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LỜI TỰA 
Đôi khi chúng tôi là những thành viên trong Hiệp Hội Truyền Giáo Thiếu  Nhi Âu Châu cảm 
thấy cần phải có một quyển sách đặc biệt nói về công tác chăm sóc các em thiếu nhi đã tin 
Chúa. Ban đầu quyển sách này được viết ra để sử dụng trong khóa hội thảo ba tháng cho 
chương trình Huấn Luyện Lãnh Đạo của Hiệp Hội Truyền Giáo Thiếu  Nhi Âu Châu tại 
Kilchzimmer, Langenbruck, Switzerland- Thụy sĩ, nhưng chúng tôi cảm thấy cần phải phát 
hành rộng rãi quyển sách này cho tất cả mọi người.  
 
Công tác chăm sóc thiếu nhi là một trong những chức vụ quan trọng của Hiệp Hội Truyền 
Giáo Thiếu  Nhi Âu Châu. Nhiều người cho rằng công việc của Hiệp Hội Truyền Giáo Thiếu  
Nhi Âu Châu đơn thuần chỉ là truyền giáo; nhưng họ không nhận thức được chương trình 
chăm sóc này quan trọng và phổ biến như thế nào. Tuy nhiên vẫn còn có nhu cầu để làm 
công tác này nhiều hơn và tốt hơn nữa giữa vòng các em đã tin Chúa. Chúng ta không thể 
xem thường tầm quan trọng của công tác này.  
 
Lời cầu nguyện của chúng tôi là quyển sách này sẽ giúp đỡ chức vụ của quý vị giữa vòng các 
em thiếu nhi đã tin Chúa và quý vị sẽ có được niềm vui khi chăm sóc các em.  
 
“Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng tôi là Đức Chúa 
Giêxu Christ” (2 Phi-e-rơ 3:18) 
 

 Sam Doherty 
Giám đốc Hiệp Hội Truyền Giáo Thiếu  Nhi Âu Châu 
 

 Roy Harrison 
Nhân sự Hiệp Hội Truyền Giáo Thiếu  Nhi Âu Châu 
 

 Victor Watson 
Giáo sĩ Hiệp Hội Truyền Giáo Thiếu  Nhi Âu Châu 
 
 
 



2 
 

 
 

NỘI DUNG 
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1. Đừng quá kỳ vọng nơi trẻ đã tin Chúa 
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PHẦN GIỚI THI ỆU 
Các anh chị hướng dẫn thiếu nhi có hai trách nhiệm sau : 
 

1. LÀM CHỨNG CHO TRẺ ĐANG BN HƯ MẤT 
Trẻ không có Chúa Giê-xu là đang chết về phương diện tâm linh (Ê-phê-sô 2:1); chúng rất 
cần sự sống thuộc linh (1 Giăng 5:12). Đức Thánh Linh dùng sự giảng dạy Lời Đức Chúa 
Trời, Phúc âm để tái sanh trẻ hư mất và đem chúng đến với sự sống (Giăng 3:3-7 ; Rô-ma 
1:16 ; 1 Phi-e-rơ 1:23). 
 

2. GÂY DỰNG TRẺ ĐÃ TIN CHÚA 
Trẻ đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ có sự sống thuộc linh (Giăng 3:16); chúng cần thức 
ăn thuộc linh để tăng trưởng (Ê-phê-sô 4:15; 2 Phi-e-rơ 3:18). Đức Thánh Linh dùng sự 
giảng dạy Lời Đức Chúa Trời để khiến các em tăng trưởng  (1 Phi-e-rơ 2:2 ; Cô-lô-se 
3:16; 2 Ti-mô-thê 3:16-17). 
Chúng ta không thể xem thường tầm quan trọng của công tác chăm sóc. Khi hướng dẫn 
các em thiếu nhi đến với Chúa Giê-xu Christ, trách nhiệm của chúng ta là phải làm tất cả 
những gì chúng ta có thể làm để chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ các em tăng trưởng. 
Chúa Giê-xu phán “Hãy chăn chiên ta” (Giăng 21:15). Đức Thánh Linh là Đấng cứu và 
khiến cho “chiên con” tăng trưởng; nhưng chúng ta phải chăn và nuôi dưỡng chúng.  
 
NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CẦN NHỚ: 
1. CÔNG TÁC CHĂM SÓC PHỤ THUỘC VÀO ĐỨC CHÚA TRỜI 

Sứ đồ Phao-lô nói “Tôi đã trồng, A-bô-lô tưới nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy 
người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (1 Cô-
rinh-tô 3:6,7). 
Công tác chăm sóc là công việc đầu tiên và trước nhất của Đức Chúa Trời. Ngài đã hứa : 
“Ta sẽ chẳng bao giờ lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5) 
“Chúa biết kẻ thuộc về Ngài” (2 Ti-mô-thê 2:19) 
Chỉ duy nhất Đức Chúa Trời mới có thể khiến một đứa trẻ đã tin Chúa tăng trưởng trong ân 
điển. Đây là công việc của Ngài và chúng ta chỉ “cùng làm việc với Ngài” mà thôi  (2 Cô-
rinh-tô 6:1). 
 
2. TIN NHẬN CHÚA CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU 
Khi đứa trẻ tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa và Cứu Chúa của chúng, thì đó không 
phải là tất cả. Đời sống mới của chúng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Chúng ta vẫn còn trách 
nhiệm rất lớn đối với chúng, chúng ta phải dạy và giúp đỡ chúng trong đời sống Cơ đốc. 
Cũng có thể một Cơ đốc nhân dẫn dắt một em thiếu nhi tin nhận Chúa, nhưng lại quá bận rộn 
lo làm chứng cho những em thiếu nhi khác đến nỗi không có thời gian chăm sóc cho em đã 
tin Chúa đó. Nhưng điều vô cùng quan trọng là chúng ta không được bỏ rơi “các con đỏ 
trong Đấng Christ”.  Nhiều khi phải mất hàng năm kiên nhẫn để chăm sóc cho một em đã tin 
Chúa.  
 

3. KHÔNG CÓ CÔNG TÁC CHĂM SÓC, ĐỨA TRẺ SẼ CỨ LÀ “CON ĐỎ TRONG 
CHÚA” 

Công tác chăm sóc là thiết yếu để những trẻ đã tin Chúa được tăng trưởng trong đời sống Cơ 
đốc. 
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Truyền giáo giữa vòng các em thiếu nhi thường bị chỉ trích bởi vì có rất ít hoặc là không có 
công tác chăm sóc kèm theo sau đó. Vì vậy mỗi anh chị hướng dẫn thiếu nhi nên tìm cách 
chăm sóc kỷ lưỡng những em đã tin Chúa càng thấu đáo càng tốt. Tương lai của các em đang 
bị đe dọa. Các em thường thấy rất khó để tự nuôi dưỡng chính mình bởi vì khả năng đọc và 
sức tập trung của các em rất giới hạn, và vì các em cũng không có nhiều nguồn trợ giúp 
giống như người lớn. 
 

4. TRUYỀN GIÁO LÀ CẦN THIẾT, THẬM CHÍ NẾU CÔNG TÁC CHĂM SÓC 
KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC 

Đôi khi hoàn cảnh không cho phép chúng ta thực hiện công tác chăm sóc được. Có người nói 
rằng nếu công tác chăm sóc không thể thực hiện được thì chúng ta không nên truyền giáo cho 
các em thiếu nhi. Chúng ta không thể nói như vậy được. Trách nhiệm đầu tiên của chúng ta 
là phải truyền giáo dù cho sau đó xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Nếu chúng ta đang đi dọc 
bờ sông và nhìn thấy một đứa trẻ đang bị chết đuối dưới nước, chúng ta sẽ phải cố gắng để 
cứu đứa trẻ đó. Chúng ta sẽ không từ chối cứu đứa trẻ vì chúng ta không thể cho nó quần áo 
khô hay thức ăn nóng. Trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là phải cứu lấy đứa trẻ, sau đó 
chúng ta phải làm TẤT CẢ những gì chúng ta có thể làm để giúp đứa trẻ.  
Truyền giáo cho trẻ chưa tin Chúa là điều vô cùng quan trọng, thậm chí nếu chúng ta không 
biết làm thể nào để có thể chăm sóc chúng được. Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho chúng ta biết 
cách giúp đỡ chúng. Ngài là thành tín.  
Một trong những phương pháp chăm sóc thiếu nhi là chúng ta LÚC NÀO cũng sẵn sàng 
CẦU NGUYỆN cho chúng.  
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CHƯƠNG 1 
NỀN TẢNG THÁNH KINH V Ề CÔNG TÁC CHĂM SÓC 

 
A. MẠNG LỆNH CỦA CHÚA GIÊ-XU CHRIST 

Đại mạng lệnh truyền giáo không chỉ  “Đi khắp thế gian và giảng Tin lành cho mọi người” 
(Mác 16:15) mà còn “Vậy hãy đi dạy dỗ (hoặc MÔN ĐỒ HÓA) muôn dân…..” (Ma-thi-ơ 
28:19-20). Mỗi anh chị hướng dẫn thiếu nhi đều có sự kêu gọi hai mặt- thứ nhất là truyền 
giáo cho trẻ chưa tin Chúa và thứ hai là dạy dỗ cho trẻ đã tin Chúa.  
 

B. VÍ DỤ CỦA CHÚA GIÊ-XU CHRIST 
Chức vụ của Chúa Giê-xu khi còn ở trên đất là dành nhiều thời gian dạy dỗ các môn đồ của 
Ngài : “Ngài bèn lập mười hai người để ở cùng Ngài và Ngài sai họ đi giảng đạo” (Mác 
3:14). 
Khi Chúa Giê-xu kêu gọi những người này đi theo Ngài, thì mỗi người đều có nhiều điều 
phải học, nhưng Chúa Giê-xu dạy họ cách kiên nhẫn. Cuối cùng khi Ngài lìa khỏi họ và 
thăng thiêng về trời, thì tất cả họ, ngoài trừ Giuđa Íchcariốt, trở nên những chứng nhân trung 
tín sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì cớ danh Chúa.  
Ví dụ, chúng ta có thể nhìn thấy cách Chúa Giê-xu xử lý Phi-e-rơ  là người có tánh hấp tấp 
trở thành một trong những lãnh đạo của Hội thánh đầu tiên và là người giảng đạo Phúc âm 
mạnh mẽ; cũng như cách Ngài dạy dỗ Giăng là một trong những “con trai của sắm sét” (Mác 
3:17), chính sự dạy dỗ đó đã làm cho Giăng trở nên trung tín trong đời sống và chức vụ. Nếu 
Chúa Giêxu của chúng ta xem trọng việc dạy dỗ các môn đồ của Ngài đến như vậy, thì chúng 
ta phải cố gắng noi theo gương của Ngài và dành nhiều thì giờ và sức lực để dạy dỗ những 
trẻ đã tin Chúa mà Ngài đã giao phó cho chúng ta.  
 

C. VÍ DỤ CỦA SỨ ĐỒ PHAOLÔ 
Sứ đồ Phao-lô dành nhiều thời gian và sức lực để làm công tác chăm sóc. Chúng ta đọc thấy 
ông quay trở lại với những Hội thánh còn non trẻ, “giục các môn đồ vững lòng, khuyên phải 
bền đỗ trong đức tin” (Công-vụ 14:22). Ong cũng nói trong Ga-la-ti 4:19 “Ta chịu đau đớn 
của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con”. Ong nói “mỗi 
ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh” (2 Cô-rinh-tô 11:28). Các thư tín trong Tân 
ước của ông được viết ra để giúp đỡ chăm sóc những Cơ đốc nhân và Hội thánh còn non trẻ. 
(Cũng xem Chương 2 của sách để biết thêm chi tiết về cách chăm sóc những tín hữu trong 
Tê-sa-lô-ni-ca). 
Phaolô cũng quan tâm đến mỗi cá nhân tín hữu. Ong viết và nhắc tên nhiều người trong thư 
tín của mình. Ví dụ, ông gọi Ti-mô-thê và Onêsiphôrơ là “các con trong đức tin” của ông và 
ông cảm thấy có trách nhiệm đối với tình trạng khỏe mạnh của họ.  Mỗi anh chị hướng dẫn 
thiếu nhi nên theo gương của Phaolô khi chăm sóc trẻ đã tin Chúa (1 Cô-rinh-tô 11:1). 
 

D. LỜI CHỈ DẪN CỦA SỨ ĐỒ PHAO-LÔ 
Một lần nữa Phaolô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc dạy dỗ tín hữu. Ong khích lệ Ti-
mô-thê “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho 
mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (2 Ti-mô-thê 2:2). “Hãy giảng đạo, cố 
khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài 
khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (2 Ti-mô-thê 4:2).  
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Phao-lô cũng khuyên những bậc làm cha đã tin Chúa hãy làm trọn trách nhiệm dạy dỗ con 
cái của họ : “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa 
phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó” (Ê-phê-sô 6:4). 
Chúng ta đang chăm sóc những trẻ đã tin Chúa cần phải chú ý đến những lời chỉ dẫn này và 
trung tín dạy Lời Chúa cho các bé trai và gái đã tin Chúa ngày hôm nay.  
 

E. CHỨC VỤ CỦA ĐỨC THÁNH LINH 
Một trong những ân tứ chính của Đức Thánh Linh trong Hội thánh ngày nay là ân tứ dạy dỗ. 
An tứ thuộc linh này được nhắc đến trong Rô-ma 12:7 ; 1 Cô-rinh-tô 12:28 và Ê-phê-sô 4:11. 
Ê-phê-sô 4:12 cho biết mục tiêu đúng đắn của ân tứ này là “để các thánh đồ được trọn vẹn về 
công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ”. 
Trẻ được tái sanh cũng được kể là các thánh đồ. Chúng cũng là chi thể trong thân thể Đấng 
Christ. Thật vậy, trong thư tín gởi cho Hội thánh Ê-phê-sô, có chép “gởi cho các thánh đồ và 
kẻ trung tín trong Chúa - Christ” (Ê-phê-sô 1:1), Phao-lô đặc biệt khen những trẻ đã tái sanh 
(Ê-phê-sô 6:1-3). Những em đã tin Chúa cũng nhận được ích lợi từ ân tứ dạy dỗ. 
Đức Thánh Linh ngày nay tiếp tục ban cho Hội thánh “các giáo sư” để không chỉ  dạy dỗ 
những người trưởng thành được tái sanh mà còn dạy dỗ những em thiếu nhi được tái sanh 
nữa.  
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CHƯƠNG 2 
KI ỂU MẪU KINH THÁNH CHO CÔNG TÁC CH ĂM SÓC  

TRONG I & II TÊ-SA-LÔ-NI-CA 
 

Phaolô có lẽ rao giảng Phúc âm tại thành Tê-sa-lô-ni-ca trong khoảng thời gian chừng ba 
tuần (Công-vụ 17:2). Trong khoảng thời gian này ông thấy nhiều người quay trở lại tin nhận 
Chúa và Hội thánh địa phương được thành lập. Sau này khi viết thư gởi cho những tín hữu 
này, ông nhắc đến họ trong thư 1Tê-sa-lô-ni-ca 1: 9-10 như sau : 

a. “đã trở lại” – quan tâm nhiều đến quá khứ của họ 
b. “ti ếp đãi” – quan tâm nhiều đến hiện tại của họ 
c. “chờ đợi” – quan tâm nhiều đến tương lai của họ 

Phao-lô chưa bao giờ thỏa lòng với quyết định hoặc công việc của đức tin không thôi. Ao 
ước lớn nhất của ông là nhìn thấy những người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ trở thành 
những tín hữu  trưởng thành. Công tác chăm sóc luôn ở trong lòng của ông đặc biệt khi ông 
phải rời khỏi thành Têsalônica sau một khoảng thời gian ngắn thi hành chức vụ tại đó. 
Trong hai bức thư gởi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô nói sơ qua về chương trình chăm 
sóc của ông mà cũng là kiểu mẫu cho mọi Cơ đốc nhân nên noi theo khi giúp đỡ các bé trai 
và bé gái đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa. Những bức thư này cho chúng ta 
thấy Phao-lô là người như thế nào, công việc ông đã làm là gì ; đồng thời cũng cho chúng ta 
biết cần phải trở nên loại người nào và công việc chăm sóc chúng ta cần phải làm là gì.  
 

A. CHÚNG TA CẦN PHẢI TRỞ THÀNH NGƯỜI  
1. Nhu mì và có sự hiểu biết 

“Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình 
vậy” (1Tê-sa-lô-ni-ca 2:7) 
Ở đây Phao-lô sử dụng hình ảnh người mẹ đương cho con bú. Không ai biết rõ con cái của 
mình cho bằng người mẹ và người mẹ thật nhu mì với con cái của mình bất kể những lỗi lầm 
của chúng. Chúng ta đừng quá kỳ vọng vào trẻ đã tin Chúa, hãy nhu mì và hiểu chúng bất kể 
những lỗi lầm của chúng.  

2. Có lòng yêu thương 
“Vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em nên ước ao ban cho anh em không 
những Tin Lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi 
vì anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao” (1Tê-sa-lô-ni-ca 2:8) 
Câu Kinh thánh này sử dụng ngôn ngữ yêu thương. Phao-lô yêu mến những người mà ông đã 
dẫn đưa về với Chúa. Tình yêu thương không chỉ bày tỏ bằng lời nói nhưng còn bày tỏ bằng 
việc làm và sự ban cho nữa. Phao-lô không chỉ cho họ Phúc âm Tin Lành, nhưng ông cũng 
sẵn lòng cho họ chính sự sống của ông nữa bởi vì ông thật yêu mến họ.  
Chúng ta phải yêu thương những con trẻ mà chúng ta đã dẫn đưa về với Chúa và sẵn sàng hy 
sinh sự sống của mình thậm chí nếu chúng dường như không đáng yêu và không được mọi 
người ưa thích. 
 

3. Siêng năng  
“Hỡi anh em, anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi 
giảng Tin Lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một 
người nào trong anh em hết”  (1Tê-sa-lô-ni-ca 2:9) 
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Phao-lô đã làm việc cả ngày lẫn đêm khi ở tại thành Tê-sa-lô-ni-ca. Ông dành chính mình 
cho họ. Thật chẳng dễ dàng chăm sóc những người chúng ta dẫn đưa về với Chúa. Đây là 
công việc tốn rất nhiều thời gian thậm chí cần phải hy sinh.  
 

4. Thánh khiết 
“Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với 
anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được” (1Tê-sa-lô-ni-ca 
2:10) 
Phao-lô nhận biết rằng là người dẫn đưa người khác về với Chúa Giê-xu Christ, lúc nào ông 
cũng phải làm gương cho họ. Lời nói và việc làm của ông sẽ chẳng có giá trị gì hết nếu đời 
sống ông không phải là lời chứng tốt đối với họ. Lời khích lệ của người cha trong câu 11 sẽ 
không có giá trị gì nếu không có đời sống làm gương tin kính trong câu 10. 
Trẻ được chúng ta dẫn đưa về với Chúa đang quan sát và bắt chước chúng ta. Đời sống Cơ 
đốc và cách hành xử của chúng ta phải là tấm gương cho chúng noi theo.  
 

B. CHÚNG TA CẦN PHẢI LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC SAU: 
1. CẦU NGUYỆN CHO TRẺ ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH 

Hãy lưu ý cách Phao-lô cầu nguyện cho những tân tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. 
a. Lời cầu nguyện của ông rất cá nhân. “Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời luôn, 
thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2) 
b. Lời cầu nguyện của ông rất cụ thể. “Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy dẫy 
lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng 
tôi đối với anh em vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:12) 
c. Ông cầu nguyện không thôi. “Đêm ngày chúng tôi cố xức nài xin Ngài cho phép chúng tôi 
gặp lại anh em, và gia cho đức tin anh em điều chi còn kém” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10) 
“Cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến 
anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em 
mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:11) 
 
Sai lầm thông thường của chúng ta là nghĩ rằng sự cầu nguyện là phương cách sau cùng có 
thể sử dụng được nếu các phương cách chăm sóc khác dường như không thể thực hiện được. 
Cầu nguyện cho những em mà chúng ta đã dẫn đưa về với Chúa phải là ưu tiên hàng đầu của 
chúng ta và cũng là phần quan trọng nhất trong chương trình chăm sóc. Chúng ta cũng nên 
nhớ rằng chúng ta sẽ không bao giờ đúng khi nói công tác chăm sóc là không thể thực hiện 
được. Cầu nguyện lúc nào cũng có thể làm cho mọi sự trở nên có thể thực hiện được.  
 
Phao-lô không chỉ cầu nguyện cho những tân tín hữu trong thành Têsalônica, ông còn khích 
lệ họ cầu nguyện cho ông nữa : “Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho 
đạo Chúa được đồn ra, và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1) 
“Cầu nguyện không thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) 
Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho các em thiếu nhi không thôi, mà còn khích lệ chúng cầu 
nguyện cho chúng ta nữa. Điều này sẽ trợ giúp cho chúng ta trong chức vụ và cũng là sự 
khích lệ cho chúng trong sự tăng trưởng thuộc linh.  
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2. CHĂM SÓC TRỰC TIẾP TRẺ MỚI TIN CHÚA 
“Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mọi người trong anh em như cha đối với con” 
(1Tê-sa-lô-ni-ca 2:11). 
Trong thơ tín thứ hai Phaolô nhắc họ nhớ những điều ông đã viết cho họ : “Anh em há không 
nhớ khi tôi còn ở với anh em, thì đã nói về sự đó sao?” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:5) 
Phao-lô có chức vụ trực tiếp và đều đặn khi ông còn ở với họ. Ông sử dụng hình ảnh người 
cha khích lệ, an ủi và thách thức con cái của mình.  
Phương pháp hiệu quả nhất trong công tác chăm sóc ngoài phần cầu nguyện ra là chức vụ 
dạy dỗ và khích lệ trực tiếp đều đặn những trẻ đã tin Chúa. Chúng ta phải liên lạc hằng tuần 
với các em dù trong buổi nhóm thiếu nhi hoặc trong trường Chúa nhật.  
 

3. DẠY LỜI CHÚA VÀ ĐẶC BIỆT LÀ GIÁO LÝ KINH THÁNH  
“Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận Lời của Đức 
Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của 
Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin” (1Tê-
sa-lô-ni-ca 2:13) 
 
Mọi công tác chăm sóc có kết quả phải đặt trên việc dạy Lời Chúa và những lẽ thật Kinh 
Thánh có hệ thống mà trẻ đã tin Chúa rất cần cho đời sống Cơ đốc của chúng. Một số lẽ thật 
có trong đoạn 3, 4 và 5 của 1Tê-sa-lô-ni-ca. Ví dụ như Phao-lô dạy những tín hữu Tê-sa-lô-
ni-ca về : 
 

� Tình yêu thương   (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:12; 4:9) 
� Sự thánh sạch    (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-2) 
� Sự chân thật   (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:12) 
� Sẵn sàng khi Chúa tái lâm (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-18, 5:6) 
� Tôn trọng những người có uy quyền trên mình  (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13) 

 
Dạy giáo lý Kinh Thánh phải có một vị trí  quan trọng trong công tác chăm sóc. Phao-lô nhấn 
mạnh đến giáo lý trong thư tín đầu gởi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, ví dụ như sự dạy dỗ về Đức 
Chúa Cha (1:4,8,9 ;  2: 4,5,10 ;  3:11 ;  4:3,7,14,16 ;  5:9,23) ; Đức Chúa Con  (1:1 ;  3:11) và 
Đức Thánh Linh (1: 5-6 ; 4:8). 
 

4. KHEN VÀ KHÍCH LỆ TRẺ ĐÃ TIN CHÚA 
“Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa; lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà 
tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó đến đỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín 
đồ ở xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai” (1Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7). 
Phao-lô chỉ ra những giáo lý tà giáo và cách hành xử sai trật của tín hữu trong các thư tín của 
ông khi cần thiết. Trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca ông sửa sai một vài hiểu lầm về sự tái lâm của Đấng 
Christ. Nhưng trước hết ông tìm cách khen họ về những điều tích cực trong đời sống và chức 
vụ của họ trước.  
Chúng ta không nên nhắm mắt làm ngơ với những điều sai trật và lỗi lầm của trẻ đã tin Chúa, 
thay vào đó chúng ta nên tìm cách sửa sai chúng. Tuy nhiên trước khi chỉ cho trẻ thấy cần 
phải làm gì để sửa sai, chúng ta nên khen và khích lệ những điều tích cực trong đời sống Cơ 
đốc của trẻ. 
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5. CẢNH BÁO VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ TRẺ SẼ ĐỐI DIỆN 
“L ại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu, điều đó xảy 
đến rồi và anh em đã biết rồi” (1Tê-sa-lô-ni-ca 3:4) 
Phao-lô tin rằng các tân tín hữu nên được chuNn bị về những khó khăn đang còn ở phía trước.  
Khi dẫn dắt một đứa trẻ về với Chúa, chúng ta nên nói trước một số khó khăn mà trẻ sẽ gặp 
phải khi tin nhận Chúa. Dần dần khi gặp gỡ đều đặn để dạy dỗ đứa trẻ, chúng ta sẽ nói chi 
tiết hơn. Cũng chỉ cho trẻ biết cách Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng sức lực để đương đầu 
và đắc thắng những khó khăn đó. Trẻ đã tin Chúa tin rằng đời sống Cơ đốc đầy dẫy sự vui 
mừng và hạnh phúc và không có khó khăn nào, sẽ sớm nhận thấy rằng đó chỉ là ảo tưởng và 
kết quả sẽ là sự nản lòng.  
 

6. DẠY TRẺ CÁCH LÀM CHỨNG 
“Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, 
nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi đến nỗi chúng tôi 
không cần phải nói đến nữa” (1Tê-sa-lô-ni-ca 1:8). 
Phao-lô khích lệ những người đã tin Chúa nói cho người khác biết về Tin Lành. Cơ đốc nhân 
tại Tê-sa-lô-ni-ca được biết đến vì lý do này. Họ đã được dạy dỗ tốt.  
Người truyền giáo tốt nhất cho thiếu nhi chính là các em thiếu nhi. Các bé trai và bé gái đã 
tiếp nhận Chúa nên được học cách làm chứng và dẫn đưa người khác và bạn bè về với Chúa. 
Theo cách này sẽ có rất nhiều em thiếu nhi khác được nghe Tin Lành.  
 

7. HƯỚNG DẪN TRẺ MỚI TIN CHÚA NHÓM LẠI 
“Hỡi anh em, anh em thật đã trở nên người bắt chước các Hội thánh của Đức Chúa Trời tại 
xứ Giu-đê là các Hội thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (1Tê-sa-lô-ni-ca 2:14) 
 
Theo Công-vụ 17:4-9 khi Hội thánh tại Têsalônica được thành lập, tín hữu nhóm tại nhà của 
Gia-sôn. Phao-lô đã nhận thấy giá trị và trọng tâm của Hội thánh địa phương trong chương 
trình của Đức Chúa Trời. Do đó những tân tín hữu này nên tự động trở thành một phần của 
Hội thánh. Trong trường hợp này họ là những thành viên sáng lập nên Hội thánh tại Tê-sa-lô-
ni-ca.  
Khi có thể được, chúng ta nên tìm mọi cách đưa trẻ đã tin Chúa đến với Hội thánh là nơi 
trung tín dạy dỗ lời Chúa.  
 

8. THĂM VIẾNG 
Phao-lô là một tín hữu sốt sắng trong công tác chăm sóc. Trong 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:11 ông đã 
cầu nguyện để có thể đến thăm họ : “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đứa 
Chúa Giê-xu Chúa chúng tôi dẫn chúng tôi đến cùng anh em”. 
Trong 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:18 ông viết rằng Satan đã nỗ lực ngăn cản ông đến thăm họ : “Vì 
chúng tôi muốn đến thăm anh em, nhứt là tôi, Phao-lô muốn đi đến cùng anh em nhưng quỷ 
Satan đã ngăn trở chúng tôi”.  
Khi dẫn đưa một đứa trẻ về với Chúa, chúng ta hãy tìm cách thăm viếng trẻ tại nhà, làm như 
vậy chúng ta sẽ tiếp xúc được với trẻ và có cơ hội giúp đỡ trẻ về phương diện tâm linh. Đồng 
thời chúng ta cũng có cơ hội tiếp xúc được với cha mẹ của đứa trẻ. 
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9. NHỜ NGƯỜI KHÁC GIÚP ĐỠ 
“Và sai Timôthê là anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo Tin Lành 
của Đấng Christ đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và giục lòng anh em 
trong đức tin” (1Tê-sa-lô-ni-ca 3:2) 
Vì Phao-lô không thể đi thăm viếng những tân tín hữu cách cá nhân nên ông đã sai Ti-mô-thê 
đi. 
Không phải lúc nào người dẫn dắt các em thiếu nhi đến với Chúa cũng có thể thăm viếng 
chúng cách cá nhân tại nhà được. Nhưng nếu tự chúng ta không thể thăm viếng các em được, 
thì  hãy nhờ một người nào đó có thể làm được công tác này, và cũng hãy cung cấp mọi giúp 
đỡ và hướng dẫn cần thiết mà người đó cần.  

 
10. VIẾT THƯ 

Các thư tín của sứ đồ Phaolô thật ra là những “bức thư chăm sóc” tân tín hữu. Ông gởi hai 
bức thơ thật dài đến Hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông có lẽ đã viết và sau đó ký tên vào các 
bức thư : “Chính tay tôi là Phao-lô viết lời chào thăm này cho anh em; ấy đó là dấu ký của tôi 
trong mọi thơ từ của tôi, tôi viết như vậy” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:17). 
Viết thư là cách liên lạc tuyệt vời với trẻ đã tin Chúa và chúng ta nên cố gắng viết thư cho trẻ 
cách cá nhân. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể in những phần Kinh Thánh cần thiết nếu chúng 
ta không được phép mang Kinh Thánh theo bên mình 
 

11.  NƯƠNG DỰA VÀO SỰ THÀNH TÍN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 
“Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả. Về phần anh em, 
chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đương làm và sẽ làm những việc chúng tôi 
dặn biểu” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3-4) 
Phao-lô tin rằng quyền phép của Đức Chúa Trời sẽ ban sức lực và gìn giữ các tân tín hữu. 
Chúng ta phải làm mọi điều chúng ta có thể làm để chăm sóc trẻ đã tin Chúa. Nhưng sau 
cùng chúng ta phải nương dựa vào sự thành tín của Đức Chúa Trời và tin rằng Ngài có thể 
chăm sóc các con cái của Ngài.  
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CHÚA LÀ THÀNH TÍN 
CHƯƠNG 3 

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG  
CÔNG TÁC CHĂM SÓC 

 
Có bốn nguyên tắc cơ bản cần phải nhớ trong công tác chăm sóc thiếu nhi: 
 

A. CHẤP NHẬN TRẺ ĐÃ TUYÊN XƯNG TIẾP NHẬN CHÚA GIÊ-XU CHRIST LÀ 
MỘT CƠ ĐỐC NHÂN 

Nếu đứa trẻ dường như thật sự tin nhận Chúa, hãy chấp nhận đứa trẻ là một Cơ đốc nhân đã 
tái sanh trừ phi sau này có những sự kiện cho thấy ngược lại. Dường như Hội thánh đầu tiên 
chấp nhận những người xưng nhận đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ như là những tín hữu đã 
được tái sanh (xem Công-vụ 2:41; 16:33). Sự chọn lựa khác là nghi ngờ sự cứu rỗi của đứa 
trẻ cho đến khi đứa trẻ đã trải qua một giai đoạn khó khăn nào đó. Bất hạnh thay, thái độ như 
vậy có khuynh hướng trở nên phê bình chỉ trích và không cảm thông, sẽ dễ dàng truyền cho 
đứa trẻ và làm cho trẻ nản lòng.  Thật khó cho trẻ tăng trưởng thuộc linh trong một bầu 
không khí nghi ngờ. Thái độ này có thể ví như một người làm vườn nhổ cây lên mỗi tuần để 
xem chúng có tăng trưởng không và nguyên nhân nào khiến chúng không tăng trưởng ! 
Mặt khác, chúng ta không muốn khích lệ trẻ tin rằng chúng đã được tái sanh nếu chúng thực 
sự chưa được tái sanh. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết. Nhưng sự sanh lại sẽ trở nên rõ ràng 
trong tiến trình thời gian qua những gì trẻ nói, hành động và trở nên là người như thế nào. 
Tuy nhiên trừ phi đời sống của đứa trẻ cho thấy điều ngược lại, thì chúng ta có thể chấp nhận 
tình trạng thật của chúng.  
 

B. QUAN SÁT VÀ CẦU NGUYỆN CHO BÔNG TRÁI CỦA ĐỨC THÁNH LINH 
TRONG ĐỜI SỐNG CỦA TRẺ 

Chúng ta không được quan sát trẻ cách tiêu cực, sẵn sàng buộc tội khi chúng làm sai. Nếu 
trẻ đã được tái sanh rồi, thì SẼ có sự thay đổi trong đời sống của chúng. Sự thay đổi này 
có thể ít nhưng chắc là có. “Ấy vậy các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được” 
(Ma-thi-ơ 7:20) 

1. Đừng quá kỳ vọng nơi trẻ đã tin Chúa 
Nhiều anh chị hướng dẫn thiếu nhi mắc phải sai lầm này. Họ kỳ vọng trẻ đã tin Chúa sẽ 
trở nên giống như những Cơ đốc nhân chín chắn trưởng thành ngay tức thì, và thất vọng 
khi chúng không phải như vậy. Họ thấy những trẻ được họ dẫn đưa về với Chúa làm 
nhiều điều sai trật và phản ứng tức thì của họ là nghĩ rằng chúng chưa được cứu gì cả. 
Đừng kỳ vọng quá nhiều vào trẻ đã tin Chúa, đừng mong đợi chúng sẽ cư xử giống như 
người lớn.  
 
Trẻ  đã tin Chúa khác với Cơ đốc nhân trưởng thành trong ba cách: 

a. Đứa trẻ ở dưới sự ảnh hưởng của gia đình và bạn bè của chúng.  
Trẻ đi nhóm thiếu nhi hay đi nhóm trường Chúa nhật một giờ mỗi tuần, nhưng chúng ở nhà 
nhiều hơn. Ví dụ khi chúng ta nghe một đứa trẻ đã tin Chúa nói lời tục tỉu thì hãy nhớ rằng có 
thể đây là loại ngôn ngữ chúng đã nghe tại nhà trong nhiều năm. 

b. Đứa trẻ ở dưới uy quyền của cha mẹ chúng 
Một người trưởng thành có thể chọn lựa nơi mình muốn đi đến và làm những gì mình ưa 
thích nhưng đứa trẻ thì lại không được như vậy. Ví dụ một đứa trẻ đã tin Chúa trong buổi 



15 
 

nhóm thiếu nhi không được phép quay trở lại nữa, hoặc một đứa trẻ được cho mượn quyển 
Kinh Thánh đầu tay có thể bị cản trở không cho gởi trả lại.  
Do vậy điều này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thiết lập mối quan hệ tốt với gia 
đình của trẻ nếu có thể được. 

c. Tình cảm của đứa trẻ rất nông cạn 
Đứa trẻ không thể che dấu tình cảm của mình giống như người lớn. Ví dụ nếu đứa trẻ cảm 
thấy muốn đánh nhau với ai đó, hoặc muốn bộc lộ cơn giận của mình thì nó có thể sẽ làm 
như vậy.  
Đứa trẻ không thể tự kiểm soát tình cảm của mình giống như người lớn. Vì vậy trẻ đã tin 
Chúa sẽ thường nói và làm những điều mà Cơ đốc nhân trưởng thành sẽ không làm giống 
như vậy. Điều này không cần thiết vì người lớn không muốn làm điều đó, bởi vì người lớn có 
thể tự chủ hơn con trẻ.  

 
2. Nếu chúng ta thấy bông trái Đức Thánh Linh trong đời sống của trẻ, hãy vui 

mừng 
Ga-la-ti 5:22 dạy rằng: “…bông trái của Đức Thánh Linh ấy là tình yêu thương …..”. 
Bông trái này là bông trái mà chúng ta nên tìm kiếm trước tiên trong đời sống của trẻ đã 
tin Chúa. 
Đứa trẻ có thể bày tỏ bông trái này trong những cách khác nhau: 
a. Yêu mến Chúa – ao ước biết Chúa nhiều hơn 
b. Yêu mến lời Chúa- Thích đọc Kinh Thánh và những điều thuộc về Đức Chúa Trời 
c. Yêu thích cầu nguyện- càng ngày càng sốt sắng chuyện trò với Đức Chúa Trời trong 

sự cầu nguyện.  
d. Yêu mến những Cơ đốc nhân khác – ao ước được ở với những người yêu mến Chúa 
e. Yêu thương linh hồn hư mất của người khác – muốn nhìn thấy người khác đến với 

Chúa Giê-xu Christ.  
Nếu chúng ta thấy đứa trẻ bày tỏ tình yêu thương trong một hoặc nhiều cách này thì chúng ta 
có thể vui mừng và được khích lệ. Bông trái này có thể còn rất nhỏ và chưa trưởng thành 
nhưng đó là bông trái và bằng chứng của sự tái sanh.  
 
MINH HỌA 
Khi nhóm bếp lửa than, chúng ta cần phải đặt giấy vào trong bếp lò, củi, rồi đặt than lên trên 
củi. Chúng ta đốt giấy và để ngọn lửa cháy bùng lên. Thỉnh thoảng khi trở lại, chúng ta thấy 
ngọn lửa đã tắt ! Những gì chúng ta có thể thấy là than đen mà thôi !  Chúng ta bắt đầu lấy 
than và củi chưa cháy ra và làm lại từ đầu . Kế đến … chúng ta thấy giữa những than đen 
xuất hiện một ánh lửa lung linh, rồi một ngọn lửa nhỏ ! Không nhiều nhưng vẫn có lửa ở đó 
và chúng ta không cần phải nhóm lửa lại nữa. Thay vào đó chúng ta cần làm cho ngọn lửa 
cháy bùng lên. Khi ngọn lửa cháy bùng lên thì than đen sẽ biến mất. Nếu chúng ta nhìn vào 
những cục than màu đen, chúng ta sẽ trở nên nản lòng nhưng ngược lại nếu công việc của 
chúng ta là làm cho ngọn lửa cháy bùng lên, thì ngọn lửa sẽ thiêu đốt hết những than đen.  
 Đối với trẻ đã tin Chúa cũng vậy, chúng ta không được nản lòng vì một số lãnh vực nào đó 
(than đen) chưa được biến đổi để trở nên giống như Đấng Christ trong đời sống của trẻ. Hãy 
tìm cách làm “ngọn lửa” cháy bùng lên, tức là khích lệ trẻ qua những phNm hạnh Cơ đốc tích 
cực của chúng. Bằng cách này thì những lãnh vực khác trong đời sống của trẻ cũng sẽ được 
thay đổi.  
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3. Nếu KHÔNG có bông trái nào trong đời sống của trẻ, hãy tìm ra nan đề. 
Nếu không có sự thay đổi trong đời sống của đứa trẻ sau một khoảng thời gian, hãy nói 
chuyện riêng với trẻ và tìm xem nguyên nhân là gì. Có một số lý do khiến cho trẻ không 
tăng trưởng trong đời sống Cơ đốc như: 

a. Không biết chắc  
b. Một vài bối rối hoặc không hiểu biết gì về những điều trẻ đã làm  
c. Anh hưởng sai trật hoặc áp lực trong gia đình, trường học hoặc từ bạn trai, bạn gái 

khác.  
d. Một số tội lỗi trong đời sống Cơ đốc mà trẻ chưa chịu sửa chữa.  

Nếu bất cứ trường hợp nào ở trên đúng với đứa trẻ, thì hãy dùng Kinh Thánh và giải thích 
câu trả lời cho nan đề của chúng, hãy sử dụng những câu Kinh Thánh phù hợp. Thông 
thường nếu trẻ đã tin Chúa không tăng trưởng về phương diện tâm linh, đó là do những tội 
lỗi chưa chịu xưng ra của chúng. Trong trường hợp đó, chúng ta nên giải thích 1 Giăng 1:9 
cho trẻ hiểu và để chúng cầu nguyện xưng tội của mình với Chúa và công bố lời hứa tha thứ 
tội của Chúa. Hãy khích lệ trẻ đứng vững vàng trong Chúa và đưa ra một số ví dụ về những 
nhân vật đã làm như vậy trong Kinh Thánh.  

e. Khả năng khác là đứa trẻ chưa được cứu gì cả 
Đứa trẻ có thể đã không thành thật khi một người nào đó cố bắt chúng tiếp nhận Chúa hoặc 
chúng cũng có thể chỉ tuyên xưng đức tin đại khái để làm vừa lòng một ai đó. Nếu chúng ta 
cảm thấy đúng như vậy và đời sống của đứa trẻ dường như chối bỏ hoàn toàn sự tiếp nhận 
Chúa, thì hãy sẵn sàng khải đạo lại cho trẻ. Bây giờ nếu đứa trẻ thực sự muốn tiếp nhận Chúa 
Giêxu Christ làm Cứu Chúa, hãy hướng dẫn trẻ tiếp nhận Chúa từng bước một. Dĩ nhiên, 
chúng ta chỉ làm điều này nếu biết chắc rằng đứa trẻ thực sự chưa được tái sanh  hoặc nếu 
chúng ta có nghi ngờ gì.  
 

f. HIỂU BIẾT NHỮNG NHU CẦU CỦA TRẺ ĐÃ TIN CHÚA 
Thay vì chờ đợi đứa trẻ chứng tỏ rằng chúng thực sự đã được tái sanh, chúng ta nên hiểu rằng 
trẻ hiện giờ đang có nhu cầu và chúng ta nên tìm cách đáp ứng những nhu cầu đó.  
Đứa trẻ cần: 

1. Tình yêu thương. Tình yêu thương là ngôn ngữ mà mọi đứa trẻ đều có thể hiểu được.  
2. Sự kiên nhẫn. Trẻ đã tin Chúa sẽ phạm phải nhiều sai lầm đặc biệt ngay khi bắt đầu 

đời sống Cơ đốc. Hãy kiên nhẫn với chúng 
3. Sự  hiểu biết. Chúng ta cần phải hiểu rằng trẻ đã tin Chúa vẫn còn là “con đỏ trong 

Đấng Christ”. 
4. Thứa ăn thuộc linh. Chúng ta có trách nhiệm dạy Lời Chúa cho trẻ đã tin Chúa. Vì 

nếu không có thức ăn thuộc linh, trẻ không thể tăng trưởng trong đời sống Cơ đốc 
được. 

 
g.  DẠY TRẺ ĐÃ TIN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG MỚI 
1. ăn 
2. bước đi 
3. nói chuyện 
4. vâng lời 

Trẻ đã tin Chúa là em bé trong Đấng Christ và giống như những em bé mới được sanh ra, 
chúng cần học cách : 

1. ăn 
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a. Với chúng ta. Ban đầu đứa trẻ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta cho trẻ 
ăn, tức là dạy Kinh Thánh cho đứa. Chúng ta phải luôn nhớ dạy Lời Chúa cho 
trẻ đã tin Chúa trong buổi nhóm thiếu nhi hoặc trong trường Chúa nhật. Ví dụ 
mỗi bài học Kinh Thánh nên có một phần dạy dỗ dành cho trẻ đã tin Chúa.  

b. Tự ăn. Đứa trẻ cần phải được dạy cách dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh để tự 
nuôi dưỡng chính mình. Điều này có nghĩa là chúng ta dạy chúng cách tỉnh 
nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi ngày.  

2. Bước đi 
a. Trước mặt Đức Chúa Trời. Đứa trẻ cần phải được dạy cách cư xử Cơ đốc về 

bổn phận của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta dạy chúng kính 
sợ, vâng lời, có đức tin và yêu mến Đức Chúa Trời.  

b. Trước mặt người khác. Đứa trẻ cần phải được dạy cách cư xử Cơ đốc về bổn 
phận của mình trước mặt người khác. Đó là chúng ta dạy chúng bày tỏ bông 
trái Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ đốc như là lời chứng trước mặt người 
khác (Ga-la-ti 5:22-23) 

 
3. Nói chuyện  

a. Với Đức Chúa Trời. Đứa trẻ cần phải được dạy cách nói chuyện với Đức 
Chúa Trời trong sự cầu nguyện.  

b. Với người khác. Đứa trẻ cần phải được dạy cách nói chuyện với người khác 
về Đức Chúa Trời. Các em thiếu nhi là những nhà truyền giáo tốt nhất cho 
thiếu nhi. Chúng cần được dạy cách dẫn đưa những bạn thiếu nhi khác về với 
Chúa.  

 
4. Vâng lời 

a. Đức Chúa Trời. Đứa trẻ cần phải được dạy cách vâng lời Đức Chúa Trời. Hãy 
dạy cho đứa trẻ biết rằng Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Kinh Thánh 
và chúng nên vâng lời Đức Chúa Trời cách hoàn toàn tuyệt đối. 

b. Cha mẹ của mình. Đứa trẻ cần phải được dạy cách vâng lời cha mẹ của chúng 
như đã được Chúa truyền lệnh trong Ê-phê-sô 6:1 và Cô-lô-se 3:20. Phao-lô 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc con cái vâng lời cha mẹ. Chúng ta cũng 
nên nhấn mạnh đến điều này.  

Hãy nhớ rằng con trẻ phải mất một khoảng thời gian dài để học hỏi. Chúng không trở thành 
người lớn ngay tức thì. Chúng sẽ phạm phải nhiều sai lầm trước khi học được cách cư xử 
đúng đắn.  
Vì vậy hãy kiên nhẫn khi chúng ta dạy những lẽ thật này cho trẻ đã tin Chúa. Đừng kỳ vọng 
quá nhiều quá sớm vào chúng.  
 
Nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ mỗi anh chị hướng dẫn thiếu nhi làm trọn trách nhiệm 
mà Chúa đã giao cho quý vị đối với trẻ đã tin Chúa. Nguyện quý vị có được sự vui mừng khi 
nhìn thấy chúng trở thành những Cơ đốc nhân trưởng thành trung tín làm chứng về Chúa 
Giê-xu Christ ở bất cứ nơi nào chúng đi đến.  
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Chương 4 
MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC CHĂM SÓC 

 
Ba mục tiêu của công tác chăm sóc là để trẻ đã tin Chúa  

A.  SẼ TRỞ THÀNH CƠ ĐỐC NHÂN TRƯỞNG THÀNH 
Chúng ta có thể thấy đây là mục tiêu của sứ đồ Phaolô khi ông dạy trong Cô-lô-se 1:28-29 : 
“Ấy là Ngài mà tôi rao giảng, lấy mọi sự khoan ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, 
HẦU CHO CHÚNG TÔI BÀY TỎ MỌI NGƯỜI TRỞ NÊN TRỌN VẸN TRONG ĐẤNG 
CHRIST : ra trước mặt Đức Chúa Trời, ấy cũng là vì đó mà chúng tôi làm việc, nhờ sức Ngài 
giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi”. 
Trong Ê-phê-sô 4:12-13 Phaolô cho biết mục tiêu của chức vụ ân tứ trong Hội thánh : “để 
các thánh đồ được TRỌN VẸN về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng 
Christ : CHO ĐẾN CHỪNG HẾT THẢY CHÚNG TA đều hiệp một trong đức tin và trong 
sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời mà nên BẬC THÀNH NHÂN ĐƯỢC TẦM THƯỚC VÓC 
GIẠC TRỌN VẸN CỦA ĐẤNG CHRIST”. 
Từ “trọn vẹn” trong hai phân đoạn Kinh Thánh này có nghĩa là “trưởng thành, tăng trưởng, 
phát triển cách đầy đủ” và trọn vẹn không tì không vết. Mục tiêu của công tác chăm sóc là 
làm thế nào để những người đã tin Chúa trở thành những Cơ đốc nhân tăng trưởng, trưởng 
thành và phát triển cách đầy đủ. 
Đây là mục tiêu quan trọng mà các anh chị hướng dẫn thiếu nhi nên có. Trẻ đã tin Chúa cần 
được giúp đỡ, cầu thay và dạy dỗ rất nhiều. Trong quãng đầu đời của đời sống Cơ đốc, chúng 
sẽ nương dựa vào người khác rất nhiều. Tuy nhiên mục tiêu cuối cùng là làm cho trẻ có thể 
tự bước đi, ví dụ như chúng ta nên giúp trẻ trong lãnh vực học Kinh Thánh để trẻ thực sự tự 
học Kinh Thánh cho chính mình sau này; hoặc chúng ta nên giúp trẻ trong đời sống cầu 
nguyện để trẻ tự biết cách cầu nguyện cho  chính bản thân mình; hoặc chúng ta nên dạy trẻ 
dâng hiến cho công việc nhà Chúa để trẻ sau này tự biết làm điều này một mình.  
 

B. SẼ CÓ THỂ DẠY DỖ NGƯỜI KHÁC 
Phao-lô bảo Ti-mô-thê trong 2 Ti-mô-thê 2:2 “…..những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt 
nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng CÓ TÀI DẠY DỖ KẺ 
KHÁC”.  
Trẻ đã tin Chúa không chỉ trở thành Cơ đốc nhân trưởng thành, mà còn có thể dạy dỗ người 
khác nữa. Đức Chúa Trời ao ước những người đi theo Ngài sẽ trở thành những chứng nhân 
cho Ngài.  “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền 
phép và sẽ LÀM CHỨNG VỀ TA tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê và xứ Sa-ma-ri và 
cho đến cùng trái đất” (Công-vụ 1:8). Trẻ đã tin Chúa nên học cách làm chứng cho người 
khác như có người đã từng làm chứng cho chúng. 
 

C. SẼ TRỞ THÀNH NHỮNG THÀNH VIÊN TÍCH CỰC TRONG CHI HỘI 
ĐNA PHƯƠNG, LÀ NƠI TRUNG TÍN DẠY DỖ LỜI CHÚA TRONG KINH 
THÁNH.  

Tân ước nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thuộc về một cộng đồng tín hữu địa phương 
là nơi Cơ đốc nhân có thể thờ phượng Chúa chung với nhau và làm trọn những công việc mà 
Chúa đã giao cho họ. Kinh Thánh dạy rằng một người không chỉ được kêu gọi sống đời sống 
Cơ đốc không thôi, nhưng còn trở nên một viên đá sống trong nhà Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 
2:20-22), và là chi thể trong thân thể Đấng Christ (Rô-ma 12:4-8). Ý muốn của Đức Chúa 
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Trời đó là “TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU HIỆP MỘT TRONG ĐỨC TIN  và trong sự hiểu 
biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng 
Christ” (Ê-phê-sô 4:13). 
 
Mỗi chi thể trong Thân thể Đấng Christ có một chức năng để thực hiện. Sự vui mừng của tín 
đồ đó là tìm ra và làm trọn vai trò mà Chúa đã ban cho mình trong Thân thể. Mục tiêu của 
chúng ta trong công tác chăm sóc là nhìn thấy trẻ đã tin Chúa vui hưởng sự thông công trong 
chi hội địa phương, là nơi trung tín dạy dỗ lời Chúa trong Kinh Thánh. Con trẻ không chỉ 
tham dự trong một Hội thánh như thế, mà chúng còn phải cảm nhận được rằng chúng là một 
phần thực sự của Hội thánh và hầu việc Đức Chúa Trời tại Hội thánh đó nữa. 
 
Thông công với các Cơ đốc nhân khác trong Hội thánh địa phương là điều cần thiết để giúp 
trẻ đã tin Chúa thờ phượng, tăng trưởng và làm chứng.  
Gom ba mục tiêu này lại tạo thành một nhiệm vụ rất to lớn, nhưng chúng ta không một mình 
trong công tác này đâu. Phao-lô nói trong Cô-lô-se 1:29 “Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, 
nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi”. Phaolô nhận 
biết ông hầu việc trong sức lực của Đức Chúa Trời chứ không theo sức riêng của ông. Khi 
chúng ta tìm cách dạy dỗ cho trẻ đã tin Chúa, Đức Thánh Linh sẽ ban sức lực, hướng dẫn và 
trang bị chúng ta bởi quyền phép của Ngài. 
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Chương 5 
NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC CHĂM SÓC 

 
PHẦN GIỚI THIỆU 

1. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho các tín hữu. “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ 
bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). “Hãy 
ham thích sữa thiêng liêng của Đạo như trẻ con mới đẻ vậy hầu cho anh em nhờ đó 
lớn lên” (1 Phi-e-rơ 2:2) 

Đây là tầm quan trọng của việc dạy Lời Chúa cho trẻ đã tin Chúa. Không gì có thể thay 
thế việc dạy Lời Chúa có hệ thống và thường xuyên. Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng chức vụ 
dạy Lời của Ngài.  
 
2. Trong mỗi bài học Kinh Thánh phải có phần dạy dỗ dành cho trẻ đã tin Chúa (hãy 

xem Chương 7 nói về trọng tâm dạy dỗ trong Kinh Thánh dành cho trẻ đã tin Chúa). 
Những bài học đặc biệt về một số giáo lý trong Kinh Thánh cũng nên dạy thường xuyên 
cho trẻ đã tin Chúa. Nếu chúng ta không thể dạy cho trẻ đã tin Chúa mọi điều ngay lập 
tức, thì chúng ta nên tìm cách giúp trẻ từng chút một, từng bước một, dạy đi dạy lại và ôn 
bài để giúp trẻ hiểu những lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời.  
3. Dạy dỗ Lời Chúa và làm gương 

a. Lời Chúa 
Dạy dỗ Lời Chúa là rất quan trọng “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi 
dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho 
người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2 
Ti-mô-thê 3:16,17) 
b. Làm gương  
Sống theo Lời Chúa là rất quan trọng : “Anh em là thơ gởi gắm của chúng tôi, viết 
trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc” (2 Cô-rinh-tô 3:2) 
Trẻ em rất giỏi bắt chước. Chúng đang noi theo chúng ta và đời sống chúng ta 
thường nói lớn hơn môi miệng của chúng ta. Trẻ em cần một tấm gương để noi 
theo. Trẻ học bằng cách quan sát những người khác sống. Chúng ta phải cNn thận 
trở thành tấm gương mà Chúa mong muốn.  

 
NHỮNG LẼ THẬT PHẢI DẠY CHO TRẺ ĐÃ TIN CHÚA: 
 

A. SỰ BẢO ĐẢM VỀ SỰ CỨU RỖI VÀ ĐNA VN CỦA TRẺ TRONG CHÚA GIÊ-XU 
CHRIST  

1. TẠI SAO chúng ta phải dạy lẽ thật này ? 
Nếu đứa trẻ không có được sự bảo đảm này từ Lời Đức Chúa Trời, thì Satan và 
những người khác có thể dễ dàng cám dỗ chúng tin rằng kinh nghiệm tiếp nhận 
Chúa Giê-xu Christ và tái sanh của chúng là không có thật. Nếu đứa trẻ đánh mất 
sự bảo đảm về sự cứu rỗi của mình, thì chúng sẽ mất đi sự vui mừng, bình an và 
quyền phép và trở nên những Cơ đốc nhân yếu đuối và vật lộn trong đời sống.  
2. Chúng ta nên dạy ĐIỀU GÌ ? 
a. BA NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 

1. Sự bảo đảm về sự cứu rỗi là không dựa trên cảm xúc, nhưng dựa trên những lời hứa 
của Lời Đức Chúa Trời : “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức 
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Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các 
con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời” (1 
Giăng 5:12,13) 

2. Sự bảo đảm về sự cứu rỗi là dựa trên bằng chứng của sự tái sanh mà đứa trẻ (và người 
khác) có thể thấy trong đời sống của chúng. Đây là điều Giăng dạy nhiều lần trong 
thư tín thứ nhất của ông (1 Giăng 2:3,5,29 ;  3:3,6,9,14,19 ;  4:7,12,15 và 5:2) 

3. Đức Thánh Linh sử dụng Lời thành văn của Đức Chúa Trời và những bằng chứng của 
công việc Ngài trong đời sống trẻ để bảo đảm rằng chúng là con cái của Đức Chúa 
Trời (Rô-ma 8:15-17 ; Ga-la-ti 4:6 ; 1 Giăng 3:24; 4:13 và 5:10) 

 
 

 
b. MỘT SỐ CHI TIẾT CỤ THỂ 
Bây giờ đứa trẻ đã ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ vào lòng và trong đời 
sống, chúng có thể BIẾT một số lẽ thật sau : 
1. Đấng Christ đã bước vào, và đang sống trong lòng và đời sống của đứa trẻ. “Này, ta 

đứng ngoài cửa mà gõ ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người 
ấy, ăn bữa tối với người và người với ta” (Khải-huyền 3:20) 

2. Mọi tội của chúng đã được tha : “Lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình 
về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể  được xưng công bình” (Công-vụ 
13:39) 

3. Chúng là con cái của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của 
chúng : “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức 
Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12) 

4. Là Cơ đốc nhân, một ngày nào đó chúng sẽ lên thiêng đàng để ở với Chúa Giê-xu 
Christ : “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ, bằng chẳng vậy Ta đã nói cho các ngươi rồi. 
Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một 
chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở 
đó” (Giăng 14:2-3). 

5. Đức Chúa Trời hứa sự hiện diện liên tục của Ngài : “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, 
chẳng bao giờ bỏ ngươi” (Hê-bơ-rơ 13:5) 

6. Đức Thánh Linh ngự trong đứa trẻ : “Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ 
Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta” (1 Giăng 3:24) 

 
3. Chúng ta nên dạy lẽ thật này KHI NÀO VÀ NHƯ THẾ NÀO ? 

a. Ngay từ ban đầu- Sau khi hướng dẫn trẻ tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, chúng 
ta ngay lập tức chỉ cho chúng thấy trong Lời Đức Chúa Trời (và đặc biệt là 
câu Kinh Thánh mà chúng ta đã sử dụng khi hướng dẫn chúng tin nhận Chúa) 
rằng nếu chúng thực sự tin nhận Chúa, thì bây giờ chúng là con cái Đức Chúa 
Trời. Nhấn mạnh rằng Kinh Thánh chính là Lời Đức Chúa Trời phán như vậy 

b. Thường xuyên - Trong buổi nhóm thiếu nhi hoặc trong trường Chúa nhật, hãy 
xử lý vấn đề về sự bảo đảm từng hồi từng lúc : 

1. như là phần trọng tâm dạy dỗ cho trẻ đã tin Chúa khi câu chuyện Kinh Thánh 
có cùng chủ đề như vậy 

2. như là một chủ đề đặc biệt, ví dụ : 
“Làm sao các em biết chắc rằng các em đã được cứu ?” 
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Đây có thể là một sứ điệp, hoặc một chuỗi sứ điệp, sử dụng nhiều phần Kinh 
Thánh khác nhau trong Kinh Thánh, và sử dụng minh họa và thị cụ cách thích 
hợp.  
3. Qua phần giải thích các bài hát hoặc học câu gốc có  liên quan đến vấn đề này. 
c. Tìm kiếm bằng chứng của sự tin nhận đạo- Trong phần dạy dỗ chúng ta nhấn 

mạnh rằng sự sống mới sẽ luôn tự bày tỏ. Hãy cho ví dụ và minh họa. Chúng 
ta giải thích rằng đây là những bằng chứng cho thấy đứa trẻ có sự sống mới. 
Sự hiện diện (hoặc vắng mặt) của trẻ sẽ giúp chúng ta biết trẻ đã thực sự tái 
sanh hay chưa. 

d. Nói chuyện cá nhân 
1. Với trẻ đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ nhưng không có bằng chứng về đời 

sống mới. Cố gắng tìm ra nan đề qua sự khải đạo cá nhân 
2. Với trẻ đã được tái sanh đến với chúng ta vì không biết chắc về sự bảo đảm. 

Cố gắng tìm ra lý do. Từng hồi từng lúc, hãy cho trẻ cơ hội đến và nói với 
chúng ta sau buổi nhóm 

 
LƯU Ý: Điều quan trọng là chúng ta không được cho trẻ sự bảo đảm giả tạo bởi vì một 
“quyết định” của chúng, nhưng lại không có kết quả gì trong đời sống của chúng.  
 
B. KINH THÁNH 

1. TẠI SAO chúng ta phải lẽ thật này ? 
a. Đức Chúa Trời muốn Lời Ngài ở trong lòng con trẻ (Phục 11:18; Cô-lô-se 

3:16) 
b. Đức Thánh Linh sử dụng Lời Chúa 
-để ban sự sống (1 Phi-e-rơ 1:23) 
-để hướng dẫn cách hành xử (Thi-Thiên 119:11) 
-để chỉ hướng đi (Thi-thiên 119:105) 
-để đắc thắng Satan (Ma-thi-ơ 4:1-11) 

2. Chúng ta nên dạy ĐIỀU GÌ ? 
a. Kinh Thánh là gì : 
1. Quyển sách được hà hơi, là Lời Đức Chúa Trời ngay từ đầu đến cuối cùng (2 

Ti-mô-thê 3:16) 
2. Quyển sách được con người viết ra nhưng là những người được Đức Chúa 

Trời chọn lựa và được Đức Thánh Linh hướng dẫn mọi điều để viết. 
3. Quyển sách được gìn giữ bất kể mọi kẻ thù (Ma-thi-ơ 24:35) 
4. Quyển sách được nhiều người đọc và được in ấn bằng nhiều thứ tiếng khác 

nhau hơn bất kỳ một quyển sách nào khác. 
b. Kinh Thánh dạy gì: 
1. Lời Đức Chúa Trời là linh nghiệm và có thể biến đổi nhiều đời sống (Hê-bơ-

rơ 4:12) 
2. Đức Thánh Linh sử dụng Lời Kinh Thánh để cáo trách trẻ chưa tin Chúa và 

hướng dẫn chúng đến với Đấng Christ (1 Phi-e-rơ 1:23) 
3. Đức Thánh Linh sử dụng Lời Kinh Thánh để giúp trẻ đã tin Chúa tăng trưởng 

(1 Phi-e-rơ 2:2) 
c. Chúng ta phải làm gì với Kinh Thánh : 
1. Đọc Kinh Thánh ! 
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2. Biết Kinh Thánh ! 
3. Học thuộc lòng Kinh Thánh ! 
4. Đem Kinh Thánh bên mình ! 

 
 

3. Chúng ta dạy Kinh Thánh theo CÁCH NÀO ? 
a. Chúng ta có thể dạy Kinh Thánh là gì và Kinh Thánh dạy những gì : 
1. Qua chuỗi bài học như “Lời Chúa và Tôi” (do CEF xuất bản). Chuỗi bài học 

này có thể dạy mỗi tuần trong một khoảng thời gian 
2. Qua những bài học Kinh Thánh khác mà trọng tâm dạy dỗ nói về chủ đề 

“Kinh Thánh là gì và Kinh Thánh dạy gì” 
3. Qua những bài hát hoặc câu gốc có liên quan đến chủ đề này 
4. Qua những câu chuyện truyền giáo cho thấy Lời Đức Chúa Trời đang hành 

động trên những xứ sở khác.  
b. Chúng ta có thể dạy trẻ  
1. Đọc Kinh Thánh 

a. Bảo đảm rằng mỗi trẻ đều có một quyển Kinh Thánh. Nếu không có, 
hãy khích lệ trẻ mua một quyển. Thông thường Kinh Thánh được bán 
với giá rất rẻ. Nếu có thể được, chúng ta nên tặng cho mỗi trẻ một 
quyển 

b. Phát cho trẻ chương trình đọc Kinh Thánh hằng ngày và những ghi 
chú ích lợi. Tốt nhất nên khích lệ trẻ bắt đầu đọc Kinh Thánh trong 
sách Phúc âm Mác (là một trong những sách đơn giản). Kế đến là sách 
Công vụ, Tin lành Giăng, Sáng thế ký, Thi Thiên, v.v….. Khích lệ trẻ 
đừng bỏ cuộc bởi vì những điều chúng không hiểu. Trẻ nên tập trung 
đặc biệt vào những điều chúng  hiểu.  

c. Dạy trẻ CÁCH, KHI NÀO, Ở ĐÂU VÀ TẠI SAO đọc Kinh Thánh 
(xem phần “Tỉnh nguyện” mục C để biết thêm) 

d. Nếu trẻ quá nhỏ chưa tự đọc Kinh Thánh được, chúng ta nên khích lệ 
trẻ nhờ cha mẹ của chúng đọc cho chúng nghe.  

 
2. Biết Kinh Thánh 
Cho trẻ làm quen với nội dụng và cấu trúc Kinh Thánh là điều cần thiết.  

a. Qua những bài  học đặc biệt về chủ đề được dạy bằng thị cụ, những 
sách trong Kinh Thánh, và những sách bồi linh khác (ví dụ “Nhìn vào 
sách của Đức Chúa Trời” do CEF xuất bản) 

b. Qua những trò chơi thi đua như “Luyện kiếm Kinh Thánh” . Khi nghe 
hiệu lệnh “Rút võ kiếm ra”, trẻ phải để Kinh Thánh dưới cánh tay trái 
của chúng; kế đến khi nghe lệnh “Rút kiếm ra”, trẻ phải dùng tay phải 
rút Kinh Thánh ra và giữ chặt Kinh Thánh ở tay phải trong tư thế tay 
phải duỗi thẳng. Chúng sẽ đọc theo người hướng dẫn địa chỉ câu Kinh 
Thánh cần học, và khi nghe “Đánh” , chúng bắt đầu tra tìm câu Kinh 
Thánh đó. Trẻ nào đọc lớn đầu tiên câu Kinh Thánh đó,  sẽ là người 
chiến thắng. 
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Một loại luyện kiếm khác- khó hơn một chút nhưng ích lợi hơn là chúng ta 
đọc câu gốc lên và để cho trẻ tự tìm lấy và cho chúng ta biết địa chỉ của 
câu Kinh Thánh đó ở đâu.  

c. Qua những bài hát trùng tên với tất cả các sách trong Kinh Thánh.  
d. Trong buổi nhóm, khích lệ trẻ theo dõi bài học Kinh Thánh trong Kinh Thánh 
của chúng và tự tìm câu gốc. 

 
3. Học thuộc lòng Kinh Thánh 
Tuổi thơ là lứa tuổi ghi nhớ tuyệt vời. Vì vậy, học thuộc lòng Kinh Thánh nên là 
một phần quan trọng trong mỗi chức vụ. Chúng ta nên dành thì giờ và sức lực để 
làm cho giờ học thuộc lòng Kinh Thánh trở nên thu hút và có hiệu quả. Lập đi lập 
lại (tốt nhất là phần lập lại phải trở nên thú vị và mang tính ganh đua) là cách duy 
nhất để học một câu Kinh Thánh cách đúng đắn, và những câu gốc nên được ôn 
lại thường xuyên.  
 
4. Đem Kinh Thánh bên mình 
Khích lệ trẻ lúc nào cũng đem Kinh Thánh theo khi đi nhóm thiếu nhi hoặc 
trường Chúa nhật.  

a. bằng cách chấm điểm và phát thưởng cho trẻ nào mang Kinh Thánh 
theo 

b. bằng cách chỉ cho trẻ cách sử dụng Kinh Thánh trong buổi nhóm như 
qua việc “Luyện kiếm”. Trẻ sẽ thất vọng khi đem Kinh Thánh theo 
nhưng lại không có cơ hội để sử dụng.  

c. bằng cách chỉ cho trẻ thấy rằng đem Kinh Thánh theo là một cách để 
làm chứng 

 
C. CẦU NGUYỆN 

1. TẠI SAO chúng ta phải dạy lẽ thật này? 
Bởi vì: 

a. Noi theo gương Chúa Giê-xu (Lu-ca 5:16 và 11:1 ; Mác 1:35). Trong bốn sách 
Phúc âm Tin Lành ít nhất 15 trường hợp Chúa Giê-xu cầu nguyện được ghi 
lại.  

b. Có nhiều mạng lệnh trong Kinh Thánh (Cô-lô-se 4:2 ; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) 
c. Noi theo gương của những người tin kính yêu mến Chúa trong Kinh Thánh và 

trong lịch sử Hội thánh như : Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 6:10) ; Đa-vít (Thi-thiên 
55:17) ; Phao-lô (Phi-líp 1:4 ; Cô-lô-se 1:3,9). Gia-cơ em của Chúa Giê-xu nói 
rằng “đầu gối của ông trở chai cứng giống như đầu gối  lạc đà vì cầu nguyện 
rất nhiều” 

 
2. Chúng ta nên dạy GÌ ? 

a. Cầu nguyện là gì 
Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và yêu thương 
chúng ta.  
b. Khi nào cầu nguyện 
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1. Cho trẻ đã tin Chúa biết rằng chúng có thể cầu nguyện vào bất cứ lúc nào. 
Vua Đa-vít viết “Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa tôi sẽ cầu nguyện và kêu 
khóc và Ngài sẽ nghe tiếng tôi” (Thi-thiên 55:17) 

2. Dạy trẻ dành thời gian tỉnh nguyện mỗi ngày. Có 96 lần 15 phút trong một 
ngày, chúng có thể ít nhất dành 1 lần 15 phút trong ngày cho Đức Chúa Trời.  

3. Khích lệ trẻ cầu nguyện cảm ơn Đức Chúa Trời trước mỗi bữa ăn.  
c. Ai có thể cầu nguyện 
Cầu nguyện là dành cho những ai ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa 
Trời hứa sẽ nghe và đáp lời cầu nguyện của những ai biết và yêu mến Ngài là Cha 
Thiên Thượng của họ (Giăng 15:7 ; Châm-ngôn 15:29) 
d. Cầu nguyện như thế nào 
1. Với Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng ta (Giăng 16:23) 
2. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ (Giăng 14:13,14) 
3. theo sự hướng dẫn của Thánh Linh (Giăng 16:13) 
4. Trong đức tin (Mác 11:24) 
5. Công nhận ý muốn của Đức Chúa Trời (1 Giăng 5:14,15) 
6. Trình dâng những nhu cầu cụ thể (Phi-líp 4:6) 
 
e. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện như thế nào 
Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện trong ba cách 
1. Đức Chúa Trời có thể trả lời “Có”. Bà An-ne cầu xin Chúa cho bà một đứa 

con trai và Đức Chúa Trời đã cho bà Sa-mu-ên.  
2. Đức Chúa Trời có thể trả lời “Không”. Phao-lô cầu nguyện ba lần xin Chúa 

cất khỏi ông cái giằm trong  thịt, nhưng Chúa trả lời “Không” : “Ân điển ta đủ 
cho ngươi rồi” (2 Cô-rinh-tô 12:9) 

3. Đức Chúa Trời có thể trả lời “Đợi”. Ma-ri and Ma-thê xin Chúa Giê-xu đến và 
chữa lành cho anh trai của họ là La-xa-rơ, nhưng Chúa không đến ngay tức thì 
. 

 
Tội lỗi có thể khiến lời cầu nguyện không được đáp lời (Thi-thiên 66:18), nhưng Lời Chúa 
dạy rằng : “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng 
ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9) 
 

f. Phải nói gì trong khi cầu nguyện  
Có bốn loại cầu nguyện- Tôn cao Chúa, xưng tội, cảm tạ và nài xin.  
Trẻ nên học cách cầu nguyện như vầy, “Kính lạy Cha Thiên Thượng ..…Con yêu 
Ngài…….xin tha tội cho con…….cảm ơn Ngài …….xin ban cho con ……..Con 
cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ, Amen”. 
Lời cầu nguyện của Nê-hê-mi trong Nê-hê-mi đoạn 1 bao gồm bốn yếu tố này : 
Tôn cao Chúa (câu 5), xưng tội (câu 6-7), cảm tạ (câu 10), nài xin (câu 8,9,11). 
 

3. Chúng ta phải dạy trẻ cầu nguyện NHƯ THẾ NÀO ? 
a. Dạy trẻ những nguyên tắc của sự cầu nguyện 
Những nguyên tắc này được trình bày trong phần “Chúng ta nên dạy gì”. Hãy dạy 
những nguyên tắc này cho trẻ cách đều đặn qua : 
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1. Những bài học Kinh Thánh dạy về sự cầu nguyện. Khi dạy Lời Chúa đều đặn 
cho trẻ, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều câu chuyện Kinh Thánh giúp chúng áp 
dụng thực tế. 

2. Những chuỗi bài học đặc biệt về sự cầu nguyện như “Cầu nguyện theo cách 
của Đức Chúa Trời” (do CEF xuất bản) có thể áp dụng dạy trong một khoảng 
thời gian. 

3. Những câu chuyện truyền giáo. Có nhiều câu chuyện truyền giáo nhấn mạnh 
đến sự cầu nguyện.  

4. Dạy trẻ hát những bài hát nói về sự cầu nguyện 
5. Dạy trẻ học thuộc lòng câu gốc nói về mạng lệnh cầu nguyện hoặc những lời 

hứa của Đức Chúa Trời kèm theo trong phần cầu nguyện.   
 

b. Dạy trẻ cầu nguyện riêng tư 
Từng hồi từng lúc, anh chị hướng dẫn thiếu nhi nên tận dụng cơ hội gặp gỡ các 
em hằng tuần trong buổi nhóm để khích lệ trẻ đã tin Chúa dành thời gian “Tỉnh 
nguyện” mỗi ngày và cũng chỉ cho chúng phải làm gì trong khi tỉnh nguyện. 
1. Tỉnh nguyện là GÌ ? 
Đó là khoảng thời gian mỗi ngày dâng lên cho Đức Chúa Trời trong sự cầu 
nguyện và đọc Kinh Thánh.  
2. Khoảng thời gian tốt nhất để tỉnh nguyện là KHI NÀO ? 

a. Đều đặn mỗi ngày-  cùng một thời điểm nếu có thể được, từ 5-15 phút 
(không hơn). Trẻ cần được khích lệ dành thời gian nói chuyện và lắng 
nghe Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài bao nhiêu lâu cũng được tùy 
theo nhu cầu của chúng.  

b. Buổi sáng có thể là khoảng thời gian tốt nhất khi tâm trí được tươi tỉnh 
nhất (sau khi đã rửa mặt và mặc quần áo). Nhưng đôi khi tỉnh nguyện 
vào buổi sáng có thể hơi khó cho trẻ sống trong một đại gia đình, đặc 
biệt nếu cha mẹ của chúng chưa tin Chúa. Nếu như vậy, hãy khích lệ 
trẻ tìm khoảng thời gian khác thích hợp hơn.  

c. Buổi tối. Thật tốt nếu chúng ta nhìn lại cả ngày và cảm tạ Chúa vì 
những gì Ngài đã làm, xưng tội đã phạm, và cầu nguyện cho người mà 
chúng ta đã gặp trong ngày.  

 
3.Tỉnh nguyện Ở ĐÂU là tốt nhất ? 
Có thể ở trong phòng của đứa trẻ hoặc ở trong phòng khác. Cũng có thể ở 
ngoài sân, trong một phòng học trống tại trường học, hoặc thậm chí trong 
phòng đọc sách của thư viện ! Đứa trẻ sẽ phải tìm một nơi thích hợp nhất 
cho mình.  
4. LÀM THẾ NÀO để có thời gian Tỉnh nguyện ? 

a. Có một số chỉ dẫn về việc đọc Kinh Thánh mà trẻ có thể học theo. 
Đứa trẻ nên : 

1. Cầu nguyện- cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng có sự hiểu biết và 
vâng lời Đức Chúa Trời. Trẻ có thể sử dụng lời cầu nguyện của tác giả 
Thi thiên như “Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật 
pháp Chúa” (Thi-thiên 119:18) 
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2. Đọc- một phân đoạn ngắn trong Kinh Thánh - đọc đi đọc lại nhiều lần 
để Lời Chúa trong phân đoạn đó có thể phán với chúng. 

3. Suy ngẫm - học cách suy nghĩ và suy ngẫm những câu Kinh Thánh mà 
chúng đã đọc : 

- Có lời hứa nào để công bố không ? 
- Có tấm gương nào để noi theo không ? 
- Có mạng lệnh nào để vâng theo không ? 
- Có lời cảnh báo nào cần chú ý  không ? 
- Có lẽ thật nào để biết về Đức Chúa Trời hoặc chính mình 

không ? 
4. Cầu nguyện lại với Đức Chúa Trời - dùng lời hứa, mạng lệnh, lời cảnh 

báo hoặc lẽ thật để cầu nguyện lại với Đức Chúa Trời. 
5. Gạch dưới trong Kinh Thánh hay viết xuống sẽ giúp trẻ nắm chặt lấy 

những lẽ thật cho chính mình. 
6. Học thuộc lòng trong một khoảng thời gian sẽ giúp trẻ nhớ những câu 

Kinh Thánh.  
7. Vâng theo những gì Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh, áp dụng 

lời Chúa cách thực tiễn trong đời sống hằng ngày của trẻ 
 
b. Có bốn hướng dẫn về sự cầu nguyện mà trẻ có thể học theo. Đứa trẻ nên  
1. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì bổn tánh của Ngài 
2. Xưng tội và công bố sự tha thứ của Đức Chúa Trời 
3. Cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã làm 
4. Cầu nguyện cho người khác và cho chính mình 

 
 
 
LƯU Ý : BỐN ĐIỀU CẦN GHI NHỚ 
a. Yên tịnh : Đừng vội vã bước vào giờ Tỉnh nguyện, nói với Đức Chúa Trời mọi thứ càng 
nhanh càng tốt. Lòng của chúng ta phải luôn bình tịnh trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời 
(Thi-thiên 46:10) 
b. Chân thật. Hãy chân thật với Đức Chúa Trời, đừng cố che giấu tội lỗi và sự thất bại của 
chúng ta. CNn thận về lời cầu nguyện theo “nghi thức”. 
c. Sử dụng sự trợ giúp. Đem theo chương trình đọc Kinh Thánh mỗi ngày hoặc những ghi 
chú, và nhật ký cầu nguyện đơn giản cùng với nan đề cầu nguyện được liệt kê cho mỗi ngày.  
d. Hãy kiên trì. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để Tỉnh nguyện. Sự bền đỗ là cần thiết.  
 
c. Dạy trẻ cách cầu nguyện tại chốn đông người 

1. BIỆT RIÊNG ít nhất 5 phút trong mỗi buổi nhóm hằng tuần dành cho con trẻ cầu 
nguyện. Khích lệ trẻ đã tin Chúa dự phần trong sự cầu nguyện.  

2. NHẮC trẻ một số nguyên tắc cầu nguyện mà chúng ta đã dạy chúng 
3. CHỌN những nan đề cầu nguyện cho trẻ. Chúng ta có thể làm điều này theo ba cách : 

a. Cho trẻ nêu nan đề cầu nguyện 
b. Đề nghị những nan đề mà trẻ sẽ cầu nguyện 
c. Đọc nan đề cầu nguyện từ một bức thơ của một nhà truyền giáo 

4. MINH HỌA những nan đề cầu nguyện từng hồi từng lúc 
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a. Viết ra ngắn gọn những nan đề cầu nguyện trên một tờ giấy để trẻ có thể cầm 
ở trên tay.  

Hoặc b.  Sử dụng hình ảnh để minh họa những nan đề cầu nguyện như hình ảnh về 
buổi nhóm thiếu nhi, trẻ đang ăn, gia đình, người già, trẻ tại trường học. 
Hoặc c.   Sử dụng những ngón tay - ngón cái đại diện cho “những người ở gần và rất 
thân thiết với tôi ” ; ngón trỏ đại diện cho “thầy cô giáo của tôi”; ngón giữa đại diện cho 
“những người có uy quyền ở trên tôi”; ngón áp út là ngón rất khó để đứng thẳng đại diện cho 
“những người già cả và bệnh tật”; và ngón út đại diện cho “tôi”- là một con trẻ. 
Hoặc d. Cho con trẻ nhìn hình của những nhà truyền giáo, giáo sĩ, trẻ em, v.v… để 
chúng có thể cầu nguyện 
 

5. KHÍCH LỆ trẻ cầu nguyện 
a. Hãy mở rộng thì giờ cầu nguyện cho bất cứ ai muốn cầu nguyện 

Hoặc b. Mời trước những trẻ tình nguyện. Nếu chúng ta sử dụng thị cụ minh họa như 
được trình bày trong phần 4, thì những trẻ tình nguyện có thể giữ thị cụ trong tay khi cầu 
nguyện.  
Hoặc c. Chúng ta cũng có thể dạy trẻ bài cầu nguyện của Chúa Giêxu và khích lệ 
chúng cùng cầu nguyện chung với nhau như một lời cầu nguyện chân thật chứ không phải 
một giai điệu.  
 
Khi dạy trẻ cầu nguyện tại chốn đông người, chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều quá sớm. Hãy 
kiên nhẫn và sự kiên nhẫn của chúng ta cũng đáng lắm đó vì con trẻ là những chiến sĩ cầu 
nguyện tuyệt vời.  
 

D. GIÁO LÝ KINH THÁNH 
1. TẠI SAO chúng ta phải dạy lẽ thật này ? 

a. Kinh Thánh dạy rõ rằng giáo lý Kinh Thánh phải được dạy dỗ bởi vì đó là:  
1. Mạng lệnh của Chúa chúng ta. Ma-thi-ơ 28:20 nói rõ : “Hãy dạy họ giữ hết cả 

MỌI ĐIỀU mà Ta đã truyền cho các ngươi”. 
2. Noi gương Chúa chúng ta. Ngài liên tục dạy giáo lý ví dụ như Ngài dạy về Đức 

Thánh Linh trong Giăng đoạn 14,15 và 16.  
3. Lời truyền dạy của Phao-lô. Khi viết cho Timôthê và Tít, ông nhấn mạnh đến tầm 

quan trọng của việc: 
a. Tin vào giáo lý đúng đắn (1Ti-mô-thê 4:6, 16 ; 2 Ti-mô-thê 1:13; 3:10 và 

Tít 2:7) 
b. Dạy giáo lý đúng đắn (1 Ti-mô-thê 1:3 ; 4:13 ; 5:17 ; 2 Ti-mô-thê 3:16 ; 

4:2-3 ;  và Tít 1:9, 2:1) 
c. Sống theo giáo lý đúng đắn (1 Ti-mô-thê 1:10 ; 6:1,3 và Tít 2:10) 

4. Noi gương Phao-lô trong thư tín của ông. Mỗi thư tín của sứ đồ Phao-lô là sự nối 
kết giữa giáo lý và thực tiễn.  

5. Việc làm thực tiễn của Hội thánh đầu tiên (Công-vụ 2:42) 
 
b. Trẻ đã tin Chúa cần một nền tảng giáo lý đúng đắn để chúng có thể xây dựng đời sống Cơ 
đốc của chúng trên đó.  
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c. Trẻ đã tin Chúa có thể hiểu giáo lý Kinh Thánh. Trẻ đã tin Chúa ở giữa những người mà 
Phao-lô nói đến trong các thư tín gởi cho người Ê-phê-sô và Cô-lô-se (Ê-phê-sô 1:1; 6:1 và 
Cô-lô-se 1:2, 3:20). Những thư tín này chứa đựng nhiều giáo lý.  
 
2. Chúng ta nên dạy ĐIỀU GÌ ? 
Giáo lý dạy dỗ cho trẻ đã tin Chúa bao gồm : 
Phần a- GIÁO LÝ VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI 

1. Đức Chúa Trời đời đời 
2. Đức Chúa Trời toàn năng 
3. Đức Chúa Trời toàn tri 
4. Đức Chúa Trời toàn tại 
5. Đức Chúa Trời bất biến  
6. Đức Chúa Trời thánh khiết 
7. Đức Chúa Trời công bình và ngay thẳng 
8. Đức Chúa Trời yêu thương 
9. Đức Chúa Trời nhân từ và hay thương xót 
10. Đức Chúa Trời thành tín 
11. Đức Chúa Trời khôn ngoan 
12. Đức Chúa Trời ân điển  
13. Đức Chúa Trời chân thật 
14. Đức Chúa Trời của sự hiệp một 
15. Đức Chúa Trời ba ngôi 
16. Sự tể trị của Đức Chúa Trời 
17. Công việc của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo 

 
Phần b- LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI - KINH THÁNH 

18. Sự hà hơi trên Kinh Thánh 
 
Phần c- GIÁO LÝ VỀ ĐẤNG CHRIST 

19. Sự nhập thể của Đấng Christ 
20. Nhân tánh của Đấng Christ 
21. Thần tánh của Đấng Christ 
22. Sự chết của Đấng Christ 
23. Sự sống lại của Đấng Christ 
24. Sự tôn cao và cầu thay của Đấng Christ  
25. Chúa Giê-xu Christ tái lâm 
 
Phần d- GIÁO LÝ VỀ ĐỨC THÁNH LINH  
26. Thân vị của Đức Thánh Linh 
27. Công việc của Đức Thánh Linh đối với người không tin 
28. Công việc của Đức Thánh Linh đối với tín hữu 
 
Phần e- GIÁO LÝ VỀ CON NGƯỜI 
29. Nguồn gốc và bản chất của con người 
30. Sự sa ngã của loài người 
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Phần f- GIÁO LÝ VỀ TỘI LỖI 
31. Bản chất và hậu quả của tội lỗi 
 
Phần g- GIÁO LÝ VỀ THIÊN SỨ 
32. Bản chất của thiên sứ 
33. Công việc của thiên sứ 

 
Phần h- GIÁO LÝ VỀ SỰ CỨU RỖI 

34. Sự ăn năn 
35. Đức tin 
36. Sự xưng công bình 
37. Sự tái sanh 
38. Hiệp nhất với Đấng Christ 
39. Sự nhận làm con nuôi 
40. Sự nên thánh 
41. Cầu nguyện 

 
Phần i- HỘI THÁNH 

42. Giáo lý về Hội thánh 
 
Phần j- TƯƠNG LAI 

43. Giáo lý về những điều sau cùng (sự chết, sự đoán xét, địa ngục và Thiên đàng) 
 
Phần k- SATAN 

44. Giáo lý về Satan 
 
LƯU Ý : Một quy tắc rất hay có thể noi theo là chúng ta hãy dạy trẻ đã tin Chúa những giáo 
lý mà chúng ta phải dạy cho người lớn. Trẻ đã tin Chúa cần học những lẽ thật này càng nhiều 
càng tốt như người lớn vậy.  
 
3. Chúng ta nên dạy giáo lý Kinh Thánh NHƯ THẾ NÀO ? 
a. Tất cả những gì chúng ta dạy cho trẻ phải dựa trên giáo lý Kinh Thánh. Vì vậy, nên dạy 
kèm một giáo lý trong MỖI bài học Kinh Thánh. 
Nội dung giáo lý trong bài học Kinh Thánh và trọng tâm dạy dỗ của quý vị là gì ? 
Bài học của quý vị có bao gồm bất kỳ một giáo lý nào được liệt kê ở trên chưa ? 
b. Chúng ta có thể sử dụng một chuỗi bài học đặc biệt dựa trên một giáo lý hoặc một nhóm 
giáo lý có liên quan với nhau.  
c. Chúng ta có thể dạy giáo lý Kinh thánh qua những bài hát. 
d. Bằng cách dạy học thuộc lòng câu gốc 
 
HAI CẢNH BÁO : 
a. Giáo lý phải luôn được dạy cho trẻ bằng ngôn ngữ đơn giản nhất, cùng với sự giải thích 
những từ khó hiểu và sử dụng thị cụ bất cứ ở chỗ nào nếu có thể được.  
b. Điều quan trọng là các anh chị hướng dẫn thiếu nhi phải hiểu rõ giáo lý trước khi cố gắng 
truyền đạt cho trẻ.  
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E. CÁCH HÀNH XỬ CƠ ĐỐC  
1. TẠI SAO chúng ta phải dạy lẽ thật này ? 
a. Cách hành xử Cơ đốc được truyền lệnh trong Kinh Thánh (Ê-phê-sô 2:10; 4:1). Ví dụ 
trong ba đoạn cuối của sách Ê-phê-sô, có hơn 50 câu nói về cách hành xử Cơ đốc.  
b. Cách hành xử Cơ đốc làm vinh hiển Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:16 ; Ê-phê-sô 1:4-6) 
c. Cách hành xử Cơ đốc là một lời chứng cho những người chưa tin Chúa (Ma-thi-ơ 5:16) 
d. Cách hành xử Cơ đốc đem đến phước hạnh cho chính trẻ đã tin Chúa (Ê-phê-sô 6:3) 
 
2. Chúng ta nên dạy ĐIỀU GÌ ? 
a. Trách nhiệm với Đức Chúa Trời- Dạy trẻ đã tin Chúa về sự tin kính, vâng lời, đức tin 
và yêu mến Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 22:37) 
b. Trách nhiệm với người khác- Dạy trẻ đã tin Chúa tôn trọng và vâng lời những người có 
uy quyền trên chúng tại nhà, trường học, trong Hội thánh và đất nước. Kinh Thánh đặc 
biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của trẻ vâng lời cha mẹ (Xuất 20:12 ; Ê-phê-sô 6:1-3 ; 
Cô-lô-se 3:20) 

     c. Cách hành xử Cơ đốc là bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) và kết quả 
của sự ở trong Đấng Christ. Hãy dạy trẻ rằng vâng giữ mười điều răn của Đức Chúa Trời 
không đem đến sự cứu rỗi đâu, nhưng những người được Đức Chúa Trời cứu phải vâng lời 
Ngài. Cách hành xử Cơ đốc là kết quả chứ không phải là nguyên nhân của sự cứu rỗi.  
  d.  Những quy tắc và tiêu chuNn cho cách hành xử Cơ đốc được tìm thấy trong Kinh Thánh. 
Chúng ta không được dẫn dắt bởi những gì chúng ta cảm thấy đúng hay sai, nhưng phải theo 
những gì Kinh Thánh phán.  
e.  Nguồn phước hạnh là vâng theo những quy tắc của Đức Chúa Trời về cách hành xử Cơ 
đốc và hình phạt nghiêm khắc là nguyên nhân của sự không vâng lời.  
 

3. Chúng ta dạy điều này NHƯ THẾ NÀO ? 
Bằng cách : 
a. Công bố rõ ràng cách có uy quyền về những tiêu chuNn của Kinh Thánh  
b. Cho trẻ đã tin Chúa thấy kiểu mẫu của cách hành xử Cơ đốc mà chúng nên noi theo 
chính là Chúa Giêxu Christ như được bày tỏ trong Kinh Thánh (1 Giăng 2:26) 
c. Trình bày những tấm gương về những người nam và người nữ của Đức Chúa Trời mà 
trẻ có thể noi theo. Hầu hết những người này là những nhân vật trong Kinh Thánh hoặc 
cũng có thể những nhà truyền giáo, v.v… trong những thập niên gần.  
d. Làm gương. Mỗi Cơ đốc nhân nên làm gương cho con trẻ và chúng ta phải cNn thận để 
không làm cho con trẻ vấp phạm (Ma-thi-ơ 18:6) 
Cách hành xử Cơ đốc sẽ được đan xen vào mỗi phần bài học hằng tuần cách thực tiễn. 
Chúng ta có thể dạy điều này trong phần hát ngợi khen, học câu gốc, câu chuyện truyền 
giáo, câu chuyện Kinh Thánh  và qua đời sống của giáo viên bên trong và bên ngoài lớp.  
 
 

F. ĐẮC THẮNG TRONG ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC 
1. TẠI SAO chúng ta nên dạy lẽ thật này ? 
a. Điều này được dạy trong Kinh Thánh (Rô-ma 6:14, 8:37; 2 Cô-rinh-tô 2:14). 
b. Mỗi Cơ đốc nhân cần phải biết đời sống đắc thắng có nghĩa là gì- bao gồm cả trẻ đã tin 
Chúa. 
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c. Nói chung, trẻ đã tin Chúa không thể biết những lẽ thật này và thường thì chúng không 
có cách nào khác để học những lẽ thật này ngoại trừ chúng ta phải dạy dỗ chúng. Thắc 
mắc về tội lỗi trong đời sống Cơ đốc thường gây ra sự mơ hồ cho trẻ đã tin Chúa. 
d. Nếu chúng ta không dạy điều này cho trẻ, thì chúng sẽ trở nên nản lòng và đánh mất đi 
sự vui mừng về sự cứu rỗi của chúng.  
e. Một đời sống đắc thắng sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời, làm chứng cho người khác và 
đem lại sự vui mừng cho chính đứa trẻ.  
 
2. Chúng ta nên dạy ĐIỀU GÌ ? 
Nhiều trẻ đã tin Chúa chưa được dạy phải làm gì khi phạm tội. Chúng nghĩ rằng khi 
phạm tội, Chúa Giê-xu sẽ rời khỏi chúng và chúng cần phải được Chúa cứu trở lại.  
Hãy dạy trẻ :  
a. Cơ đốc nhân có hai bản chất: 
Tội lỗi là một thực trạng có trong Cơ đốc nhân (1 Giăng 1:8, 10), bởi vì Cơ đốc nhân có 
hai bản chất. Kinh Thánh gọi hai bản chất này là “con người cũ …….con người mới” (Ê-
phê-sô 4:22-24). Hai bản chất này luôn đối nghịch nhau (Ga-la-ti 5:16-17). Khi Đức 
Thánh Linh kiểm soát thì bản chất mới đắc thắng và đời sống chúng ta làm đẹp lòng Đức 
Chúa Trời. Nhưng khi cái tôi kiểm soát, bản chất cũ đắc thắng và chúng ta phạm tội và 
không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.  

b. Những hậu quả của tội lỗi trong đời sống Cơ đốc 
1. Tội lỗi trong đời sống Cơ đốc bẽ gãy sự tương giao với Đức Chúa Trời 
2. Trẻ được tái sanh vẫn là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời, nhưng tội lỗi tạo 

nên hàng rào ngăn cản giữa trẻ với Đức Chúa Trời (Ê-sai 50:2) 
3. Nếu trẻ cứ liên tục cố ý phạm tội thì Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt chúng (Hê-bơ-rơ 

12:5-11) 
 

c. Làm thế nào để có sự đắc thắng trong đời sống Cơ đốc  
Trẻ phải : 

1. Nhận biết tội lỗi và sự bất lực khi muốn sống làm đẹp lòng Chúa bằng sức riêng của 
mình (Rô-ma 7:24). 

2. Thừa nhận tội lỗi của mình và xưng chúng ra với Chúa, và công bố sự tha thứ tội của 
Chúa (1 Giăng 1:9). Trẻ phải kể tên từng tội cụ thể mà mình đã phạm và chưa chịu 
xưng ra với Chúa. Nếu trẻ đã làm điều sai trái nào với ai, thì chúng cần phải gặp 
người đó để sửa sai lại nếu cần thiết.  

3. Tiếp nhận bởi đức tin về những gì Đấng Christ đã làm cho đứa trẻ – rằng chúng đã 
chết và đã sống lại trong đời sống mới trong Ngài (Rô-ma 6:11). Đứa trẻ nên cảm ơn 
Chúa vì sự đắc thắng mà Chúa đã ban cho chúng qua sự chết và sự sống lại của Ngài.  

4. Chống lại Satan và tội lỗi bằng sức của Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 6:13). Một bé gái 
nhỏ đã tin Chúa có lần nói như vầy : “Khi Satan gõ cửa đời sống con và muốn cám dỗ 
con, con bèn nhờ Chúa Giê-xu Christ ra trả lời nó”. 

5. Đầu phục mỗi phần trong đời sống của trẻ cho Chúa Giê-xu Christ để Đức Thánh 
Linh có thể kiểm soát đời sống chúng và sử dụng chúng cho sự vinh hiển của Ngài 
(Rô-ma 6:14) 

6. Luôn nhớ mặc áo giáp mà Đức Chúa Trời đã ban cho Cơ đốc nhân (Ê-phê-sô 6:10-
18). 
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3. Nên dạy lẽ thật này NHƯ THẾ NÀO ? 
a. Lấy đề tài “Đời sống đắc thắng” làm chủ đề chính dạy trong suốt nhiều tuần lễ. Sử 
dụng những chuỗi bài học Kinh Thánh đặc biệt thích hợp với chủ đề này và nhấn mạnh 
những khía cạnh khác nhau mỗi tuần.  
Chuỗi bài học thích hợp như “Đời sống của Giôsuê” (gồm 6 bài học hình nỉ có sẵn trong 
Hội Truyền Giáo Thiếu Nhi). Sử dụng 6 bài học này để dạy những khía cạnh khác nhau 
trong đời sống đắc thắng như sau: 
1. Nền tảng của sự đắc thắng - Lời Đức Chúa Trời 
2. Điều kiện để đắc thắng – Sự vâng lời tuyệt đối 
3. Để có được sự đắc thắng – Đức tin  
4. Mối nguy hiểm đối với sự đắc thắng – Không vâng lời 
5. Đắc thắng liên tục - Cầu nguyện 
6. Thách thức đối với sự đắc thắng – Tận hiến 

 
b. Có những bài học Kinh Thánh khác về chủ đề đắc thắng trong đời sống Cơ đốc như : 

1. Những người bạn của Đaniên trong lò lửa 
2. Đa-vít va Gô-li-át 
3. Ê-li trên núi Cạt-mên 
4. Sam-sôn 
5. Sự kêu gọi của Môi-se 
6. Môise và những người đi dọ thám xứ 
7. Phi-e-rơ sau lễ ngũ tuần 
8. Sự cám dỗ của Chúa Giê-xu  
 
c. Có nhiều câu gốc nhấn mạnh đến chủ đề này như: Thi-thiên 119:11 ; Rô-ma 8:35,37 ; 1 
Giăng 2:1 ; 1 Giăng 5:4 ; Hê-bơ-rơ 12:1. 
 
d. Một số bài hát dạy về đời sống đắc thắng cần được giải thích thấu đáo như : 
1. Đấng Christ sống trong tôi (Salvation song 1, số 66) 
2. Tội lỗi không có uy quyền (Salvation song 1, số 69) 
3. Con giấu Lời Ngài trong lòng con (Salvation song 2, số 32) 
4. V là cho đắc thắng (Salvation song 2, số 32) 
5. Có sự đắc thắng cho tôi (Salvation song 4, số 49) 
6. Hãy chăm xem Chúa Giêxu Christ (Salvation song 4, số 50) 
7. Mỗi giây phút trong ngày (Salvation song 3, số 85) 
(Salvation songs, Volumes 1-4 do CEF xuất bản) 
 
e. Điều quan trọng là các anh chị hướng dẫn thiếu nhi phải kinh nghiệm đời sống đắc 
thắng trước khi cố truyền đạt lẽ thật này cho trẻ.  
 

G. LÀM CHỨNG 
1. TẠI SAO chúng ta phải dạy lẽ thật này ? 
a. Kinh Thánh truyền lệnh (Công-vụ 1:8 ; Mác 16:15) 
b. Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều tấm gương làm chứng như Phao-lô, Ê-ti-ên, đứa 
đầy tớ gái của Na-a-man. 
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c. Đức Chúa Trời hứa ban thưởng và chúc phước cho những người làm chứng (Châm-
ngôn 11:30 ; Khải-huyền 2:10) 
d. Làm chứng sẽ làm cho trẻ đã tin Chúa thêm mạnh mẽ và tăng trưởng.  
d. Nhiều trẻ em khác cần nghe về Tin Lành, và chính trẻ đã tin Chúa là những chứng 
nhân tốt nhất. 

 
2. Chúng ta sẽ DẠY GÌ ? 
a. Dạy trẻ làm chứng bằng đời sống của chúng (Ma-thi-ơ 5:16) 
b. Dạy trẻ làm chứng bằng môi miệng của chúng (1 Phi-e-rơ 3:15). Trẻ nên tận dụng mọi cơ 
hội để nói cho người khác biết về Chúa Cứu Thế và cầu nguyện để đời sống của chúng sẽ 
chiếu sáng cho Đấng Christ, và rồi chúng sẽ có cơ hội nói cho người khác biết Đấng Christ 
đã thay đổi chúng như thế nào. 
c. Dạy trẻ làm chứng bằng sự cảm tạ trước khi ăn. 
d. Dạy trẻ làm chứng bằng cách đi đến Hội thánh, đi học trường Chúa nhật và đi nhóm thiếu 
nhi, và mang Kinh Thánh bên mình khi  đi nhóm.  
e. Cho trẻ biết rằng làm chứng cho Chúa Giê-xu Christ không dễ dàng đâu (2 Ti-mô-thê 
3:12). Người khác có thể cười và chế giễu chúng vì đã tin Chúa. Người ta cũng có thể làm 
tổn thương chúng nữa. 
 

3. Chúng ta dạy trẻ làm chứng NHƯ THẾ NÀO ? 
a. Khích lệ trẻ làm chứng về Chúa Giê-xu Christ ngay khi được nghe chúng ta khải đạo về sự 
cứu rỗi (Ma-thi-ơ 10:32). Trẻ có thể lập tức bắt đầu nói cho một Cơ đốc nhân trưởng thành 
hoặc một đứa trẻ khác rằng chúng đã tiếp nhận Chúa Giê-xu.  
b. Khích lệ và thách thức trẻ làm chứng về Chúa Giê-xu tại nhà và bất cứ nơi nào chúng đi 
đến. Chúng ta có thể làm được điều này qua: 
1. Trọng tâm dạy dỗ của nhiều bài học Kinh Thánh 
2. Những câu chuyện truyền giáo- nhấn mạnh rằng chúng bây giờ là những nhà truyền giáo 
3. Hát ngợi khen- nhiều bài hát nhấn mạnh về làm chứng 
4. Học câu gốc 
c. Dạy trẻ cách sử dụng Sách Không Lời và truyền đạo đơn Tin Lành. Dạy trẻ cách dẫn đưa 
những đứa trẻ khác đến với Chúa Giê-xu Christ. 
d. Cho trẻ cơ hội chia sẽ với những đứa trẻ khác về kinh nghiệm làm chứng của chúng trong 
tuần vừa qua tại buổi nhóm thiếu nhi.  
e. Cho trẻ cơ hội làm chứng trong buổi nhóm thiếu nhi bằng cách : 
1. Hỏi trẻ một số câu hỏi như Chúa Giêxu có ý nghĩa gì đối với chúng hoặc đã làm gì cho 

chúng. 
2. Cho phép trẻ làm chứng.  
 

H. TẬN HIẾN 
1. TẠI SAO chúng ta phải dạy lẽ thật này ? 
a. Vì Kinh Thánh dạy về tận hiến (Rô-ma 12:1) 
b. Vì Đức Chúa Trời có thể sử dụng đời sống của Cơ đốc nhân khi họ tận hiến cho Ngài.  

     c. Vì thế giới ngày nay cần những trẻ đã tin Chúa tận hiến cho Chúa. 
 
2. Chúng ta nên dạy ĐỀU GÌ ? 
a. Tận hiến là gì : 
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Tận hiến là hành động đầu phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, được biến đổi để trở nên 
giống Chúa Giê-xu Christ càng hơn và được Chúa sử dụng trong chức dịch như Ngài 
mong muốn. Chúng ta dâng cho Chúa tất cả: đời sống, tài sản, thân thể của chúng ta để 
trở thành người mà Chúa mong muốn và làm những điều Chúa muốn chúng ta làm và đi 
bất cứ nơi nào Chúa muốn chúng ta đi (Rô-ma 12:1-2 ; Châm-ngôn 23:26) 
1. Người tận hiến  

a. Phải được tái sanh- lưu ý cách sử dụng từ “anh em” trong Rô-ma 12:1 
b. Phải nhận biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình ; người ấy dâng hiến 
chính mình vì những gì Đấng Christ đã làm cho người ấy. Phao-lô nói “Vậy, hỡi anh em, tôi 
lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời  khuyên anh em……… ấy là sự thờ phượng phải lẽ của 
anh em” (Rô-ma 12:1) 
“………….anh em chẳng phải thuộc về chính mình. Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao” 
(1 Cô-rinh-tô 6:19-20) 
 

2. Của dâng 
a. “Thân thể anh em” (Rô-ma 12:1) - nghĩa là trẻ dâng cả con người của chúng – tất cả 
những gì trong hiện tại và hy vọng trong tương lai cho Chúa.  
b. “Của lễ sống” (Rô-ma 12:1)- nghĩa là trẻ dâng đời sống của chúng NGAY BÂY GIƠ 
chứ không phải đợi đến khi qua đời. 
 
3. Cách dâng 
a. Đó là món quà DÂNG MỘT LẦN LÀ ĐỦ CẢ- giao phó trọn vẹn cuộc đời trẻ cho 
Chúa.  
b. Mỗi cá nhân Cơ đốc nhân phải dâng chính mình cho Chúa CÁCH CÁ NHÂN.  
c. Đây là món quà dâng lên cho Chúa ĐỂ LÀM THEO Ý MUỐN CỦA NGÀI. “Để thử 
cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 
12:2) 
 
4. Kết quả của sự tận hiến 

a. Đức Chúa Trời chấp nhận sự dâng hiến chính chúng ta lên cho Chúa. Đó là “thánh khiết và 
đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1). 
b. Khi có những đời sống đầu phục Đức Chúa Trời, thì phải có sự tách biệt khỏi những điều 
thuộc về đời này để được biến đổi trở nên giống như giống Đấng Christ càng hơn (Rô-ma 
12:2). 
 
b. Sự tận hiến không phải là : 
Tiếp nhận Chúa Giê-xu nhiều lần, cũng không phải là “phước hạnh thứ hai”. Sự tận hiến 
không phải là cánh cửa hộ mạng và cũng không phải để tiếp nhận Đức Thánh Linh.  
 
c. Trẻ nên tận hiến đời sống khi nào ? 

1. Có thể ngay giây phút tiếp nhận Chúa Giê-xu. Khi một đứa trẻ tiếp nhận Chúa, nó 
nên nhận biết rằng Chúa Giê-xu không chỉ là Chúa Cứu Thế mà còn là Chúa của nó 
nữa.  

2. Một số Cơ đốc nhân hiểu được lẽ thật này rõ ràng hơn sau đó trong đời sống của họ, 
và dâng thân thể họ cho Chúa vào lúc đó.  
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3. Chúng ta nên dạy lẽ thật này NHƯ THẾ NÀO ? 

Qua : 
a. Những câu chuyện Kinh Thánh có nhấn mạnh đến lẽ thật này. 
b. Những câu chuyện truyền giáo. Những câu chuyện này rất có giá trị cho mục đích này, và 
cho trẻ thấy Đức Chúa Trời có thể làm những gì cho một đời sống hoàn toàn tận hiến cho 
Ngài. Amy Carmichael đã từng cầu nguyện mỗi buổi sang : “Lạy Chúa, giường con là bàn 
thờ cho Ngài, con là của lễ. Xin Ngài nhậm lấy tất cả những gì ở trên giường của con. Con 
xin dâng chính  mình con cho Ngài. Xin dùng con và khiến con trở thành người Ngài muốn”. 
c. Những bài hát về chủ đề tận hiến. Chúng ta phải luôn giải thích trước những bài hát này 
cách cNn thận.  
d. Chọn những câu gốc thích hợp 
e. Cho trẻ đã tin Chúa cơ hội tận hiến đời sống chúng cho Chúa Giê-xu Christ trong các buổi 
nhóm hằng tuần. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách: 

1. Để vài phút yên lặng, trẻ cuối đầu xuống khi nghe xong câu chuyện Kinh Thánh để 
chúng có thể tận hiến chính đời sống của chúng cho Chúa cách yên lặng.  

2. Đề nghị trẻ đã tin Chúa đến gặp chúng ta sau buổi nhóm nếu chúng muốn nghe những 
lời khuyên hoặc khải đạo về vấn đề này. Nếu có trẻ đến với chúng ta để được khải 
đạo, thì hãy chỉ cho chúng Rô-ma 12:1, giải thích câu Kinh Thánh này cNn thận và 
nếu chúng muốn tận hiến đời sống mình cho Chúa, thì hãy cho trẻ cơ hội cầu nguyện 
ngắn và dâng chúng lên cho Chúa.  

3. Hoặc vẽ một vòng tròn trên đất và khích lệ trẻ nào đã tin Chúa mà muốn tận hiến đời 
sống mình cho Chúa thì hãy bước vào vòng tròn và cầu nguyện “Lạy Chúa, Con xin 
dâng tất cả những em bên trong vòng tròn này lên cho Chúa”. Hoặc chúng ta có thể 
dùng một tờ báo trãi ra trên đất và làm giống như vậy.  

 
I. TRUYỀN GIÁO 

1. TẠI SAO chúng ta phải dạy lẽ thật này ? 
a. Chúa Giê-xu Christ truyền lệnh rằng Phúc âm Tin Lành phải được giảng ra khắp mọi nơi 
(Mác 16:15) và mỗi Cơ đốc nhân phải góp phần trong trách nhiệm này.  
b. Sự dạy dỗ này sẽ giúp đỡ và khiến đời sống Cơ đốc của trẻ đã tin Chúa được mạnh mẽ.  
c. Bằng cách dạy dỗ về truyền giáo, chúng ta đang đang bị và huấn luyện những nhà truyền 
giáo trong tương lai (2 Ti-mô-thê 3:14,15) 
d. Những nhà truyền giáo đang thi hành chức vụ cần lời cầu nguyện và hỗ trợ của con trẻ.  
 

2. Chúng ta nên dạy ĐIỀU GÌ ? 
a. Dạy những gì Kinh Thánh nói về truyền giáo 
b. Cho trẻ biết nhu cầu lớn lao của thế giới để chúng có lòng quan tâm, cưu mang và ao ước 
trở thành những nhà truyền giáo.  
c. Cho trẻ biết chúng có thể làm được gì để giúp đỡ người khác ngay bây giờ và sau này.  
 

3. Chúng ta nên dạy lẽ thật này NHƯ THẾ NÀO ? 
a. Dạy trẻ đã tin Chúa những phần bài học Kinh Thánh  nói về truyền giáo bằng cách : 
1. sử dụng những câu Kinh Thánh như: Ma-thi-ơ 28:19-20 ; Mác 10:14 ; Mác 16:15 ; 

Giăng 10:16 ; Giăng 4:35 ; Công-vụ 1:8 ; Công-vụ 4:12 và Rô-ma 10:11-15.  
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2. Sử dụng những câu chuyện Kinh Thánh như Giô-na, đứa đầy tớ gái của Na-a-man; 
Phi-lip, Phao-lô, Ti-mô-thê. 

 
b. Khích lệ trẻ đã tin Chúa quan tâm đặc biệt đến truyền giáo 

1. Cho trẻ biết một số nhà truyền giáo, nơi họ đang thi hành chức vụ và công tác của họ. 
a. Chọn một số nhà truyền giáo mà trẻ có thể có lòng quan tâm đặc biệt đến. Cung 

cấp thông tin càng nhiều càng tốt về họ, công tác của họ và nhu cầu của công trường họ. 
Sử dụng bản đồ, tranh ảnh, hình ảnh, v.v…. 

b. Trẻ có thể dùng một quyển vở để dán tranh ảnh của những nhà truyền giáo và 
những đất nước mà họ đang thi hành chức vụ vào trong đó hoặc chúng ta có thể dùng một cái 
bàn để trẻ có thể trình bày những tranh ảnh của những nhà truyền giáo trên đó.  

2. Dạy tiểu sử và những câu chuyện về những nhà truyền giáo cho trẻ. Điều này sẽ giúp 
chúng thấy cách Đức Chúa Trời chuNn bị những đầy tớ của Ngài và công tác truyền 
giáo bao gồm những điều gì.  

3. Cho trẻ có cơ hội được nghe và gặp gỡ những nhà truyền giáo. Mời một nhà truyền 
giáo đến thăm buổi nhóm của các em, hoặc xin một nhà truyền giáo gởi một băng 
cassette có thu âm một bài giảng ngắn cho buổi nhóm. 

 
c. Cho trẻ tham gia vào công tác truyền giáo bằng cách cầu nguyện, dâng hiến và làm 
chứng.  

1. Đọc những thơ tin tức về truyền giáo cho trẻ nghe để chúng có thể biết những 
nhu cầu cụ thể cần cầu nguyện và ngợi khen. Chúng phải học cầu nguyện 
thường xuyên cho các nhà truyền giáo và công tác của họ. Các bé trai và bé 
gái cũng có thể viết thơ cho những nhà truyền giáo nữa.  

2. Khích lệ trẻ dâng hiến cho công tác truyền giáo (Công-vụ 20:35 ; Ma-la-chi 
3:10 ; 2 Cô-rinh-tô 9:7) 

a. Giải thích cho trẻ hiểu tại sao lại cần tài chánh và tiền dâng được sử 
dụng như thế nào. Cho trẻ biết là chúng được tự do dâng hiến tiền 
riêng của chúng khi được Chúa chúc phước. 

b. Đề ra mục tiêu truyền giáo để trẻ phấn đấu đạt được mục tiêu bằng 
sự dâng  hiến. Đặt ra con số mục tiêu mà trẻ có thể cố gắng đạt được 
trong khoảng thời gian vài tuần hoặc vài tháng.  

3. Trẻ đã tin Chúa có thể học để trở thành những nhà truyền giáo ngay bây giờ - 
tại nhà, trường học, sân chơi và bất cứ nơi nào chúng đi đến- bằng cách nói 
cho người khác biết Chúa Giê-xu Christ. Chúng không cần phải đợi đến khi 
trưởng thành. Trẻ đã tin Chúa là những nhà truyền giáo cho thiếu nhi tốt nhất! 

Các em thiếu nhi cũng được Chúa sử dụng để dẫn dắt những người lớn về với 
Chúa Giê-xu Christ. Hãy chỉ dạy và giúp đỡ chúng cách làm chứng (xem phần 
“Làm chứng”) 

4. Thách thức trẻ về chức vụ trọn thời gian. Nhiều người hầu việc Chúa nổi tiếng đã 
nhận được sự kêu gọi rõ ràng của Đức Chúa Trời để bước vào chức vụ hoặc cánh 
đồng truyền giáo khi họ còn rất trẻ. Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi 
những trẻ đã tin Chúa dưới sự chăm sóc của chúng ta trở thành những nhà truyền 
giáo, mục sư, giáo sĩ, giáo sư, y tá và bác sĩ cho công việc của Ngài.  
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5. Phải bảo đảm rằng chúng ta là những bậc cha mẹ Cơ đốc hoặc người hướng dẫn thiếu 
nhi phải có khải tượng truyền giáo, nếu không chúng ta không thể dạy về truyền giáo 
có hiệu quả được.  

 
 

TÀI LI ỆU THAM KHẢO ĐỂ DẠY NHỮNG LẼ THẬT NÀY 
 
Hiệp hội truyền giáo thiếu nhi xuất bản nhiều chuỗi bài học hình nỉ và sách truyện tranh màu 
rất ích lợi trong việc dạy những lẽ thật này cho trẻ đã tin Chúa.  

1. Chuỗi bài nói về từng phần bài học trong Kinh Thánh như: 
-  “cuộc đời Phi-e-rơ”  (6 bài học hình nỉ) 
-  “Cuộc đời của những nhà tổ phụ” (15 bài học hình nỉ) 
-   “Những câu chuyện Nn dụ của Chúa Giê-xu (12 bài học hình nĩ) 

Nhiều bài học trong những chuỗi bài này cung cấp trọng tâm dạy dỗ thích hợp với những chủ 
đề chứa đựng trong từng chương.  
Ngoài ra, một số chuỗi bài này đặc biệt thích hợp với những chủ đề dạy dỗ đặc biệt như: 
-“Giô-suê” (6 bài học hình nỉ) có thể sử dụng để dạy về sự đắc thắng.  
- “Cuộc đời Chúa Giê-xu” (hai chương, mỗi chương gồm 14 bài học hình nỉ) đặc biệt thích 
hợp để dạy giáo lý về Thân vị và công việc của Đấng Christ.  
 

2. Những chuỗi bài tập trung vào một chủ đề nào đó cũng có thể sử dụng để dạy chủ đề 
đó. Những bài học này không được trích dẫn từ một phần của Kinh Thánh, nhưng dựa 
trên từng chủ đề- nhưng sử dụng những phần khác nhau của Kinh Thánh như: 

- “Cầu nguyện theo cách của Đức Chúa Trời” (6 bài học hình nỉ) về chủ đề cầu nguyện.  
- “Lời Chúa và tôi” (12 bài học hình nỉ) về Kinh Thánh. 
- “Sách không lời” (5 bài học hình nỉ hoặc bài học tranh màu) dạy các giáo lý căn bản.  
 

3. Những câu chuyện hình nỉ hoặc tranh màu đa dạng dạy về truyền giáo và làm chứng 
như: 

“Hudson Taylor” (5 câu chuyện hình nỉ) 
“Tôi dám” (6 câu chuyện hình nỉ) nói về cuộc đời của Amy Carmichael.  

 
4. Nhiều câu gốc Kinh Thánh có thị cụ đi kèm.  
5. Bốn tuyển tập bài hát “Salvation songs” với 100 bài cho mỗi tập được phân loại theo 

từng chủ đề. Một số bài hát có thị cụ đi kèm cũng có sẵn.  
6. Truyền đạo đơn, tờ bướm và Kinh Thánh phụ dẫn.  
 
Bible Visuals  cũng xuất bản rộng rãi đa dạng các tài liệu dạy dỗ mà chúng ta có thể sử 
dụng để dạy nhiều chủ đề bài học ở trên.  
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CHƯƠNG 6 

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC 
 
Quý vị có thể không sử dụng hết tất cả những phương pháp chăm sóc này với từng trẻ. 
Hãy sử dụng hoặc điều chỉnh những gì quý vị cảm thấy có thể thực thi được trong hoàn 
cảnh đặc biệt của quý vị.  

A. CẦU NGUYỆN 
Cầu nguyện là phương cách chăm sóc quan trọng và hiệu quả nhất. Hãy nhớ cách Phao-lô 
cầu nguyện cho các Cơ đốc nhân mà ông đã để lại đằng sau. 

1. Giữ sổ cầu nguyện có ghi tên và địa chỉ của trẻ mà chúng ta đã dẫn đưa về với Chúa. 
Mỗi ngày ít nhất cầu nguyện cho một vài em trong danh sách đó.  

2. Nhờ những người đồng công trong sự cầu nguyện hoặc nhóm cầu nguyện giúp đỡ 
bằng cách đưa danh sách tên và địa chỉ của các em cho họ.  

3. Khích lệ Hội thánh của chúng ta nhớ đến trẻ đã tin Chúa trong sự cầu nguyện.  
4. Cầu nguyện cho trẻ đã tin Chúa cách cá nhân, cầu nguyện cho từng nhu cầu cụ thể 

trong đời sống của chúng, để chúng sẽ 
- có sự bảo đảm về sự cứu rỗi  

- tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết Đấng Christ. 
- sống một đời sống thật sự làm vinh hiển Đức Chúa Trời  
- luôn để Chúa Giê-xu Christ ở vị trí hàng đầu trong đời sống của chúng, đầu phục và vâng 
lời Ngài trong mọi sự. 
- được gìn giữ khi bị cám dỗ  
-bước đi trong sự tương giao với Đức Chúa Trời và những tín hữu khác  
- trở thành những tín hữu năng động của Hội thánh là nơi Kinh Thánh được dạy dỗ cách 
trung tín. 
- đi nhóm trường Chúa nhật và nhóm thiếu nhi đều đặn. 
- trở thành chứng nhân cho Đấng Christ và nguồn phước cho người khác ở bất cứ nơi nào 
chúng đi đến. 
- được đâm rễ và vững nền trong Lời Đức Chúa Trời  
- trở thành những bé trai hoặc bé gái hay cầu nguyện  
- trở thành những chứng nhân trung tín, chinh phục người khác về cho Chúa Giê-xu Christ 
- Có niềm vui khi nhìn thấy những thành viên khác trong gia đình của mình cũng tiếp nhận 
Chúa.  
- sau này chọn người bạn đời yêu mến Chúa là người mà Chúa ban cho chúng 
- biết và đi theo ý muốn của Chúa trong đời sống của chúng và nếu Chúa muốn dẫn dắt 
chúng bước vào chức vụ trọn thời gian.  
- chờ đợi và sẵn sàng khi Chúa tái lâm.  
 

B. BUỔI NHÓM THIẾU NHI 
Buổi nhóm thiếu nhi được tổ chức vào ngày thường trong tuần thường tại tư gia, một tuần 
một lần. Buổi nhóm này đặc biệt dành cho các em thiếu nhi hàng xóm láng giềng và thường 
kéo dài một tiếng đồng hồ.  

1. Trẻ đã tin Chúa cần được dạy dỗ Lời Chúa cách có hệ thống và đều đặn. Trong buổi 
nhóm thiếu nhi, ở giữa một nhóm nhỏ bạn bè trong xóm thì nhu cầu này được đáp 
ứng.  
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2. Trẻ tin Chúa trong các buổi nhóm thiếu nhi nên được khích lệ đi nhóm mỗi tuần. 
Người đặc trách buổi nhóm nên mời những đứa trẻ khác đang sống trong khu vực của 
mình và những trẻ đã tin Chúa trong buổi học Kinh Thánh, thánh kinh hè, v.v… đến 
tham dự buổi nhóm thiếu nhi.   

3. Nên có phần dạy dỗ dành cho trẻ đã tin Chúa trong mỗi buổi nhóm thiếu nhi qua : ca 
hát, giờ cầu nguyện, giờ ôn bài, giờ truyền giáo, học câu gốc và bài học Kinh Thánh. 
Các anh chị hướng dẫn thiếu nhi cần phải lên kế hoạch cho buổi nhóm xoay quanh 
chủ đề của bài học Kinh Thánh, nhấn mạnh trọng tâm dạy dỗ cho trẻ đã tin Chúa. Dạy 
dỗ trẻ đã tin Chúa là phần rất quan trọng trong bất kỳ buổi nhóm thiếu nhi nào.  

4. Chúng ta nên dạy trẻ đã tin Chúa cách làm chứng và dẫn đưa những bạn khác đến 
buổi nhóm thiếu nhi.  

 
 

C. THÁCH THỨC TRẺ ĐI NHÓM VỚI HỘI THÁNH 
Trẻ đã tin Chúa nên được khích lệ tham dự buổi nhóm của Hội thánh hoặc trường Chúa nhật 
là nơi trung tín dạy dỗ Lời Chúa. Hội thánh Tin Lành địa phương là một tổ chức thánh và 
mỗi tân tín hữu nên được hướng dẫn vào Hội thánh.  

1. Mỗi bậc phụ huynh hoặc giáo sư Cơ đốc cần phải làm gương bằng cách trở thành một 
thành viên trung tín của một Hội thánh địa phương và đi nhóm đều đặn.  

2. Nếu trẻ đã đi nhóm trường Chúa nhật rồi, hãy khích lệ chúng đi nhóm đều đặn mỗi 
Chúa nhật.  

3. Hãy cNn thận đừng đem trẻ từ một trường Chúa nhật này sang một trường Chúa nhật 
khác hoặc một Hội thánh này sang một Hội thánh khác vì chúng ta có thể mất liên lạc 
với chúng.  

4. Mời từng em đã tin Chúa mà chưa đi nhóm trường Chúa nhật hoặc Hội thánh bắt đầu 
đi nhóm đều đặn: 

a. Trước hết xin phép cha mẹ của đứa trẻ để chúng có thể tham dự trường Chúa 
nhật.  

b. Giới thiệu đứa trẻ (cha mẹ của chúng nếu có thể được) với Hội thánh, và giới 
thiếu Hội thánh với họ qua những sự kiện đặc biệt như: 

- trẻ đi nhóm tại Hội thánh 
- chương trình giáng sinh, chương trình truyền giảng âm nhạc hoặc những buổi 
nhóm đặc biệt khác.  
- Buổi nhóm dành cho các bậc phụ huynh vào buổi tối.  
c. Cung cấp tên và địa chỉ của những trẻ chưa thuộc về Hội thánh nào cho mục 

sư, giáo viên trường Chúa nhật hoặc người lãnh đạo để họ có thể mời chúng 
đến trường Chúa nhật và Hội thánh.  

d. Nếu cần thiết, sắp xếp phương tiện đưa đón trẻ đến trường Chúa nhật. Đừng chỉ hỏi xem 
trẻ có muốn đi nhóm trường Chúa nhật không, chúng ta phải dẫn chúng đến.  
 

5. Khích lệ Hội thánh của quý vị (hoặc Hội thánh khác nếu được) nhận thấy truyền 
giảng cho trẻ chưa được cứu cũng là một phần rất quan trọng trong chức vụ của họ. 
Hội thánh nói chung và mục sư nói riêng nên có lòng quan tâm cá nhân đến công việc 
đang được thực hiện trong Hội thánh giữa vòng các em thiếu nhi, và ao ước chinh 
phục những em mà Hội thánh chưa liên hệ được. Khi liên hệ được với các em, Hội 
thánh nên chào đón và cầu nguyện cho chúng.  
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D. KHẢI ĐẠO CÁ NHÂN 

1. Cố gắng tìm hiểu mỗi trẻ đã tin Chúa cách cá nhân. Tìm hiểu về gia đình, sở thích và 
lòng quan tâm của trẻ. Hãy cho trẻ thấy bạn đang quan tâm đến chúng cách cá nhân.  

2. Mời trẻ đã tin Chúa đến nói chuyện với chúng ta cách cá nhân sau buổi nhóm hoặc 
bất cứ lúc nào thích hợp, về bất kỳ nan đề nào mà chúng đang gặp phải trong đời sống 
Cơ đốc. Khi đứa trẻ đến, hãy lắng nghe chúng cNn thận trong sự cầu nguyện và cho 
trẻ câu trả lời về nan đề của chúng từ Lời Đức Chúa Trời.  

3. Dành thì giờ nói chuyện cá nhân với từng trẻ đã tin Chúa bất cứ lúc nào có cơ hội, 
hãy khích lệ trẻ bước đi với Chúa. Thời gian dành cho trẻ đừng kéo dài quá lâu. Cố 
gắng dành ít phút khích lệ trẻ đều đặn. 

4. Hãy cNn thận đừng tỏ ra thiên vị với bất kỳ đứa trẻ nào. Những trẻ khác có thể nghĩ 
chúng ta đang thích đứa trẻ này hơn và chúng sẽ xem đứa trẻ đó như “con thú cưng 
của thầy cô giáo”. 

5. Đừng bao giờ phản bội lòng tin cậy của đứa trẻ. Đừng bao giờ nói cho người khác 
biết những gì trẻ đã tâm sự với chúng ta. Nếu đứa trẻ biết bí mật của nó đã được kể 
cho người khác biết thì nó sẽ bị tổn thương rất nhiều.  

 
E.THĂM VIẾNG TRẺ ĐÃ TIN CHÚA TẠI NHÀ CỦA CHÚNG 
1. Noi gương trong Kinh Thánh 
Phao-lô sai Ti-mô-thê đi thăm các Cơ đốc nhân tại thành Phi-líp và Tê-sa-lô-ni-ca : “Vả 
tôi nhờ ơn Chúa Giê-xu sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, để tới phiên tôi, tôi nghe tin anh 
em, mà được yên lòng” (Phi-líp 2:19) 
“……và sai Ti-mô-thê là anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo 
Tin Lành của Đấng Christ đến cùng anh em để khiến anh em được vững vàng và giục 
lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi 
những sự khốn khó dường ấy…..” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2-3) 
2. Nhu cầu cấp thiết 
Nhiều trẻ đến với Đấng Christ xuất thân từ gia đình chưa tin Chúa. Như Phao-lô cần biết 
tình trạng của người Phi-líp thể nào thì chúng ta cũng cần phải biết các em như thể ấy 
trong đời sống Cơ đốc của chúng. Giống như các Cơ đốc nhân tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, 
những trẻ đã tin Chúa này cần được gây dựng và khích lệ trong đức tin.  
3. Khả năng tuyệt vời 

Những ai muốn chăm sóc trẻ đã tin Chúa tại gia có khả năng thăm viếng trẻ tuyệt vời tại nhà 
của chúng. Những lãnh đạo trường Chúa Nhật, anh chị hướng dẫn thiếu nhi, chủ nhà và 
những người phụ giúp và những Cơ đốc nhân khác cũng nên sẵn lòng trở thành “những Ti-
mô-thê”. 

4. Trách nhiệm 
a. Cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta biết trẻ đã tin Chúa nào mà chúng ta có thể 

thăm được.  Chọn một vài trẻ (không quá 10 em) và đặc biệt những em có bối 
cảnh gia đình không tin Chúa là những em có nhu cầu đặc biệt cần được giúp 
đỡ cách cá nhân. 

b. Đem theo sách Không Lời, Kinh Thánh dành cho thiếu nhi, những tờ bướm 
ích lợi như “Chúa Giê-xu là Cứu Chúa tôi”, các sách Phúc âm Tin Lành, Tân 
ước khi đi thăm viếng. 
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c. Hãy sẵn sàng và sẵn lòng thăm viếng từng em một tháng một lần và cầu 
nguyện đều đặn cho các em. Thăm mỗi em từ 10 đến 20 phút. Thăm viếng vào 
buổi chiều là tốt nhất vì có các em và cha mẹ các em ở nhà.  

 
5. Phương Pháp Hướng Dẫn Cho Buổi Thăm Viếng Đầu Tiên.  

a. Giới thiệu qúy vị (giới thiệu tên và địa chỉ) 
b. Giải thích mục đích của buổi viếng thăm cho cha mẹ của trẻ bằng cách nói 

một số điều như sau: “Con trai (gái) của qúy ông bà đã đến thăm dự buổi 
nhóm thiếu nhi (hoặc trường Chúa nhật, v. v….). Tôi đến để tặng em một món 
quà nhỏ (đưa sách Không Lời ra) và cũng muốn nói chuyện với em”. 

c. Tiếp tục bằng cách nói, “Tôi xin ít phút kể lại cho ông bà biết cháu đã học 
được những gì” 

d. Trình bày sứ điệp của Sách Không Lời và tặng cho đứa trẻ 
e. Cố gắng mời cha mẹ của đứa trẻ có mặt ở đó. Như vậy họ cũng sẽ nghe được 

về chương trình cứu rỗi của Chúa.  
f. Khích lệ đứa trẻ cầu nguyện, đọc Kinh Thánh mỗi ngày và đi nhóm thiếu nhi 

hoặc trường Chúa nhật nếu cha mẹ chúng cho phép. 
g. Thông báo cho đứa trẻ và cha mẹ của đứa trẻ biết rằng bạn rất muốn ghé thăm 

trở lại vào tháng sau. 
 

6. Những lần thăm khác 
 Đến thăm lần thứ hai, dạy trẻ bài học đầu tiên trong cua bài  học Kinh Thánh và giúp trẻ 
trả lời những câu hỏi trong bài. Cứ tiếp tục như vậy mỗi tháng dạy trẻ mỗi bài trong cua 
bài học.  
 

F. THÀNH LẬP BAN CẦU NGUYỆN THIẾU NHI 
Ban cầu nguyện thiếu nhi là một nhóm  từ hai đến sáu trẻ đã tin Chúa gặp nhau một tuần một 
lần từ 10 đến 20 phút để cầu nguyện cho những đứa trẻ khác và cho những ai đang làm việc 
giữa vòng các em thiếu nhi.  
Có hai mục đích: 

a. Góp lời cầu nguyện hỗ trợ cho những trẻ chưa được nghe về Tin Lành 
b. Giúp đỡ và chăm sóc những trẻ đang tham dự 

 
Thành lập và tổ chức ban cầu nguyện thiếu nhi thì không khó, và ban cầu nguyện này rất ích 
lợi và có giá trị. 

1. Các em có thể nhóm tại nhà của chúng ta hoặc ở một nơi thuận tiện nào đó. Hãy chọn 
(hoặc khích lệ các em tự chọn) thời gian và địa điểm thích hợp với chúng.  

2. Tốt nhất là các em tự nhóm nếu có thể được. Còn không thì một Cơ đốc nhân trưởng 
thành sẽ hướng dẫn buổi nhóm. Trong bất cứ trường hợp nào thì các em cần có danh 
sách cầu nguyện cụ thể. Chúng ta có thể yêu cầu người đặc trách thiếu nhi địa phương 
gởi nan đề cầu nguyện cho nhóm của chúng ta đều đặn cũng như họ cũng gởi cho 
những nhóm cầu nguyện khác; hoặc chúng ta cũng có thể yêu cầu người đặc trách 
thiếu nhi địa phương viết những bức thư đặc biệt cách khoảng đều đặn về những nan 
đề cầu nguyện của các em thiếu nhi, một số chỉ dẫn về đời sống Cơ đốc của các em.  

3. Đừng để ban cầu nguyện phát triển quá đông. Khi có hơn 6 em, hãy chia nhóm ra làm 
hai và chúng ta có hai ban cầu nguyện để tất cả các em đều được dự phần.  
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4. Hình thức buổi nhóm nên tổ chức đơn giản càng nhiều thời gian càng tốt từ 10 đến 20 
phút cho những nan đề được nêu ra. Bắt đầu bằng cách mời một em đọc một câu Kinh 
Thánh hoặc một phân đoạn Kinh Thánh ngắn.  

5.  Khích lệ ban cầu nguyện giữ đúng giờ. Chúng nên bắt đầu và kết thức đúng giờ 
6. Nếu có thể, thông báo cho người đặc trách thiếu nhi địa phương biết rằng chúng ta 

(hoặc các em thiếu nhi) đang bắt đầu một ban cầu nguyện để người đặc trách có thể 
giúp đỡ và cho lời khuyên. 

7. Một lời hứa đặc biệt mà ban cầu nguyện có thể công bố là Ma-thi-ơ 18:19,20  “Quả 
thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất 
mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba 
người nhơn danh Ta nhóm lại, thì Ta ở giữa họ”. 

 
LƯU Ý : Vào thời điểm viết ra quyển sách này, đã có hơn 260 ban cầu nguyện thiếu nhi 
được thành lập bởi một trưởng ban đặc trách thiếu nhi địa phương tại một vùng của miền 
nam nước Đức. Các em tự nhóm lại mà không cần sự giúp đỡ hay trông nom của người lớn. 
Những bức thư có thể gởi đến một tháng một lần hoặc 6 tuần một lần để giúp đỡ các em 
trong đời sống Cơ đốc và cũng cung cấp những nan đề cầu nguyện cụ thể cho các em.  Buổi 
cầu nguyện chung cho tất cả các ban cầu nguyện thiếu nhi khắp nơi trong khu vục cũng được 
tổ chức đều đặn một năm một lần từ  500- 700 em tham dư. 
 

G.TRẠI HÈ THIẾU NHI 
 
Thánh Kinh hè là cơ hội tuyệt vời để giúp trẻ đã tin Chúa đặc biệt trong việc hình thành 
những thói quen tốt, lập kế hoạch tỉnh nguyện mỗi ngày và trong lãnh vực hành xử Cơ đốc. 
Nhiều giáo sĩ lần đầu tiên nghe được sự kêu gọi của Chúa đi vào công trường truyền giáo khi 
họ còn nhỏ tham dự Thánh kinh hè. 

1. Khích lệ trẻ đã tin Chúa tham dự Thánh kinh hè 
2. Nếu chúng ta là người khải đạo trong trại hè, hãy chuNn bị kỹ trước khi trại hè bắt đầu 

và tận dụng mọi cơ hội để giúp đỡ và dạy dỗ trẻ. 
3. Người khải đạo Thánh kinh hè nên sẳn sàng và sẵn lòng giúp đỡ trẻ có nan đề trong 

đời sống cá nhân của chúng. Các em sẽ đặt nhiều câu hỏi trong nhiều thời điểm khác 
nhau chẳng hạn như tại bàn ăn, khi chơi đùa, khi học Kinh Thánh. Hãy sẵn sàng trả 
lời câu hỏi của trẻ. Thời điểm quan trọng nhất là sau buổi nhóm chiều trước giờ đi 
ngủ.  

4. Hãy chuNn bị cho trẻ đã tin Chúa có gia đình thù nghịch với Tin Lành. Dạy trẻ 
chương trình học Kinh Thánh mỗi ngày mà trẻ có thể tiếp tục thực hiện sau kỳ trại. 
“Sống với Thánh Kinh mỗi ngày dành cho các bé trai và gái” do CEF xuất bản rất lý 
tưởng cho điều này.  

5. Giữ liên lạc với đứa trẻ và gia đình của chúng sau kỳ trại qua sự thăm viếng cá nhân 
và thư từ.  
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H. BUỔI TRẠI CUỐI TUẦN DÀNH CHO TRẺ ĐÃ TIN CHÚA 
1. Chúng ta có thể tổ chức buổi trại cuối tuần cho một nhóm nhỏ thiếu nhi tại một trung 

tâm gần nhà vào một thời điểm khác chứ không phải vào mùa hè. Thường thì không 
khó để tìm một địa điểm thích hợp và tổ chức buổi trại cuối tuần cho một nhóm nhỏ.  

2. Buổi trại cuối tuần đặc biệt rất ích lợi cho trẻ đã tin Chúa xuất thân từ gia đình chưa 
tin Chúa. Đặc biệt hãy mời những em như vậy.  Nếu cần thiết hãy giảm giá hoặc thậm 
chí mời các em tới tham dự mà không tính toán gì.  

3. Chương trình nên có: 
a. Những chủ đề bài học như học Kinh thánh, tỉnh nguyện hằng ngày, cách hành 

xử Cơ đốc, làm chứng và truyền giáo.  
b. Dạy những phần này trong những nhóm nhỏ để có hiệu quả hơn và tiếp xúc cá 

nhân nhiều hơn. 
c. Dạy trẻ làm thủ công dựa theo chủ đề bài học 
d. Giờ giải lao- chơi thể thao và chơi trò chơi  

 
I. KHÓA HỌC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI GIÚP ĐỠ NHỎ TUỔI 

Hiệp Hội Truyền Giáo Thiếu Nhi tổ chức những khóa học trong các lãnh vực khác nhau cho 
trẻ từ 10 đến 14 tuổi, là những em đã được cứu qua những chức vụ đa dạng của Hiệp hội 
truyền giáo thiếu nhi. Mục tiêu của khóa học là huấn luyện các em trở thành “Người Giúp Đỡ 
Nhỏ Tuổi” cho các buổi nhóm thiếu nhi.  

1. Khóa học được tổ chức vào năm buổi chiều thứ bảy hay năm ngày liên tiếp trong dịp 
hè. Mỗi lớp kéo dài một tiếng rưỡi.  

2. Khóa học bao gồm những môn học sau: 
a. Đời sống Cơ đốc đắc thắng 

b. Cách tỉnh nguyện và đọc Kinh thánh 
c. Cách sử dụng Sách Không Lời 
d. Hát, dạy câu gốc và ôn bài trong buổi nhóm thiếu nhi 

Các em có cơ hội tạo ra những bài hát, câu gốc, thi đua phần ôn bài cách sống động, và minh 
họa những phần này trước mặt những bạn còn lại trong lớp.  

3. Mỗi em nhận được một tài liệu của khóa học. Nếu em nào tham dự hết khóa học và 
làm đầy đủ bài tập theo yêu cầu, em đó sẽ nhận được chứng chỉ của khóa học.  

4. Là Người Giúp Đỡ Nhỏ Tuổi trong nhóm thiếu nhi, các em có thể: 
a. giúp chuNn bị tài liệu 
b. chuNn bị phòng nhóm trước khi các bạn khác đến  
c. Tiếp đón và giúp cởi áo khoác, giầy, v.v.v 
d. điểm danh xem bạn nào đi nhóm và lắng nghe từng bạn đọc ôn câu gốc trước 

khi giờ nhóm bắt đầu  
e. giúp vấn đề kỷ luật 
f. hướng dẫn hát 
g. hướng dẫn giờ ôn bài 
h. dạy câu gốc 
i. giúp các bạn mặc áo khoác trước khi ra về, v.v.v… 
j. dọn dẹp phòng nhóm ngăn nắp khi buổi nhóm kết thúc 
k. mời những bạn thiếu nhi khác đến tham dự buổi nhóm 
l. cầu nguyện cho buổi nhóm, cho các bạn thiếu nhi khác và cho anh chị hướng 

dẫn thiếu nhi. 
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6. Sau khi phục vụ Chúa với tư cách là người giúp đỡ nhỏ tuổi trong một năm, các em 
có cơ hội tham dự khóa học nâng cao để trở thành người giúp đỡ cho buổi nhóm. 
Trong khóa học này, các em sẽ được học cách hướng dẫn một người tin Chúa, cách 
dạy một câu chuyện truyền giáo và cách dạy bài học Kinh thánh.  

 
J. CHIẾN DNCH TRUYỀN GIÁO HÈ 

Chương trình này rất ích lợi cho trẻ đã tin Chúa, đặc biệt ở lứa tuổi giữa thiếu nhiên và 
sắp bước sang thanh niên. Trong mỗi quốc gia, Hiệp Hội Truyền Giáo Thiếu Nhi tổ chức 
khóa huấn luyện vào đầu mùa hè cho các bạn thanh niên và thường cho họ cơ hội phụ 
giúp trong chương trình Truyền Giáo thiếu Nhi ngoài trời bằng cách dạy hoặc phụ giúp 
trong Khóa học 5 ngày.  
1. Người đặc trách thiếu nhi địa phương thường tổ chức lớp huấn luyện trong khu vực 

của họ cho các em từ 13-17 tuổi, đặc biệt về kỷ thuật giúp đỡ. Kế đó các bạn thanh 
nhiên sẽ được phân công vào vị trí thích hợp với khả năng của họ trong  khóa học 5 
ngày. 

2. Hiệp hội truyền giáo thiếu nhi tổ chức huấn luyện theo cấp bậc quốc gia cho những 
em trên 17 tuổi muốn phục vụ như những giáo sĩ mùa hè trong khóa học 5 ngày. 
Trường huấn luyện bao gồm phòng học, giờ học, thực tập dạy, giờ giải lao và thông 
công.  

Sau giờ học trên lớp, các bạn thanh niên sẽ đi ra theo nhóm gồm hai người để dạy trong 
khóa học 5 ngày dưới sự giám sát và hướng dẫn của những người đặc trách thiếu nhi địa 
phương. Để biết thêm chi tiết về chương trình này trong khu vực của quý vị, xin liên hệ 
với văn phòng CEF gần nhất.  
 

K. THÁCH THỨC TUỔI TRẺ 
Chương trình CEF này được biên soạn để cung cấp huấn luyện và truyền nhiệt huyết cho 
giới trẻ Cơ đốc có lòng quan tâm đến công việc truyền giáo cho thiếu nhi qua các buổi 
nhóm hằng tuần hoặc hằng tháng trong suốt năm học. Chương trình này chuNn bị công 
tác chăm sóc tuyệt vời cho các em đã tin Chúa trong lứa tuổi thiếu niên và cho chúng có 
cơ hội gặp gỡ, thông công và cùng làm việc với những anh chị thanh niên Cơ đốc khác.  
1. Chương trình nhóm lại điều đặn rất đa dạng và thích nghi với từng nhóm tuổi của các 

bạn trẻ tham dự. Chương trình bao gồm các chủ đề, thảo luận, diễn giả đặc biệt, nhấn 
mạnh về truyền giáo và giới thiệu về truyền giáo thiếu nhi. 

2. Trong suốt năm học, các bạn trẻ sẽ đi ra thực tập trong các buổi nhóm hằng tuần, 
nhóm Giáng sinh hoặc Phục sinh hoặc giúp phát thư và gởi Kinh thánh cho các em 
thiếu nhi trong các văn phòng CEF địa phương.  

3. Vào mùa hè, các bạn có thể dự phần vào công tác thiếu nhi ngoài trời hoặc các buổi 
học Kinh thánh đặc biệt vào dịp hè.  

4. Hội thảo cuối tuần hằng năm cũng được tổ chức 
5. Các bạn trẻ có thể nghỉ hè cuối tuần với nhau dưới sự lãnh đạo của các Cơ đốc nhân 

trưởng thành lớn tuổi. Mỗi ngày cần phải có thì giờ biệt riêng để học Kinh thánh và 
truyền giáo cho thiếu nhi.  

 
LƯU Ý : Để biết thêm chi tiết về Thách Thức Tuổi Trẻ trong khu vực của quý vị, xin liên 
hệ với văn phòng CEF gần nhất.  
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L. CUA BÀI KINH THÁNH HÀM TH Ụ  
1. Có nhiều cua bài Kinh thánh hàm thụ rất tốt trong Hiệp hội truyền giáo thiếu nhi 
- “Hãy xem và bắt chước”-gồm 10 bài học, đặc biệt dành cho các em ấu nhi 
- “Người đi tìm bí mật”- gồm 5 bài học Kinh thánh cho trẻ biết đọc 
- “Nhận biết Đấng Christ”- gồm 10 bài học dự trên “Tôi thuộc về Đấng Christ” 
- “Chân lý”- gồm 10 bài học đi kèm với Sách Không Lời 
Những cua bài Kinh thánh hàm thụ này có sẵn tại nhiều quốc gia khác nhau và được dịch 
trong nhiều thứ tiếng chứ không phải chỉ có trong tiếng Anh.  
2. Những bài học này có thể gởi cho trẻ đã tin Chúa bằng đường bưu điện để các em tự 

làm bài và nộp lại.  
Một phương pháp khác là các anh chị hướng dẫn thiếu nhi phát và thu bài học Kinh 
Thánh hàm thụ cho trẻ cách cá nhân. Sẽ có rất nhiều em hoàn tất cua bài Kinh Thánh hàm 
thụ nếu chúng ta làm theo phương pháp sau : Chúng ta phát bài học 1 cho các em ; lần 
sau chúng ta phát bài học 2 và thu tờ bài làm của bài học 1. Lần kế chúng ta phát bài học 
3, thu tờ bài làm của bài học 2 và trả lại tờ bài làm của bài học 1 đã được chấm điểm cho 
các em.  Chúng ta làm như vậy suốt cua bài học. Đừng bao giờ phát 2 bài học cùng lúc 
cho các em. Các em phải nộp bài thì mới nhận được bài học mới.  
 

M. THƯ TỪ CÁ NHÂN  
Hầu hết trẻ đều thấy viết thư là rất khó, nhưng chúng lại rất thích đọc thư gởi cho chúng.  
1. Hãy viết thư cho các em vào lúc rãnh rỗi, đặc biệt vào những dịp lễ như Giáng sinh 

và sinh nhật. Viết thư vào dịp sinh nhật thuộc linh của các em là một ý tưởng rất hay.  
2. Bức thư không nhất thiết phải viết dài, vài dòng cũng được, hoặc gởi cho các em một 

tấm bưu thiếp. Trong thư có thể trả lời những thắc mắc mà các em đã gởi cho chúng 
ta, những thông tin cá nhân, lời khích lệ trong đời sống Cơ đốc, nan đề cầu nguyện, 
câu Kinh thánh hoặc những ý tưởng đơn giản trong Kinh thánh. Chúng ta cũng có thể 
gởi kèm một truyền đạo đơn để giúp các em trong đời sống Cơ đốc của chúng.  

 
N. SÁCH, TỜ BƯỚM VÀ TRUYỀN ĐẠO ĐƠN 

1. Đọc văn phNm Cơ đốc sẽ giúp trẻ đã tin Chúa tăng trưởng. Chúng ta có thể tặng trẻ 
một truyền đạo đơn hoặc sách chăm sóc thích hợp khi chúng tiếp nhận Chúa. Tặng trẻ 
một tờ bướm hay một truyền đạo đơn khi đến nhà thăm viếng một vài ngày sau đó thì 
tốt hơn hoặc chúng ta có thể gởi cho trẻ bằng đường bưu điện.  

Sách chăm sóc hoặc truyền đạo đơn có sẵn tại Hiệp hội truyền giáo cho thiếu nhi như: 
“Chúa Giê-xu là Chúa tôi” – sách màu hấp dẫn 20 trang dựa theo màu của Sách Không 
Lời 
“Từng bước tăng trưởng” - Trả lời những câu hỏi về sự cứu rỗi và tăng trưởng Cơ đốc từ 
Kinh Thánh.  
“Sáu điều tuyệt vời”- những phước hạnh khi tiếp nhận Chúa.  
“Những bước đầu tiên”- sự dạy dỗ cơ bản về Cơ đốc nhân là gì 
“Chúa Giê-xu và Tôi”- Sách đơn giản cho ấu nhi 
“Sống với Thánh Kinh dành cho các bé trai và gái mỗi ngày” – loạt bài 14 sách gồm có 
phần đọc Kinh thánh, tỉnh nguyện hằng ngày của mỗi tháng. 
Những sách và truyền đạo đơn khác có sẵn tại các quầy sách Cơ đốc khác ở các quốc gia 
khác nhau.  
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2. Thật tốt biết mấy khi cho trẻ đã tin Chúa một quyển Kinh thánh. Nếu trẻ không có, 
chúng ta nên cho trẻ một quyển Tân ước hoặc các sách Phúc âm. Sau này trẻ có thể tự 
mình mua lấy một quyển Kinh thánh.  

3. Các cửa hàng văn phNm Cơ đốc có rất nhiều sách dành cho thiếu nhi. Hãy khích lệ trẻ 
đọc tiểu sử của các nhà truyền giáo và các văn phNm Cơ đốc khác. Các anh chị hướng 
dẫn thiếu nhi nên có ý tưởng thành lập thư viện sách Cơ đốc Thiếu nhi để các em có 
thể đến và mượn sách để đọc.  
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Chương 7 
DẠY TRẺ ĐÃ TIN CHÚA TRONG BU ỔI NHÓM THI ẾU NHI 

 
Chương này được biên soạn theo ý tưởng của một người hướng dẫn thiếu nhi. Buổi nhóm 
thiếu nhi thông thường được tổ chức tại nhà một giờ mỗi tuần. Buổi nhóm thiếu nhi là một 
phần của chức vụ truyền giáo trong Hiệp hội truyền giáo thiếu nhi.  
Tuy nhiên, nội dung của chương này cũng sẽ giúp ích cho các bậc phụ huynh, giáo viên 
trường Chúa nhật và những người khác nữa. Nội dung này có thể thích ứng với từng trường 
hợp dạy dỗ.  
 
PHẦN GIỚI THIỆU 

1. Biết được mỗi con trẻ đứng ở vị trí nào với Đấng Christ là điều rất quan trọng. Nếu 
người hướng dẫn thiếu nhi không biết đứa trẻ đã tiếp nhận Chúa Giêxu Christ hay chưa, 
thì  người ấy nên tìm hiểu một cách khôn ngoan và đầy lòng yêu thương. 
2. Hãy có lòng quan tâm cách cá nhân đến từng con trẻ. Cầu nguyện nhắc tên từng trẻ 
cách thường xuyên. Tìm hiểu các em một cách cá nhân để chúng ta có thể giúp đỡ chúng 
trong những khía cạnh đặc biệt của đời sống.  
3. Dạy dỗ trẻ đã tin Chúa là một phần rất quan trọng trong buổi nhóm thiếu nhi. Hãy cầu 
nguyện và chuNn bị chương trình kỷ lưỡng khi chúng ta suy nghĩ về việc dạy dỗ các em 
đã tin Chúa. Lên kế hoạch trong lớp xoay quanh trọng tâm dạy dỗ của bài học dành cho 
trẻ đã tin Chúa tức là chủ để bài học Kinh thánh. Đan kèm chủ đề bài học vào các sinh 
hoạt của buổi nhóm khi có thể được.  
 
MỘT VÀI GỢI Ý 

A. Hát 
Bài hát là một phần quan trọng trong buổi nhóm vì  

1. Trẻ học được những lẽ thật của Kinh thánh qua các bài hát 
2. Trẻ bày tỏ sự vui mừng, đức tin, và nhu cầu qua các bài hát 
3. Trẻ có được “những chìa khóa” giúp chúng biết phải làm gì trong một số trường hợp 

nào đó.  
4. Trẻ thờ phượng Đức Chúa Trời qua các bài hát.  
Chọn những bài hát mà trẻ có thể hiểu và đúng với sự dạy dỗ của Kinh thánh. Cần phải 
có thời gian để dạy kỷ và giải thích ý nghĩa của mỗi bài hát. Trẻ phải nhận biết được tầm 
quan trọng của những lời mà chúng đang hát.  

 
B. Cầu nguyện 

Trẻ có thể trở thành những chiến sĩ cầu nguyện tuyệt vời nhất, nhưng chúng cần được dạy dỗ 
trước. Hãy dạy trẻ về sự cầu nguyện như cầu nguyện là gì, cầu nguyện khi nào và như thế 
nào. Hãy cho phép trẻ đã tin Chúa dự phần trong giờ cầu nguyện của buổi nhóm thiếu nhi. 
Chọn một vài em trong nhóm đứng ở hàng trước tiên, đưa từng nan đề cầu nguyện cụ thể cho 
mỗi em. Yêu cầu tất cả các em nhắm mắt lại cuối đầu xuống và mời từng em được chọn cầu 
nguyện ngắn gọn.  
 

C. Giờ ôn bài 
Một trong những nguyên tắc dạy dỗ cơ bản là ôn bài. Con trẻ có thể ghi nhớ nhiều điều và 
học áp dụng lẽ thật trong cùng một lúc. Đây cũng là cơ hội cho người hướng dẫn tìm hiểu 
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xem các em đã học được điều gì và đã hiểu vấn đề nào. Đặt câu hỏi đã được chuNn bị kỷ 
trước đó để giúp các em hiểu rõ những lẽ thật đã được  học.  
 

D. Giờ làm chứng 
Hãy tận dụng thì giờ này để truyền đạt khải tượng truyền giáo cho trẻ đã tin Chúa. Hãy cầu 
xin Đức Chúa Trời kêu gọi những nhà truyền giáo ở giữa vòng các em đã tin Chúa trong 
nhóm thiếu nhi của bạn.  

1. Dạy những gì Kinh thánh nói về sứ mạng truyền giáo 
2. Cung cấp thông tin về các nhà truyền giáo của Hiệp hội truyền giáo thiếu nhi cho trẻ 

càng nhiều càng tốt  
3. Khích lệ trẻ đã tin Chúa cầu nguyện và dâng hiến cho các nhà truyền giáo 
4. Giúp đỡ và tạo điều kiện cho trẻ đã tin Chúa trở thành những nhà truyền giáo ngay 

bây giờ bằng cách làm chứng về Chúa Giê-xu Christ.  
 

E. Học câu gốc 
Dạy câu gốc là một trong những chức vụ hiệu quả nhất cho trẻ đã tin Chúa.  

1. Người hướng dẫn phải biết câu gốc và những câu Kinh thánh tham khảo khác. 
2. Dạy câu Kinh thánh đó cách thấu đáo cho các em 
3. Giải thích ý nghĩa 
4. ôn lại những câu gốc mà các em đã được học 

 
F. Bài học Kinh thánh 

Bao gồm trọng tâm dạy dỗ cho trẻ đã tin Chúa trong mỗi bài học Kinh thánh, và phải liên hệ 
bài học với đời sống hằng ngày của trẻ. Phải có áp dụng lời Chúa cách cá nhân vào đời sống 
riêng tư của trẻ. 

1. Trọng tâm dạy dỗ 
Chọn một trọng tâm dạy dỗ chính mà phân đoạn Kinh thánh nhấn mạnh đến cho trẻ đã tin 
Chúa. Cố gắng tóm tắt trọng tâm này trong một câu mà chúng ta có thể viết xuống và ghi 
nhớ. Điều này sẽ giúp chúng ta phát triển bài học Kinh thánh. Bám sát và nhắc đi nhắc lại 
nhiều lần trọng tâm bài học trong phần bài học (xem chương 5 về phần trọng tâm dạy dỗ 
của bài học Kinh thánh) 
2. Ap dụng cá nhân dành cho trẻ đã tin Chúa 
Điều quan trọng là phải đưa ra những ví dụ thực tế làm thế nào áp dụng trọng tâm dạy dỗ 
vào đời sống hằng ngày của trẻ đã tin Chúa. Đây được gọi là “áp dụng cá nhân cho trẻ đã 
tin Chúa”. Những áp dụng cá nhân này là những minh họa đơn giản được lấy từ đời sống 
hằng ngày của trẻ và môi trường xung quanh quen thuộc với trẻ. Điều này làm cho việc 
dạy Lời Chúa trở nên rõ ràng với trẻ.  
3. Ví dụ về trọng tâm dạy dỗ và áp dụng cá nhân cho ba bài học Kinh thánh : 

a.  “Cuộc đời Ê-xơ-tê”- Bài học 1- “Ê-xơ-tê trở thành Hoàng hậu”. 
Trọng tâm dạy dỗ có thể là: 
“Chúng ta nên đọc và vâng lời Kinh thánh” 
Ap dụng cá nhân của trọng tâm dạy dỗ có thể là : 
“Nếu các em đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống mình, các em nên đọc và 
vâng theo lời Kinh thánh. Khi các em thức dậy vào buổi sáng, trước khi đến trường, hãy dành 
thì giờ đọc một phần Kinh thánh và cũng đọc một bài trong “Sống với Thánh kinh” nữa. 
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Hãy cầu xin Chúa chỉ cho các em một điều gì đó mà các em có thể áp dụng vào trong ngày 
hôm đó. Khi các em đến trường hoặc ở nhà, hãy làm những gì Chúa phán bảo với các em 
trong Lời của Ngài. Ví dụ, nếu các em đọc Mác 16:15 “Hãy đi khắp thế gian và giảng Tin 
lành cho mọi người”, thì hãy cố gắng nói cho người khác biết về Chúa Giêxu trong ngày hôm 
đó”. 

 
b. “Cuộc đời của Môise”- bài học 1 –“Môi-se được sanh ra”. 

Trọng tâm dạy dỗ có thể là: 
“Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta, nếu chúng ta thuộc về Ngài”. 
Ap dụng cá nhân của trọng tâm dạy dỗ có thể là: 
“Nếu Chúa Giê-xu Christ là Chúa Cứu Thế đã cứu các em ra khỏi tội, thì các em có thể biết 
rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc các em dù các em ở bất cứ nơi nào ….. khi các em ở trong 
bóng tối, hoặc khi các em không thể tìm thấy đường đi, hoặc khi các em băng qua đường phố 
đông đúc. Nếu điều đó xảy đến với các em, hãy cầu nguyện với Cha Thiêng Thượng và tin 
rằng Ngài sẽ chăm sóc cho các em”. 
c. “Cuộc đời Chúa Giê-xu”- Tuyển tập 1, Bài 6- “Chúa Giê-xu khi còn bé luôn làm đẹp lòng 
Đức Chúa Trời ”. 
Trọng tâm dạy dỗ có thể là: 
“Vâng lời cha mẹ” 
Ap dụng cá nhân của trọng tâm dạy dỗ có thể là: 
“Ngày hôm nay các em đã được học câu gốc “Hãy kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình 
trong mọi sự, vì điều đó đẹp lòng Chúa” (Cô-lô-se 3:20). Cô tự hỏi không biết hôm nay cha 
mẹ các em sẽ biểu các em làm gì khi các em về tới nhà? Có lẽ mẹ của các em sẽ nói : “Con 
rữa bát đĩa dùm mẹ nghe”.Và Đức Chúa Trời muốn các em làm gì khi cha mẹ nhờ các em 
rữa bát đĩa ? Các em nên vâng lời cha mẹ mình ! Nếu các em đã tin Chúa, các em nên cầu xin 
Chúa ban sức lực để các em có thể vâng lời cha mẹ mình trong mọi sự”. 
 
 

G. Giờ khải đạo 
Hãy cho trẻ đã tin Chúa có cơ hội đến nói chuyện với chúng ta nếu chúng muốn sau giờ 
nhóm. Hãy cho trẻ biết là chúng ta luôn sẵn sàng và chúng có thể đến chia sẽ với chúng ta về 
bất cứ nan đề nào. Nếu một đứa trẻ đã tin Chúa đến với chúng ta, hãy dành thì giờ khải đạo 
cho đứa trẻ đó. Hãy tìm hiểu xem nhu cầu của trẻ là gì và cho trẻ biết nên làm gì theo lời 
Kinh thánh phán. Cầu nguyện với đứa trẻ và cho trẻ có cơ hội cầu nguyện trước khi đi khỏi.  
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Chương 8 
TRÁCH NHI ỆM CỦA CÔNG TÁC CHĂM SÓC 

 
A. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC EM THIẾU NHI ĐƯỢC SINH RA TRONG GIA ĐÌNH 
CƠ ĐỐC 
Trong Ê-phê-sô 6:4, các bậc cha mẹ Cơ đốc được khích lệ nuôi dưỡng con cái trong sự giáo 
dục và khiển trách. Điều này bao gồm truyền giáo cho các em chưa tin Chúa cách khôn 
ngoan trong sự cầu nguyện tại nhà và tận tâm chăm sóc cNn thận những em đã được tái sanh. 
Những phân đoạn Kinh thánh khác dạy về trách nhiệm của cha mẹ như Phục-truyền 4:9-10 ; 
6:5-7; 11:18-21 ;  Thi-thiên 78:1-8 ; Châm-ngôn 22:6 ; Giô-ên 1:3. 
Các bậc phụ huynh không nên phó công tác chăm sóc cho Hội thánh, Trường Chúa nhật hoặc 
bất kỳ một ai. Trách nhiệm chính của các bậc phụ huynh Cơ đốc là dạy dỗ và giúp đỡ CON 
CÁI CỦA CHÍNH MÌNH. Công tác chăm sóc có thể thực hiện tại nhà qua: 

1. Gia đình lễ bái.  
Các bậc phụ huynh Cơ đốc nên có thì giờ Gia đình lễ bái chung với con cái đều đặn mỗi 
ngày. Chúng ta có thể thực hiện một số điều trong thì giờ này như đọc Kinh thánh, cầu 
nguyện, hát, học thuộc lòng câu gốc, tin tức về truyền giáo, thảo luận và một số trích đoạn từ 
những văn phNm Cơ đốc khác.  

2. Chuyện trò hằng ngày 
Đem Lời Chúa vào sinh hoạt mỗi ngày trong gia đình. Trẻ đã tin Chúa có thể học được nhiều 
điều từ những lời bình luận của cha mẹ về những việc xảy ra trong đời sống gia đình hằng 
ngày.  

3. Cha mẹ Cơ đốc làm gương tốt trong đời sống  
Đời sống, lời nói, việc làm, thái độ của chúng ta trước con trẻ rất quan trọng và có ảnh hưởng 
rất lớn. Chúng ta cần sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Chúa và cầu nguyện để đời sống 
của chúng ta có thể làm gương tốt cho con cái noi theo.  
 
 
 

B. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC EM THIẾU NHI TRONG HỘI THÁNH VÀ 
TRƯỜNG CHÚA NHẬT 

Các mục sư, trưởng lão, giáo viên trường Chúa nhật cần quan tâm đặc biệt đến nhu cầu của 
trẻ đã tin Chúa. Tân ước dạy về tầm quan trọng của chi hội địa phương như là trung tâm hầu 
việc Chúa và làm chứng cho Đấng Christ. Một phần quan trọng của chức vụ trong Hội thánh 
là công tác giữa vòng các em thiếu nhi. 
 
1. Mục sư và lãnh đạo Hội thánh cần thực hiện một số việc sau : 
 
a. Quan tâm đặc biệt đến Trường Chúa nhật và những hoạt động khác của các em thiếu nhi. 
Cả Hội thánh sẽ được ít lợi nếu Trường Chúa nhật và công tác thiếu nhi được thực hiện tốt và 
trẻ đã tin Chúa được chăm sóc tốt.  
 
b. Hãy khích lệ các tín hữu trong Hội thánh cầu nguyện cho trẻ đã tin Chúa. Chúng ta nên 
nhắc họ cầu nguyện cho từng em cách cá nhân và nhu cầu cụ thể của chúng. 
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c. Thăm viếng trẻ đã tin Chúa. Khi các mục sư và lãnh đạo biết một em nào đó đã tin Chúa, 
thì nên xem việc chăm sóc đứa trẻ đó bằng cách thăm viếng, mời đi học trường Chúa nhật 
đều đặng và sắp xếp xe đưa rước nếu được là điều cần thiết.  
 
d. Hãy cho trẻ đã tin Chúa thấy rằng chúng thực sự là một phần của Hội thánh. Khi các em 
tham dự trong giờ nhóm, mục sư nên thêm vào một phần gì đó để các em thấy điều đó là 
dành cho chúng. Mục sư cũng có thể sử dụng các loạt bài học Kinh thánh  hình nỉ để dạy cho 
các em vào mỗi sáng Chúa nhật trong mười phút. Cũng có thể có phòng nhóm cầu nguyện 
dành cho các em thiếu nhi và phòng nhóm cầu nguyện dành cho người lớn cùng lúc với nhau.  
 
e. Hãy khích lệ những ai dự phần trong Trường Chúa nhật và công tác thiếu nhi tham dự các 
khóa học huấn luyện. Tài liệu và cNm nang huyến luyện sẽ giúp họ trở nên có hiệu quả hơn 
trong công tác chăm sóc trẻ đã tin Chúa. Khóa huấn luyện đặc biệt có thể tổ chức tại Hội 
thánh. Những lớp huấn luyện giáo viên thiếu nhi của CEF hằng tuần cũng rất ích lợi cho 
những ai tham dự trong công tác truyền giáo thiếu nhi và chăm sóc trẻ đã tin Chúa.  
 
f. Hãy dạy dỗ các bậc phụ huynh cách giúp đỡ các em đã tin Chúa tại nhà của chúng. Ví dụ 
như cung cấp một số sứ điệp trong trong sách Châm ngôn là sách nói nhiều về đời sống gia 
đình.  
 
2. Giáo viên trường Chúa nhật nên : 
a. nhận biết tầm quan trọng của chức vụ mình đối với trẻ đã tin Chúa. 
 
b. Dạy dỗ kỹ lưỡng và có hệ thống những lẽ thật của Lời Chúa cho trẻ đã tin Chúa 
 
c. Tham dự các khóa huấn luyện dành cho người dạy dỗ nếu có thể được  
 
d. Quan tâm cách cá nhân đến từng trẻ đã tin Chúa trong lớp học 
 
e. Thăm viếng trẻ đã tin Chúa tại nhà của chúng 
 
f. Cầu nguyện đều đặn cho từng trẻ đã tin Chúa trong lớp học 
 

C. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC EM THIẾU NHI CHƯA TIN CHÚA VÀ BÊN 
NGOÀI HỘI THÁNH. 

Nếu trẻ đã tin Chúa xuất thân từ gia đình chưa tin Chúa, thì một số Cơ đốc nhân nên làm cha 
mẹ thuộc linh của trẻ. Cơ đốc nhân cần phải có trách nhiệm đối với các em đã tin Chúa qua 
các chuyến dịch truyền giáo.  

1. Hiệp hội truyền giáo thiếu nhi tìm cách truyền giáo cho những em chưa tin 
Chúa và chăm sóc những em đặt lòng tin nơi Chúa Giêxu. Cần có thêm các 
Cơ đốc nhân tham gia vào công tác chăm sóc những trẻ đã tin Chúa này. Đây 
là công tác không dễ dàng tí nào. Luôn có khó khăn và chống đối ở phía 
trước. Cần phải mất thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng ĐÂY LÀ THÁCH 
THỨC TO LỚN ! 

2. Tìm xem em nào đã tin Chúa và chúng ta có thể chăm sóc chúng được hay 
không. Nếu một đứa trẻ nào bị bỏ rơi, thì hãy quyết định gánh lấy trách nhiệm 
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chăm sóc em đó. Thật tốt nếu quý vị cầu hỏi Chúa xem em nào mà Chúa 
muốn quý vị sẵn sàng hy sinh để chăm sóc. Chúa ra lệnh cho dân sự của Ngài 
đi môn đệ hóa. Nguyện Chúa giúp quý vị làm trọn công tác này vì sự vinh 
hiển của Chúa.  

Khi quý vị chăm sóc trẻ đã tin Chúa, nguyện xin Chúa ban thưởng cho công khó 
của quý vị đó là có được niềm vui khi nhìn thấy một tân tín hữu trở thành Cơ đốc 
nhân trưởng thành; và nhìn thấy em đó trở thành chứng nhân cho Đấng Christ và 
làm trọn chức năng của mình như một chi thể trong Thân thể Đấng Christ.  
Nguyện quý vị có thể nói về trẻ tin Chúa như sứ đồ Phao-lô nói về các Cơ đốc 
nhân tại Cô-rinh-tô và Tê-sa-lô-ni-ca : 
“Ay chính anh em là thơ gởi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi 
người đều biết và đọc” (2 Cô-rinh-tô 3:2) 
 
“Anh em là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:20) 
 
Hiệp hội truyền giáo thiếu nhi là tổ chức phi giáo phái được thành lập trên 70 
quốc gia khác nhau. Có 1250 nhân sự trọn thời gian và hơn 40,000 nhân sự tình 
nguyện. Mỗi năm đi ra và chinh phục khoảng 2,000,000 bé trai và bé gái về cho 
Chúa.  
Mục tiêu của Hiệp hội truyền giáo thiếu nhi là truyền giáo cho những em chưa tin 
Chúa và cũng chăm sóc những em đã tiếp nhận Chúa càng thấu đáo càng tốt nếu 
có thể được.  Nếu quý vị cảm thấy được Chúa cảm động để tham gia vào chức vụ 
như là một nhân sự tình nguyện, xin liên hệ với văn  phòng CEF gần nhất.  
 


