

1. Em có mấy cái tay? 

2. Mỗi bàn tay có mấy ngón tay? 

3. Em có bao nhiêu gia đình? [Có thể khó cho các em nếu 

chúng không hiểu từ gia đình nghĩa là gì.] 

4. [Nếu các em có thể trả lời câu hỏi 3] Trong gia đình em có 

bao nhiêu người? 

5. Có mấy Đức Chúa Trời? 

6. Đức Chúa Trời có mấy Ngôi? 

7. Đức Chúa Trời có 2, 4, 5 … Ngôi phải không? 
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Câu hỏi 9. Ba Ngôi Đức Chúa Trời            

là ai? 

A. Cha, Con và Thánh Linh 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.Có mấy Đức Chúa Trời? 

2. Đức Chúa Trời có mấy ngôi? 

3. Các ngôi này là ai? 

4. Em có biết ai là Đức Chúa Cha không? [Ngài là cha thiêng 

thượng, em nói chuyện với Ngài khi em cầu nguyện] 

5. Đức Chúa Cha có phải là Đức Chúa Trời không? 

6. Em có biết danh xưng của Đức Chúa Con không? 

7. Đức Chúa Con có phải là Đức Chúa Trời không? 

8. Đức Thánh Linh có phải là Đức Chúa Trời không? 

9. Có mấy Đức Chúa Trời? 

10. Đức Chúa Trời có mấy ngôi? 
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Câu hỏi 10. Đức Chúa Trời ở đâu? 

A. Ngài ở khắp mọi nơi 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Chúng ta có thể học về Đức Chúa Trời từ đâu? 

2. Có mấy Đức Chúa Trời? 

3. Còn những thần tượng bằng gỗ bằng đá thì thế nào? 

4. Em thấy hình tượng ở đâu? [Trong đền thờ, tại tiệm cà-phê, 

tại nhà ông bà, vv...] 

5. Đức Chúa Trời ở đâu? 

6. Có phải Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng không? 

7. Chúa có ở tại đây bây giờ không? 

8. Ngài có ở nước Úc không?  [Trung Quốc, Mỹ v.v..]? 

9. Nếu các em lên núi [xuống biển, lên cung trăng v.v..] Có 

Đức Chúa Trời tại đó không? 
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Câu hỏi 11. Em có thấy Đức Chúa 

Trời không? 

A. Không thấy. Nhưng Đức Chúa 

Trời nhìn thấy em. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

[Những câu hỏi sau đây được soạn thảo nhằm giúp các em 

hiểu rằng dù chúng ta không nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng 

Ngài luôn nhìn thấy và biết chúng ta đang làm gì. Hầu hết các 

em nhỏ chưa có suy luận rằng những gì không thấy thì có thể 

tồn tại hoặc không tồn tại. Cũng không hẳn là chưa có suy 

luận, nhưng bởi vì các em chưa thật sự hiểu khái niệm “sự hiện 

hữu” là gì. Vì thế, nhìn chung các em thường không thắc mắc 

về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, ngay cả các em ở lớp lớn 

hơn cũng không hề thắc mắc về ông già Nô-ên và con Tuần 

Lộc ông cỡi; Chúng khái niệm rất ít về sự hiện hữu, để thấy 

chúng được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đây 

là lý do tại sao chúng ta không bao gồm câu hỏi để chứng minh 

những gì chúng ta không thấy vẫn có thể hiện hữu. Nhưng nếu 

giáo viên nghĩ chứng minh là cần thiết, vì có em thắc mắc, thế 

thì phương pháp trình bày ý tưởng này thế này: cầm đồng xu 

trong tay và hỏi “các em có thấy đồng xu không? Các em sẽ 

trả lời là “không” sau đó giải thích mặc dù chúng ta không 

thấy nhưng vẫn có đồng xu. Dĩ nhiên lúc này, không cần thiết 

phải đi sâu hơn vào phần thứ hai trong câu trả lời, vì nó không 

thật sự cần thiết.] 

1.Chúng ta có thể học biết về Đức Chúa Trời từ đâu? 

2. Có mấy Đức Chúa Trời? 
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3. Đức Chúa Trời ở đâu? 

4. Ngài có trong phòng này không? 

5. Các em có nhìn thấy Ngài không? 

6. Đức Chúa Trời có biết tên các em không? 

7. Đức Chúa Trời có biết em đang làm gì không? 
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Câu hỏi 12. Chúng ta khác với loài 

vật như thế nào? 

A. Hình ảnh Đức Chúa Trời ở trong 

chúng ta. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Một số người cho rằng, các cậu bé, cô bé không khác gì con 

khỉ hay con lừa. Các em có khác với con khỉ hay con lừa 

không? 

2.  Chúng ta khác với khỉ và lừa chỗ nào? [Khích lệ bằng: 

Chúng ta khác với loài vật thế nào? Hình ảnh Đức Chúa Trời ở 

trong các em.] 

3. Khi nói “hình ảnh” Đức Chúa Trời ở trong em có nghĩa gì? 

[Đề nghị: nghĩa là các em có linh hồn còn loài vật không có.] 

4. Em có biết linh hồn là gì không? [Đề nghị: Là cái ở trong em 

mà em không thấy, nhờ có linh hồn nên em có thể suy nghĩ, nói 

năng, em có thể mĩm cười, cầu nguyện, biết điều đúng, điều 

sai.] 

5.  Theo em con khỉ có linh hồn không? [Chú ý: một số nhà 

thần học cho rằng thú vật có giác hồn, nhưng không có linh 

hồn. Đừng làm các em bối rối về ý tưởng này.] 

6.  Làm sao em biết được con khỉ không có linh hồn? Có bao 

giờ em thấy một con khỉ cầu nguyện chưa? Có bao giờ em thấy 

nó mĩm cười? Con khỉ có bao giờ nói xin chào với em chưa? 
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Câu hỏi 13. Con người đầu tiên là ai? 

A. Ông A-đam 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.Em biết tên A-đam có thể tìm thấy ở đâu trong Kinh Thánh 

không? [Trong mấy trang đầu] 

2. A-đam có phải là một con vật không? A-đam là nam hay nữ? 

3. Em có biết A-đam giống ai không? [Không; ông ta sống 

cách đây rất rất lâu rồi. Ông sống trước khi chúng ta được sinh 

ra, trước khi bố các em ra đời, trước khi mọi người được sinh 

ra.] 

4. Đức Chúa Trời đã tạo dựng A-đam cách nào? [Ngài tạo 

dựng A-đam từ bụi đất.] 

5.  Em có thể tạo nên một người từ bụi đất không?  [Lựa chọn:  

Làm một hình người bằng đất sét, để minh họa.] 

6.  Đức Chúa Trời có thể dùng bụi đất để tạo nên con người 

không? [Có; và Ngài ban cho con người linh hồn.] 

7. Đức Chúa Trời cũng tạo nên người nữ. Em có biết bà tên là 

gì không? 

8. Em có ông bà không? Em có biết là A-đam và E-va là ông 

bà, tổ tiên của tất cả chúng ta không? 
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Câu hỏi 14. Khi được tạo dựng A-

đam thế nào? 

A. A-đam rất tốt lành 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

[Những câu hỏi này chạm đến khái niệm về cái tốt đối nghịch 

cái xấu, đây là một khái niệm tương đối khó với các em nhỏ. Ở 

lứa tuổi này, các em chỉ biết rằng không vâng lời và phạm tội 

là xấu, nhưng sẽ rất khó để các em hiểu rằng tất cả mọi người 

đều xấu. Chúng ta cố gắng đem các em qua các câu hỏi theo 

sau. Nhưng bây giờ, cho các em biết A-đam đã không vâng lời 

Đức Chúa Trời là đủ rồi.] 

1. Một kẻ cắp là tốt hay xấu? Một kẻ giết người là tốt hay xấu? 

2. Tại sao kẻ cắp là xấu? [Bởi người đó đã vi phạm luật pháp.] 

3. Một cảnh sát là tốt hay xấu? [Mong câu trả lời là ‘tốt’.] 

4. Tại sao cảnh sát là tốt? [Bởi vì ông ấy giữ luật pháp.] 

5. Tên [các em] tốt hay xấu? [Hầu hết sẽ nói ‘tốt’ thậm chí với 

nhắc nhở của cha mẹ! Chúng ta sinh ra trong tội lỗi! Nhưng 

đừng luận giải lúc này, hãy qua câu hỏi khác [em có luôn luôn 

tốt không?] [Không] 

6. Khi nào thì em xấu? [Hoặc em có ngoan (tốt) không khi em 

không vâng lời cha mẹ?] 

7. Tại sao A-đam là tốt lành? [Bởi vì ông luôn luôn vâng lời 

Đức Chúa Trời.] 
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Câu hỏi 15. A-đam có luôn tốt lành 

không?  

A. Không. A-đam đã phạm tội 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Khi mới được tạo dựng A-đam như thế nào? [Ông tốt lành.] 

2. Tại sao A-đam là tốt lành? [Vì Đức Chúa Trời dựng nên ông 

tốt lành. Ông luôn vâng lời Đức Chúa Trời.] 

3. Trong vườn Ê-đen có hai cây ăn trái. Em có biết tên của hai 

cây đó không? 

4. [Cho các em xem một quả táo hoặc một quả xoài.] Cây biết 

điều thiện và điều ác có trái giống như vậy. Trái cây trông có 

ngon không?] 

5. A-đam và Ê-va có được phép ăn trái cây đó không? [Không] 

6. A-đam có ăn trái cây đó không? [Có] 

7. A-đam làm như vậy có đúng không? [Không] 

8. Ông có vâng lời Đức Chúa Trời khi ăn trái cây biết điều 

thiện và điều ác không? [Không.] 

9. [Giải thích rằng khi em không vâng lời là em phạm tội. 

Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong câu hỏi tiếp theo.] 
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Câu hỏi 16. Tội lỗi là gì?  

A. Không vâng lời Đức Chúa Trời 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Đức Chúa Trời đã dặn A-đam không được ăn trái cây biết 

điều thiện và điều ác. A-đam có vâng lời không? 

2. Khi A-đam không vâng lời Đức Chúa Trời ông phạm tội. 

Em có biết rằng hễ khi em không vâng lời Đức Chúa Trời là 

em phạm tội không? 

3. Em có bao giờ phạm tội không?  [Nếu trả lời là ‘có’; hỏi: em 

đã làm gì? Nếu trả lời là ‘không’; hướng dẫn các em đến một 

câu trả lời chính xác với những ví dụ.] 

4. Em có biết rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều sự 

chỉ dẫn về những gì chúng ta được làm và không được làm? 

Những chỉ dẫn được tìm thấy ở đâu? 

5. Em có thể đưa ra vài ví dụ về những chỉ dẫn đó không? 

6. Em nghĩ Đức Chúa Trời có đẹp lòng nếu em không vâng lời 

Ngài không? 

7.  Chúng phải làm gì khi chúng ta phạm tội với Đức Chúa 

Trời? 
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Câu hỏi 17. Hình phạt cho tội lỗi             

là gì?  

A. Sự chết 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

[Các câu hỏi này giới thiệu về sự chết, nhưng trọng tâm của 

câu hỏi là về tội lỗi hơn là về sự chết, nên chúng ta sẽ bàn về 

sự chết trong những câu hỏi tiếp theo.] 

1.  Khi em không vâng lời bố, Bố của em làm gì? [Khi các em 

trả lời “Bố sẽ phạt em,” hoặc tương tự, hãy hỏi: Bố phạt em 

như thế nào?] 

2. Theo em không vâng lời bố có xấu không? Bố phạt em có 

đúng không? 

3. A-đam không vâng lời Đức Chúa Trời. Ông đã làm gì không 

vâng lời Chúa? [Ông đã ăn trái cây biết điều thiện và điều ác.] 

4. Không vâng lời Đức Chúa Trời có xấu không? [Chỉ ra rằng 

không vâng lời Đức Chúa Trời còn tệ hơn không vâng lời cha 

mẹ.] 

5. Đức Chúa Trời có nổi giận với A-đam khi ông không vâng 

lời không? [Nếu các em trả lời, ‘không’; tiếp tục hỏi: Nếu bố 

bảo em không được làm điều gì và em không vâng lời, bố có 

vui không?] 

6. Em có biết Đức Chúa Trời trừng phạt A-đam như thế nào 

không? [Ông bị đuổi khỏi khu vườn Ê-đen và chết.] 

7. Tại sao A-đam chết? [Bởi vì ông phạm tội.] 
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Câu hỏi 18. Điều gì xảy ra khi A-đam 

phạm tội?  

A. Tất cả mọi người đều chết vì tội 

của A-đam 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

[Trọng tâm của những câu hỏi này là sự chết. Trẻ em có mức 

hiểu biết về cái chết khác nhau tuỳ vào trải nghiệm của mỗi 

em. Chẳng hạn những trẻ từng có kinh nghiệm về việc mất 

người thân yêu, hay từng dự một tang lễ sẽ hiểu về sự chết hơn 

những em không có những kinh nghiệm này. Không một tài liệu 

giúp trẻ hiểu về sự chết tốt hơn chính những kinh nghiệm của 

trẻ với sự chết của một ai đó, nên những câu hỏi phụ trợ sẽ đi 

theo những kinh nghiệm về sự chết của các em hoặc một em 

trong nhóm. Chúng ta không đề cập đến cái chết của động vật 

để tránh nhầm lẫn, chỉ đề cập khi nào thật cần thiết.] 

1.  Em có bao giờ nhìn thấy ông nội? Em có biết điều gì đã xảy 

đến với ông? [Điều chỉnh câu hỏi cho phù hợp và liên hệ đến 

một người mà bạn chắc chắn trẻ biết.] 

2.  Em có bao giờ thấy người chết chưa? Đó là ai? Người đó có 

thể nói không? Có thể chuyển đi lại không? 

3. Em có biết rằng một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ chết 

không? [Trừ khi Chúa Giê-xu trở lại trong khi chúng ta còn 

sống, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết] 

4.  Em có biết rằng tại sao mọi người đều phải chết không? 

[Bởi vì A-đam phạm tội nên tất cả chúng ta đều là tội nhân.] 
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5.  Em nghĩ là một ngày nào đó các em cũng sẽ chết không? 

Tại sao? [Bởi vì A-đam phạm tội. Bởi vì chúng ta là tội nhân 

và sự hình phạt của tội lỗi là sự chết – Xem câu hỏi 17. Chú 

thích rằng sự chết không còn là hình phạt cho những người 

được chọn, nhưng là lối vào vinh quang. Tuy nhiên lúc này quá 

phức tạp để giải thích sự khác biệt. Chúng ta sẽ đề cập lại ở câu 

hỏi 24.] 

6. Em có biết điều gì xảy ra khi chúng ta chết không? [Thân thể 

chúng ta sẽ bị chôn vùi, nhưng linh hồn sẽ đi đến thiên đường 

hoặc phải đi xuống địa ngục. Hãy kể ngắn gọn về thiên đàng và 

địa ngục là gì.] 

7.  Em có biết ai sẽ lên thiên đường không? [Chỉ những người 

tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu.] 
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Câu hỏi 19. Ai có thể cứu chúng ta 

khỏi tội lỗi và sự chết?  

A. Chỉ mình Chúa Cứu Thế Giê-xu 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.Em có nhớ A-đam đã phạm tội như thế nào không? [Ông đã 

không vâng lời Đức Chúa Trời. Ông ăn trái cây biết điều thiện 

và điều ác]. Điều gì xảy ra sau khi A-đam phạm tội? [Tất cả 

mọi người đều chết vì tội của A-đam.] 

2.  Em có phải là tội nhân không? 

3. Em cũng sẽ cũng phải chết đúng không? 

4. Em sẽ đi đâu sau khi em chết? [Cơ thể chúng ta sẽ bị chôn 

dưới lòng đất nhưng linh hồn sẽ đi đến thiên đàng hay xuống 

địa ngục.] 

5. Em có thích lên thiên đàng khi em chết không? 

6.  Ai có thể mang em tới đó? [Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu.] 

7.  Đức Chúa Giê-xu có thể mang chúng ta tới thiên đàng bởi vì 

chỉ mình Ngài có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. 

8. Em có tin vào Chúa Giê-xu Christ không? 
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Câu hỏi 20. Chúa Cứu Thế Giê-xu là 

ai?  

A. Con Đức Chúa Trời 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.Ai có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết? [Chỉ có Chúa 

Giê-xu mới có thể cứu chúng ta.] 

2. Em có biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai không? 

3.Em có bao giờ thấy Chúa Giê-xu không? [Không. Ngài sống 

trên thế gian nhiều năm về trước.] 

4. Chúng ta có thể tìm hiểu về Chúa Giê-xu ở đâu? [Trong 

Kinh Thánh.] 

5. Em có thể kể một vài điều về những gì Chúa Giê-xu đã làm 

không? [Ngài chữa lành người bệnh; Ngài làm cho người mù 

được sáng; Ngài cứu kẻ chết sống lại; Ngài dẹp yên bão táp; 

Ngài sống lại từ cõi chết…v…v 

6. Em có thể làm được những điều này không? 

7. Em có biết tại sao Chúa Giê-xu có thể làm được những phép 

lạ đó không? [Bởi vì Ngài là Chúa, là Con Đức Chúa Trời] 
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Câu hỏi 21. Chúa Giê-xu có phạm tội 

không?  

A. Không. Chỉ mình Ngài không có 

tội 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Em có nhớ tội lỗi là gì không? [Không vâng lời Chúa.] 

2. A-đam có phạm tội không? Ông phạm tội như thế nào? 

3. Con người có thể phạm tội bằng những cách khác không? 

4. Người phạm tội là tội nhân. Em có phải là tội nhân không? 

Mẹ em có phải là tội nhân không? Ba em có phải là tội nhân 

không? Thầy cô giáo có phải là tội nhân không? Mục sư có 

phải là tội nhân không? 

5. Chúa Giê-xu có phải là tội nhân không? [Không] 

6. Em có biết ai khác chưa từng phạm tội không? 

7. Tạo sao Chúa Giê-xu chưa từng phạm tội và sẽ không bao 

giờ phạm tội?  [Bởi vì Ngài là Con của Đức Chúa Trời] 
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Câu hỏi 22. Chúa Giê-xu đã làm gì 

cho con dân Ngài?  

A. Ngài chết vì tội lỗi của họ 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

[Chúa Giê-xu sống, chịu khổ và chết thay cho dân Ngài. Tuy 

nhiên, trọng tâm của câu hỏi này là Ngài đã đền tội thay cho 

chúng ta.] 

1. Em có nhớ hình phạt cho tội lỗi là gì không? [Câu hỏi 17 – 

sự chết.] 

2. Chúa Giê-xu có bao giờ phạm tội không? [Câu hỏi. 21 – 

Không; Chỉ mình Ngài chưa bao giờ phạm tội.] 

3. Chúa Giê-xu có đáng bị trừng phạt không? 

4. Chúa Giê-xu có đáng phải chết không? 

5. Dân sự Đức Chúa Trời có phạm tội không? 

6.  Dân sự Đức Chúa Trời có phải chết và đi tới địa ngục 

không? 

7. Nhưng dân sự của Chúa lên thiên đàng. Tại sao em biết? 

8. Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá. Em có biết tại sao Ngài 

chết không? 

9. Chúa Giê-xu đã làm gì cho những người tin Ngài? 
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Câu hỏi 23. Có phải Chúa Giê-xu đã 

sống lại?  

A. Đúng; Chúa Giê-xu đã sống lại và 

lên thiên đàng. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Em có bao giờ thấy người chết chưa? 

2. Người chết có thể thức dậy và đi không? 

3. Bác sĩ có thể khiến người chết sống lại không? 

4. Em có biết rằng Chúa Giê-xu đã chết, nhưng Ngài đã sống 

lại không? 

5. Em có biết Chúa ở trong mộ bao nhiêu ngày không? Chúa đã 

sống lại vào ngày thứ mấy? 

6. Em có thể kể tên một số người đã nhìn thấy Chúa Giê-xu sau 

khi Ngài sống lại từ cõi chết? 

7.  Sau bao nhiêu ngày thì Chúa Giê-xu về trời? 

8. Em có biết Ngài lên thiên đàng bằng cách nào không? 

9. Em cũng có thể lên thiên đàng phải không? 
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Câu hỏi 24. Đức Chúa Trời có trừng 

phạt dân Ngài vì tội của họ không?  

A. Không. Vì Chúa Giê-xu chịu phạt 

thay cho họ. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Em có bị mẹ phát vào mông vì nghịch ngợm chưa?  

2. Sau khi mẹ phạt em, bố có còn phạt em nữa không? [Hãy 

chuẩn bị đón nhận những câu trả lời bất ngờ, song hãy cố gắng 

hướng tới ý rằng một khi đã chịu hình phạt rồi thì không có 

thêm hình phạt nào nữa.] 

3. Em nghĩ con dân Chúa có đáng chịu phạt không? [Đáng chịu 

phạt; bởi vì tổ phụ A-đam đầu tiên đã phạm tội, nên Kinh thánh 

cho biết tất cả chúng ta đều có tội.] 

4. Nhưng con cái Chúa sẽ lên thiên đàng hay địa ngục khi họ 

chết? 

5. Tại sao em biết họ sẽ không đi vào địa ngục? 

6. Em có biết là Chúa Giê-xu yêu chúng ta nhiều thế nào 

không?  
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Câu hỏi 25. Làm sao Chúa Giê-xu 

ban phước cho con cái Ngài? 

A. Thông qua Đức Thánh Linh 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Em có nhớ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm gì cho con dân 

Ngài không? 

2.  Khi Chúa Giê-xu chết, Ngài đã ban cho con người một món 

quà. Các em có biết món quà đó là gì không? [Sự sống đời 

đời.]  

3. Nếu em muốn tặng quà cho một người bạn ở xa thì em phải 

làm gì? [Gởi quà qua bưu điện.] 

4.  Chúa Giê-xu đã lên thiên đàng, nơi rất xa chúng ta. Vậy làm 

sao Chúa gởi quà cho chúng ta, em biết không? [Chúa Giê-xu 

nhờ Đức Thánh Linh gởi quà cho chúng ta.]   

5.  Em có biết Đức Thánh Linh là ai không? [Ngài cũng là Đức 

Chúa Trời.] 

6. Em có thể thấy Chúa Thánh Linh không? Em có thể nhận 

biết được Chúa Thánh Linh không? 

7. Chúng ta không thể thấy được Đức Thánh Linh, nhưng Ngài 

làm chúng ta hạnh phúc. Các em có biết vì sao không? [Giải 

thích bằng cách cho thấy những món quà mang lại hạnh phúc 

như thế nào] 
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Câu hỏi 26. Đức Chúa Thánh Linh 

làm gì?  

A. Ngài ban cho chúng ta đức tin. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Giăng là một tín đồ. Giu-đa không phải tín đồ. Theo em 

Giăng có gì mà Giu-đa không có? Có phải tiền không? Hay là 

nhà cửa? Có phải đức tin không? [đúng] 

2.  Kinh thánh nói rằng: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà 

anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự 

ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Đức tin là quà 

tặng. Đố các em ai ban cho Giăng đức tin? [Đức Thánh Linh đã 

ban cho.] 

3.  Giăng có phải trả tiền để có đức tin không? [Không, Giăng 

không trả gì hết.] 

4. Vậy ai đã trả để cho chúng ta đức tin? [Chúa Cứu Thế Giê-

xu.] 
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Câu hỏi 27. Đức tin là gì? 

A. Đức tin là tin cậy Chúa Cứu Thế 

Giê-xu.  

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Em có nhớ Đức Thánh Linh làm gì không? [Thánh Linh ban 

cho chúng ta đức tin] 

2.  Đố em đức tin là gì? [Đức tin là tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-

xu] 

3.  Tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu là gì? [Là tin rằng Chúa Cứu 

Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế đã chết vì 

tội của em để em được làm con Đức Chúa Trời.] 

4.  Có phải ai cũng có đức tin không? [Không phải ai cũng có 

đức tin, những người không phải tín đồ không có đức tin.] 

5.  Em có đức tin không? Em có tin vào Chúa Cứu Thế không?  
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Câu hỏi 28. Làm sao em biết em thật 

lòng tin Chúa Cứu Thế Giê-xu? 

A. Vì em bắt đầu làm những việc tốt 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Đố em có bao nhiều người trên thế giới nói họ là người tin 

Chúa? Có phải 10 người không? Có phải 100 người không? Có 

phải 1000 người không? [Nhiều hơn đó] 

2.  Em có nghĩ là những người này nói mình là tín đồ Cơ Đốc 

hay còn gọi là người tin Chúa thật sự tin vào Chúa Cứu Thế 

không? [Không phải ai cũng thật sự tin. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và 

Si-môn Ma-gút cũng nói rằng mình là tín đồ Cơ Đốc, nhưng 

hai ông không thật sự tin vào Chúa Cứu Thế.] 

3.  Ngày hôm nay cũng có nhiều người không thật sự tin Chúa 

Cứu Thế đúng không em? [Đúng, Chúa nói cho chúng ta biết là 

có nhiều người gọi Ngài là Chúa nhưng lại chối bỏ Ngài trong 

ngày cuối cùng.] 

4.  Em có biết một người thật lòng tin Chúa sẽ đi đâu sau khi 

chết không? [Những người không thật lòng tin sẽ đi địa ngục 

sau khi chết.] 

5.  Làm sao em biết rằng em thật lòng tin cậy Chúa Cứu Thế? 

6.  Việc làm tốt lành là gì? [Vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời 

và giúp đỡ người khác.] 

7.  Em có tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu không?  
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Câu hỏi 29. Ai là người tin theo Chúa 

Giê-xu? 

A. Hội Thánh 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

[Chú ý rằng những câu hỏi này muốn nói đến hội thánh hữu 

hình không phải Hội Thánh vô hình vì khái niệm Hội Thánh vô 

hình rất khó cho trẻ nhỏ.] 

1. Chúng ta gọi những người tin Chúa Cứu Thế là gì? [Tín đồ 

Cơ Đốc] 

2. Có phải mọi người trên thế giới đều là tín đồ Cơ Đốc không? 

3. Các em có thể thấy những tín đồ Cơ Đốc ở đâu? [Trong nhà 

thờ.] 

4.  Có phải con cái Chúa ở trong tất cả các nhà thờ? [Không; 

bởi vì có những hội thánh thật và cũng có những hội thánh giả.] 

5. Những nhà thờ nào chúng ta sẽ không thấy những con cái 

thật của Chúa? [Nhà thờ Công Giáo, nhà thờ Mormon và nhiều 

nhà thờ khác.] 
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Câu hỏi 30. Chúa Giê-xu đã đặc biệt 

ban cho Hội Thánh điều gì? 

A. Báp-tem và Tiệc Thánh 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Em đã làm phép Báp-tem chưa? Em có thể mô tả phép Báp-

tem không? 

2.  Em có từng thấy một trẻ em hay một người lớn chịu phép 

Báp-tem chưa? 

3.  Em có biết Tiệc Thánh là gì không? Em có thể mô tả Tiệc 

Thánh không? 

4.  Em có ăn bánh và uống chén trong buổi Tiệc thánh không?  

5. Vậy em có muốn ăn bánh và uống chén trong Tiệc Thánh 

không?  
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Câu hỏi 31. Báp-tem cho chúng ta 

nhận biết gì? 

A. Báp-tem cho chúng ta biết chúng 

ta là tín đồ Cơ Đốc. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Em có biết trong Báp-tem nước tượng trưng cho điều gì 

không? [Nước tượng trưng cho huyết của Chúa Cứu Thế Giê-

xu và Thánh Linh trong Ngài.] 

2.  Có phải tất cả mọi người trên thế giới đều được rửa sạch tội 

bằng huyết của Chúa Giê-xu không? [Không.] 

3.  Ai là người được xoá sạch tội bởi huyết của Chúa Cứu Thế 

Giê-xu? [Con cái Chúa.] 

4.  Có phải tất cả mọi người trên thế giới đều có Thánh Linh 

của Chúa Giê-xu không? [Không phải.] 

5. Ai là người có Thánh Linh của Chúa Giê-xu? [Con cái 

Chúa.]  

6. Báp-tem cho chúng ta nhận biết gì? 
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Câu hỏi 32. Tiệc Thánh có nghĩa gì 

với chúng ta? 

A. Tiệc Thánh nhắc rằng Chúa đã 

chết thay cho chúng ta. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Tiệc Thánh làm những gì?  

2.  Bánh là biểu trưng cho cái gì? [Thân thể của Chúa Giê-xu.] 

3. Việc bẻ bánh có ý nghĩa gì? [Thân thể của Chúa vỡ ra cho 

chúng ta.] 

4.  Nước Tiệc Thánh có màu gì?  

5.  Nước Tiệc Thánh tượng trưng cho điều gì? [Huyết của Chúa 

Giê-xu.] 

6. Thân Chúa vỡ tan, huyết Ngài tuôn ra khi nào? 

7. Tiệc Thánh có ý nghĩa gì đối với chúng ta? 
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Câu hỏi 33. Ai là đầu của Hội Thánh? 

A. Chúa Cứu Thế Giê-xu 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Có phải Mục sư là đầu của Hội Thánh? 

2.  Có phải vị trong ban trị sự là đầu của Hội Thánh? 

3.  Có phải chấp sự là đầu của Hội Thánh? 

4.  Có phải Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu của Hội Thánh?  

5.  Nếu như Chúa Giêu-xu là đầu của Hội Thánh thì chúng ta 

nên làm gì? [Vâng lời và phục vụ Ngài] 
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Câu hỏi 34. Chúa chỉ định những 

chức vụ nào trong Hội Thánh? 

A. Các vị chấp sự và các vị trong ban 

trị sự 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Ban trị sự trong Hội Thánh có bao nhiêu người?  

2.  Các vị trong ban trị sự làm gì? [quản trị và dạy dỗ trong Hội 

Thánh]  

3.  Có bao nhiêu vị chấp sự trong Hội Thánh? 

4.  Các vị chấp sự làm gì? [Họ quản lý tài chính bởi thương xót 

từ Chúa.]  
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Câu hỏi 35. Có phải Hội thánh là 

hoàn hảo? 

A. Chưa thật sự hoàn hảo 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Em có biết hoàn hảo có nghĩa gì không?  

2.  Em có hoàn hảo không?  

3.  Tại sao em nói mình không hoàn hảo? 

4.  Hội Thánh Chúa ngày nay có hoàn hảo không?  

5.  Làm sao chúng ta biết Hội Thánh không hoàn hảo?  

6. Theo em một Hội Thánh hoàn hảo là Hội Thánh như thế 

nào?  

7.  Một ngày nào đó chúng ta có thể trở nên hoàn hảo trọn vẹn 

không? [Có, vì Kinh Thánh có nói như vậy] 
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Câu hỏi 36. Khi nào thì Hội thánh trở 

nên hoàn hảo trọn vẹn? 

A. Trong ngày cuối cùng 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Các em có từng đi tới nghĩa trang chưa?  

2.  Em có biết ai được chôn ở nghĩa trang không? 

3.  Em có biết thân thể của những người này sẽ bị gì không? 

[Sẽ bị phân huỷ tan biến] 

4.  Em có biết rằng sẽ có một ngày tất cả các thân thể chết này 

sẽ sống lại không?  

5.  Ngày đó sẽ là ngày phán xét cuối cùng, các thân thể sẽ được 

sống lại. Các em có thể lặp lại từ “sống lại”không? 

6.  Sự sống lại là gì? [sự sống lại là những người chết sẽ được 

làm cho sống lại]  

7.  Trong ngày đó, thân thể của những người đang sống cũng sẽ 

được biến đổi. Nhưng những người đã chết rồi sẽ được sống lại 

trong thân thể mới.  

8.  Có phải ngày phán xét cuối cùng là ngày hạnh phúc không, 

khi các thân thể được sống lại? [Đó là ngày hạnh phúc cho 

những người tin theo Chúa Giê-xu.]  
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Câu hỏi 37. Chuyện gì xảy ra trong 

ngày phán xét cuối cùng? 

A. Chúa Cứu Thế sẽ phán xét tất cả 

mọi người. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Em có nhớ sự sống lại là gì không? [là người chết sẽ được 

sống lại trong ngày phán xét cuối cùng.]  

2.  Như vậy ngày phán xét cuối cùng là ngày hạnh phúc đúng 

không? [Là ngày hạnh phúc cho người tin Chúa, nhưng là ngày 

đáng sợ cho những ai không tin Chúa Giê-xu]  

3. Em có biết tại sao những người tin Chúa Giê-xu vui mừng 

còn những người không tin Chúa Giê-xu buồn bã không? [Bởi 

vì Chúa sẽ phán xét tất cả mọi người.] 

4.   Chúa sẽ phán xét tất cả mọi người có nghĩa gì? [Có nghĩa là 

Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ xem xét các công việc chúng làm, 

tương tự như thầy cô giáo xem bài tập về nhà của học sinh và 

cho điểm.] 

5.   Chúa sẽ chia mọi người thành hai nhóm. Những con chiên 

sẽ tách ra cho đứng bên phải, và những con dê tách ra và đứng 

bên trái. Con chiên là những người tin Chúa Giê-xu. Những 

người tin Chúa Giê-xu sẽ đứng bên phải. Em sẽ đứng bên phải 

hay bên trái?  

6.  Chiên là những người tin Chúa Giê-xu được Chúa Cứu Thế 

Giê-xu cứu. Dê là những người bị Chúa Giê-xu trừng phạt. Em 

sẽ là con Chiên hay con Dê? 
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Câu hỏi 38. Những người được Chúa 

cứu sẽ như thế nào? 

A. Họ sẽ sống mãi mãi với Chúa trên 

thiên đàng. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

 1. Các em còn nhớ không trong ngày phán xét cuối cùng, Chúa 

sẽ phán tách biệt những con chiên của Ngài với những con dê?  

2.  Ai là những con dê? [là những người sẽ bị Chúa xét xử.] 

3.  Ai là những con chiên? [là những người được Chúa cứu.] 

4. Các em là chiên hay là dê? 

5.Những người được Chúa Cứu sẽ như thế nào? [Chúa Cứu 

Thế Giê-xu sẽ đem họ lên thiên đàng. Họ sẽ sống trên thiên 

đàng mãi mãi với Chúa.] 

6.  Em có biết thiên đàng giống như thế nào không?  

7.  Em có muốn lên thiên đàng không? 
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Câu hỏi 39. Những người bị Chúa xét 

xử sẽ như thế nào? 

A. Họ sẽ chết đời đời trong địa ngục. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Các em còn nhớ không trong ngày phán xét cuối cùng, tất cả 

những người đã chết sẽ sống lại trong thân thể mới? 

2. Những người tin Chúa Giê-xu được sống trên thiên đàng với 

một thân thể được biến đổi mà không đau đớn. Em có muốn có 

thân thể như vậy không? 

3. Chuyện gì xảy ra với những người không tin Chúa Giê-xu? 

Họ sẽ có loại thân thể gì? [Thân thể họ sẽ chịu nhiều đau đớn 

và bất hạnh]  

4. Thân thể họ sẽ bị đẩy vô địa ngục. Các em biết tại sao 

không? [Bởi vì thân thể và linh hồn họ đã phạm tội chống 

nghịch Đức Chúa Trời, nên Chúa sẽ phạt cơ thể và linh hồn 

họ.] 

5.  Em biết địa ngục như thế nào không?  

6.  Theo em, có ai hạnh phúc trong địa ngục không?  

7.  Em có muốn vào địa ngục không? Nếu em không muốn, em 

sẽ phải làm gì?  
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Câu hỏi 40. Luật pháp của                     

Đức Chúa Trời ở đâu? 

A. Trong Mười Điều Răn 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Bố mẹ em có ra bất cứ luật gì cho em vâng theo không? 

2. Chúng ta cũng phải vâng theo luật pháp của Chúa. Em có 

biết luật này gọi là gì không? [Luật pháp hay Điều Răn.] 

3.  Luật pháp của Đức Chúa Trời nằm trong Mười Điều Răn. 

Mười Điều Răn là ở sách nào trong Kinh Thánh? [Xuất Ê-díp-

tô ký 20]  

4.  Luật của Mười điều răn rất quan trọng trong đời sống chúng 

ta. Nó quan trọng như là cá được sống trong hồ đầy nước. Các 

em đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắt con cá khỏi 

hồ để trên bàn?  

5.  Nếu chúng ta không vâng giữ Điều răn chúng ta sẽ giống 

như con cá không được sống trong nước. Chuyện gì sẽ xảy ra 

các em?  
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Câu hỏi 41. Mười Điều Răn dạy 

chúng ta những gì? 

A. Yêu mến Chúa và yêu thương 

người khác. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Các em có yêu thương bố các em không? 

2. Các em có biết là mình làm gì khiến bố tức giận không? 

[Không vâng lời bố hoặc là đánh nhau với anh chị em hay ai 

khác] 

3.  Em làm gì để thể hiện là yêu thương bố? [Vâng lời bố, yêu 

thương anh chị em trong nhà. Vài trẻ có thể trả lời là “ôm bố”, 

nhưng bạn hãy giúp trẻ thấy bố sẽ không ôm trẻ nếu trẻ nghịch 

ngợm không vâng lời.] 

4.  Em thể hiện là mình yêu mến Chúa bằng cách nào? [Vâng 

giữ Điều Răn Ngài.] 

5.   Em thể hiện mình yêu người khác như thế nào? [Bằng cách 

vâng giữ điều răn Chúa phán dạy.] 

6.   Có bao nhiêu điều răn trong Mười Điều Răn? [Mười.] 

7.  Có bao nhiêu điều răn dạy chúng ta về cách thể hiện chúng 

ta yêu mến Chúa? [4].  

Có bao nhiêu điều răn dạy về cách thể hiện chúng ta yêu 

thương người khác? [6]. 
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Câu hỏi 42. Điều Răn Thứ Nhất là gì? 

A. Trước mặt ta ngươi chớ có các 

thần khác. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Em có bao nhiêu bố? [Chỉ có một bố.] 

2.  Em có thể nói với bố như thế này không “Con không muốn 

bố làm bố của con nữa, con muốn ____________ làm bố của 

con”? Theo em thì bố của em có vui không khi nghe em nói 

như vậy? 

3.  Có bao nhiêu Chúa Trời? [Chỉ có một Đức Chúa Trời chân 

thần mà thôi.] 

4.  Những thần tượng bằng gỗ, bằng đá có phải là chúa trời 

không? [Không đó không phải Chúa Trời mà là những hình 

tượng.] 

5.  Chúng ta có nên cầu nguyện với những hình tượng này 

không? Chúng ta có nên vâng lời những hình tượng này 

không? [Không nên, vì những hình tượng này không thể nghe 

chúng ta. Đó là hình tượng không có sự sống và không có 

quyền năng.]  

6.  Chúa có vui không nếu em cầu nguyện với những hình 

tượng đó?  
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Câu hỏi 43. Điều Răn Thứ Hai là gì? 

A. Ngươi chớ làm hình tượng và chớ 

sắp mình thờ lạy chúng. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

[Điều răn thứ hai là về phương cách thờ phượng, bất cứ điều 

gì không hướng đến sự thờ phượng Chúa là bị cấm. Tuy nhiên, 

trong bài này chúng ta chỉ giới hạn trong phạm vi cấm thờ 

phượng những hình tượng.] 

1.  Em có biết hình tượng là gì không? [Bạn có thể cho trẻ xem 

một tượng hoặc hình ảnh của ai đó.] 

2.  Em có thể dựng tượng Đức Chúa Trời không? Em có thể 

chụp hình Ngài không? [Nếu trẻ đã từng xem qua tranh ảnh về 

Chúa, trẻ có thể trả lời là “có”. Trong trượng hợp này, bạn phải 

sửa sai lầm trầm trọng này ngay cho trẻ.] 

3.  Không một ai biết bản thân Chúa giống như thế nào. Các 

em biết tại sao không? Em có biết rằng mình không thể thấy và 

cũng không thể chụp hình Đức Chúa Trời được không? [Bởi vì 

Ngài là thần linh và Ngài không có thân thể như chúng ta.] 

4. Nếu chúng ta chưa từng thấy Chúa, vậy chúng ta có nên làm 

tượng Chúa không các em?  

5.  Đức Chúa Trời sẽ tức giận nếu con cái Ngài làm một hình 

tượng cho Ngài. Điều Răn Thứ Hai dạy chúng ta như vậy. 

Chúng ta không bao giờ được tự ý vẽ hình ảnh Đức Chúa Trời. 

6. Nhà thờ có nên có hình ảnh hay tượng Chúa Giê-xu không 

các em?  



Gratia Dei Sola Media © giữ bản quyền 

Câu hỏi 44. Điều Răn Thứ Ba là gì? 

A. Chớ lấy danh Chúa làm chơi. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

[“Danh Chúa” bao gồm tất cả mọi thứ mà qua đó Chúa được 

biết đến, nhưng trong bài này chúng ta chỉ giới hạn trong ý 

nghĩa gần nhất.] 

1. Họ và tên của em là gì? Em có biết em mang họ của bố em 

không? Em mang họ của bố em. 

2. Nếu em nói em không thích họ của mình thì bố em có vui 

không?  

3.  Em có biết danh xưng của Chúa không? [Đức Giê-hô-va, 

Chúa Giê-xu, Chúa Cứu Thế…] 

4.  Em có biết là mình cũng mang tên của Chúa không? Em có 

phải là người tin Chúa không? [Con em chúng ta nên trả lời 

“có”]. Là một người tin Chúa Giê-xu, các em cũng mang tên 

của Chúa Cứu Thế Giê-xu.  

5.  Chúa Giê-xu có vui không nếu em không có thái độ như của 

một người tin Chúa cho dù em mang tên Ngài? 
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Câu hỏi 45. Điều Răn Thứ Tư là gì? 

A. Hãy nhớ ngày Sa-bát, giữ ngày 

đó thánh khiết. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

 

1. Có bao nhiêu ngày trong một tuần? 

2. Ngày nào là ngày Sa-bát của người tin chúa? [Chúa Nhật] 

3. Em có biết tên gọi khác của ngày Sa-bát là gì không? [Ngày 

của Chúa] 

4.  Tại sao ngày Sa-bát được gọi là ngày của Chúa? [Bởi vì 

ngày đó thuộc về Chúa] 

5. Chúng ta phải làm gì trong ngày Sa-bát?   
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Câu hỏi 46. Điều Răn Thứ Năm là gì? 

A. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
 

Câu hỏi phụ trợ: 

1.  Ai là cha em? Ai là mẹ em? Họ có yêu thương em không? 

2. Điều Răn Thứ Năm dạy rằng em phải hiếu kính cha mẹ em. 

Em có biết hiếu kính là thế nào không? [Nghĩa là tôn trọng, yêu 

thương và vâng lời.] 

3. Em hiếu kính cha mẹ cách nào không? [Bằng cách yêu 

thương và vâng lời] 

4. Nếu cha em bảo em làm gì, và em dành thời gian để làm 

điều cha bảo, đó có phải là hiếu kính cha không? 

5. Nếu mẹ em ở nhà bếp gọi, và em giả vờ không nghe, vậy có 

phải là hiếu kính mẹ không? 

6.  Em nghĩ mình có thể làm gì để hiếu kính cha mẹ? 
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Câu hỏi 47. Điều Răn Thứ Sáu là gì? 

A. Ngươi chớ giết người. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Em có thể giết một con kiến không? Điều gì xảy ra với con 

kiến nếu em giết nó? 

2. Đức Chúa Trời không bảo chúng ta không được giết kiến và 

con gián. Ngài dạy chúng ta không được giết người. Em có biết 

từ để mô tả người giết một người khác không? [Kẻ sát nhân] 

3. Đức Chúa Trời dạy rằng chúng ta không được giết người. 

4. Đức Chúa Trời cũng dạy chúng ta không được cãi nhau hay 

đánh nhau. Nếu em đánh nhau thì em đã vi phạm điều răn nào? 

5. Nếu em thấy hai bạn đánh nhau trong nhà thờ, em phải nói 

gì với họ? [Người chớ giết người] 

6. Nếu em đánh nhau với người khác, em phải làm gì?  [Hãy 

xin người đó tha thứ và cầu xin Chúa tha thứ cho em] 
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Câu hỏi 48.Điều Răn Thứ Bảy là gì? 

A. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Điều Răn Thứ Bảy dạy rằng người nam và người nữ không 

ngủ chung giường, trừ khi họ đã cưới nhau. 

2.  Bố là người nam hay người nữ? Mẹ là người nam hay người 

nữ? 

3. Bố mẹ có ngủ chung giường không? Tại sao? [Vì họ đã cưới 

nhau] 

4. Điều Răn Thứ Bảy cũng dạy chúng ta rằng chúng ta phải ăn 

mặc thích hợp, em có thể cho biết tại sao phải nên ăn mặc thích 

hợp không? 
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Câu hỏi 49. Điều răn thứ tám là gì? 

A. Ngươi chớ trộm cắp. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Em biết trộm cắp là gì không? [Là lấy đồ vật của người khác 

mà không được phép.] 

2. Em gọi người ăn cắp là gì?  [Một kẻ ăn trộm; hay một kẻ 

cắp.] 

3. Nếu em thấy lọ kẹo trong văn phòng của nhà thờ, em có thể 

lấy một cây mà không xin phép không? Nếu em lấy em sẽ vi 

phạm điều răn nào? 

4. Em có quyền mở tủ để lấy đồ chơi của anh mình mà không 

xin phép anh không? [Trường hợp, em nào không có anh em, 

thì linh hoạt thích hợp] 

5.  Nếu em lấy của ai khác mà không được phép em phải làm 

gì? [Quay lại cầu xin Chúa tha thứ tội cho em.] 
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Câu hỏi 50. Điều Răn Thứ Chín là gì? 

A. Ngươi chớ làm chứng dối.

 
Câu hỏi phụ trợ: 

1. Em có biết làm chứng dối là gì không ? [Đó là nói dối.] 

2. Em gọi người nói dối là gì? [Kẻ nói dối.] 

3. Nếu em và em trai đánh nhau, em đánh em trai trước, như 

vậy em có được nói với bố là em của em trai đánh em trước 

không? Em sẽ là gì nếu em nói với bố như vậy? 

4. Nếu em vẽ lên tường, mẹ hỏi con có vẽ lên tường không? 

Em phải nói thế nào? Nếu bị mẹ phạt vì tội vẽ lên tường, em có 

nói là em không vẽ không? 

5. Nếu em đã nói dối, thì em phải làm gì?  [Hãy nói thật, và xin 

Chúa tha thứ.] 
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Câu hỏi 51. Điều Răn Thứ Mười là 

gì? 

A. Ngươi chớ tham lam. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Các em biết tham lam là gì không? [Là một uớc muốn một 

điều không tốt, nhưng cứ suy nghĩ mãi về nó.] 

2. Nếu em muốn ăn kẹo, nhưng mẹ nói không được thì em phải 

làm gì? 

3. Em có biết mình vi phạm điều răn nào, khi giậm chân kêu 

khóc bởi vì mẹ không cho ăn kẹo không? 

4. Nếu em cứ đòi mẹ mua một đồ chơi mà bạn mình có, thì em 

có biết mình đã vi phạm điều răn nào không? 

5. Nếu em đã tham lam cái gì đó, em sẽ phải làm gì? [Hãy cầu 

xin Chúa tha thứ tội lỗi cho em.] 
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Câu hỏi 52. Cầu nguyện là gì? 

A. Nói chuyện với Chúa. 

 

Câu hỏi phụ trợ: 

1. Em có thấy Đức Chúa Trời không? [Không, nhưng Ngài 

nhìn thấy em.] 

2. Các em có thể nghe Chúa phán không? [Không, nhưng 

chúng ta nghe lời Ngài khi được các mục sư giáo, viên trường 

Chúa nhật rao giảng] 

3. Em nghĩ Đức Chúa Trời có thể nghe em nói không? [Có thể 

nghe, đúng rồi cũng như Ngài đang nhìn thấy em.] 

4. Chúa yêu em. Em nghĩ Ngài muốn nghe em nói chuyện với 

Ngài không? 

5.  Các em có thể học cách nói chuyện với Chúa bằng cách 

lắng nghe bố mẹ cầu nguyện. Các em có muốn nói chuyện với 

Chúa không? 


