U
Ầ
N
C
G
C
U
Ớ
Y
Ư
Ệ
N
O
A
I
h
i
N
G
u
ế
i
h
T
ho
C

ÂN ĐIỂN
TÌNH YÊU
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SỰ ĂN NĂN
SỰ THỜ PHƯỢNG
SỰ CAM KẾT
SỰ PHỤ THUỘC
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T hưa Cha trên thiên đàng, cảm ơn Cha đã yêu con và
khiến con trở nên con của Cha.
Xin giúp con yêu và vâng lời Cha.
Xin giúp con yêu người khác theo cách Cha yêu con.
Con xin lỗi vì những tội lỗi của con. Xin rửa sạch con.
Con sẽ ca ngợi Cha với tất cả tấm lòng!
C húa Giê-xu, con muốn đi theo Chúa là Chủ của con.
Xin thay đổi con theo cách Chúa muốn.
X in đổ đầy con bằng Chúa Thánh Linh. Con muốn biết
kế hoạch Cha dành cho con.
X in khiến con trở nên người rao truyền thông điệp
của ân điển, lẽ thật, và sự công chính cho Cha.

MÔN ĐỒ HÓA

X in sử dụng con cho vinh quang của Chúa và mời gọi
người khác cùng bước theo Ngài.

THẨM QUYỀN

Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen

CÙNG NHAU THEO CHÚA GIÊ-XU
theprayercovenant.org/children

CÂU GỐC
Ẩn dụ về con chiên đi lạc  Lu-ca 15:1-7 | Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho

chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con
cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài! –1 Giăng 3:1

Câu chuyện của Áp-ra-ham  Sáng Thế Ký 12:1-5 | Đức Chúa Jêsus đáp:

“‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức
Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết.
–Ma-thi-ơ 22:37-38

Người Sa-ma-ri nhân lành  Lu-ca 10:25-37 | Đây là điều răn của Ta: Các con hãy

yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con. –Giăng 15:12

Ẩn dụ về người đầy tớ không tha thứ  Ma-thi-ơ 18:21-35 | Xin rửa sạch hết mọi

gian ác và thanh tẩy tội lỗi con.–Thi thiên 51:2

Câu chuyện Giáng Sinh  Lu-ca 2:1-20 | Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức

Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài. –Thi thiên 9:1

Phi-e-rơ không hoàn hảo  Lu-ca 22:54-62 | Ngài phán với mọi người:

“Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự
giá mình mà theo Ta. –Lu-ca 9:23

Đấng An Ủi  Giăng 14:15-31 | Nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh.
– Ê-phê-sô 5:18b

Chúa Giê-xu  và các con trẻ  Ma-thi-ơ 18:1-6 | Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống
giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh
quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha.–Giăng 1:14

Sau-lơ quê ở Tạt-sơ trở thành sứ đồ Phao-lô  Công Vụ 9:1-22 | Vậy, hãy đi khiến
muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa
Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ. –Ma-thi-ơ 28:19

Người mù Ba-ti-mê  Mác 10:46-52| Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn

Ngài lên rất cao, Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. –Phi-líp 2:9

ẤN BẢN

THỨ 3

Nhiều hoạt động hơn
Bố cục mới

Ầ
C
U
C
N
Ớ
G
Ư
U
Y
O
Ệ
A
I
N
G o Thiếu Nhi

Ch

CANDY MARBALLI
Cùng Stephen Eyre

Minh họa bởi Luke Flowers | Lời nói đầu bởi Jerry Kirk

Dạy Thiếu Nh
i
Cầu Nguyện!

The Prayer Covenant Inc.
P.O. Box 40841
Cincinnati, OH 45240
www.theprayercovenant.org
Copyright © 2014 by Candy Marballi. All rights reserved.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
Đã đăng ký bản quyền. Không xuất bản bất cứ phần nào trong sách này bằng bất kỳ phương tiện nào -  điện tử, máy móc, sao chép, mà không thông qua sự cho phép của đơn vị
giữ bản quyền, ngoại trừ phần trích dẫn hay điểm sách. Bộ Thẻ Giao Ước Cầu Nguyện có thể được sao chép nhưng không được thay đổi, chỉnh sửa, hoặc sửa đổi và có thể tải miễn
phí trên trang trực tuyến  www.theprayercovenant.org/children.
Tài liệu bổ sung Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi có tại trang www.theprayercovenant.org, bao gồm các phiên bản đa ngôn ngữ miễn phí của Bộ Thẻ Giao Ước Cầu Nguyện Thiếu
Nhi, Tập sách 24 trang Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi và Sách Tô Màu Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi. Giảm giá đặc biệt khi mua số lượng lớn.
Trừ khi có những quy định khác, những câu trích dẫn Kinh Thánh được lấy từ Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible ©© 2010 Thánh Kinh Hội giữ bản quyền
và cấp phép sử dụng. Xuất bản năm 2010 .Đã được đăng ký bản quyền trên phạm vi toàn thế giới.
Người dịch tiếng Việt: Ê Cham Thiên Hân
Thiết kế bởi Sound Press and Granite Creative, inc
ISBN 978-0-9899525-8-3
In lần ba tại Mexico 2019

4

Mục Lục
LỜI CẦU NGUYỆN CHO THIẾU NHI.................... 1
LỜI NÓI ĐẦU.............................................. 6
LỜI ĐỀ TẶNG.............................................. 8
LỜI TỰA.. ................................................... 9
GIỚI THIỆU............................................... 10
BÀI MẪU.. ................................................. 12

ÂN ĐIỂN................................ 18
TÌNH YÊU ............................. 26
SỰ THƯƠNG XÓT.................... 34
SỰ ĂN NĂN........................... 42
THỜ PHƯỢNG.. ....................... 50
SỰ CAM KẾT.. .........................58
SỰ PHỤ THUỘC...................... 66
SỰ ẢNH HƯỞNG......................74
MÔN ĐỒ HÓA.........................82
THẨM QUYỀN. . ....................... 90
GHI CHÉP LỜI GIAO ƯỚC CẦU NGUYỆN...........98
TRANG TÔ MÀU.. ....................................... 99
CỬ ĐIỆU TAY "TỪ SÁNG THẾ
ĐẾN ĐẤNG CHRIST" ................................ 109

5

s ự c h ứ n g th ự c
Thật là một niềm vui và vinh hạnh cho Thánh Kinh Hội Quốc Tế đồng công với Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi. Thiếu nhi không chỉ là
những lãnh đạo tương lai của Hội Thánh, các em còn là những người tham gia và thuộc số đông của Hội Thánh trên toàn thế giới ngày hôm nay.
Lời cầu nguyện của Thiếu Nhi thật sự rất quyền năng và ảnh hưởng lâu dài – đem mọi người đến gần với Đừc Chúa Trời trên toàn thế giới.
Nguồn tài liệu này sẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ đó.
– LAREAU ANDERSON, Giám Đốc Cấp Cao Toàn Cầu – Thánh Kinh Hội Quốc Tế
Bây giờ là thời điểm để nhìn thẳng vào thực tế rằng thiếu nhi là thế hệ tiếp nối của những con người vươn ra thay đổi thế giới, cho những ai
đang chờ đợi để cầm lấy ngọn đuốc của niềm tin. Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi là những khởi đầu châm ngòi cho tia sáng đầu tiên đem
đến sự thay đổi. Qua sự cầu nguyện, Thiếu Nhi đang vươn lên mạnh mẽ và thay đổi nhiều cuộc đời. Giao Ước Cầu Nguyện đang trở thành một
công cụ xúc tác để nâng đỡ trở em trên thế giới trong thời kỳ mà chúng ta đã đánh mất một trong những giá trị cốt lõi quan trọng nhất mà
Chúa Giê-xu dạy dỗ - sự cầu nguyện. Giao Ước Cầu Nguyện là một sự kêu gọi tứ Đừc Chúa Trời và đã được trình bày rõ bởi Candy Marballi
trong quyển sách này.
– 	LUIS BUSH, Điều hành viên Quốc tế, TWC, Người phục vụ, Transform World 2020; Đồng sáng lập Phong trào 4/14 với Mục sư Nam Soo Kim
Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi là một thách thừc táo bạo để liên kết tấm lòng các con trẻ trong sừ mạng thiết lập Vương Quốc của Đấng
Christ thông qua sự cầu nguyện. Cảm ơn Canday vì một công cụ hiệu quả
– GARY L. FROST, Phó Chủ Tịch, Trung Tây Hoa Kì và Hội đồng truyền giáo Bắc Mỹ
Giao Ước Cầu Nguyện là một cuốn sách đặc biệt kì diệu! Năng quyền của sự tập trung, rõ ràng thông suốt và sự đơn thuần sâu sắc khiến cuốn
sách này trở nên một món quà vĩ đại cho thân thể Đấng Christ! Tôi tin Đừc Chúa Trời sẽ sử dụng cuốn sách này để dấy lên một thế hệ thiếu
nhi đam mê cầu nguyện, đâm rễ vững bền trong Lời của Đừc Chúa Trời, và được khai phóng vào mục vụ được xừc dầu cho sự vinh hiển của Đấng
Christ! Là một người cha cũng là một mục sư, tôi nhiệt thành giới thiệu cuốn sách này! Hãy cùng nhau bước đi với Chúa Giê-xu trong chốn cầu
thay cho con cái chúng ta!
– DR. JASON HUBBARD, Giám đốc Trung Tâm Light Of the World
Cuốn sách này là một bản phác họa đẹp đẽ cũng là sự hướng dẫn cầu nguyện được viết ra cho thiếu nhi toàn thế giới và một nguồn tài liệu phải
có cho mọi Hội Thánh, trường học và gia đình. Thật rất liên kết và thực tiễn.
– ROBERT A. MCDONALD, Nguyên Chủ tịch, Đại diện và tổng giám đốc điều hành của The Procter and Gamble Company
Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi là một mối liên kết từc thời. Giáo trình dễ sử dụng, giờ học cân bằng giữa giờ cầu nguyện, khám khá Kinh
Thánh và phần áp dụng được sắp xếp phù hợp. Cuốn sách này mang đến giá trị tương tự như giáo án Trường Chúa Nhật trong những tài liệu
Thiếu Nhi được bán chạy nhất.
Tôi yêu thích Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi bởi đây là lời giới thiệu các em đến với sự trò chuyện tuyệt diệu và năng quyền cùng Chúa,
đồng thời đem đến những lẽ thật thuộc linh đơn giản nhưng sâu nhiệm và vui tươi! Cuốn sách này mời gọi người đọc đến nếm trải sự ngọt ngào
của Đừc Chúa Trời trong đời sống cá nhân và cũng đi xuyên suốt các câu chuyện giao ước của Đừc Chúa Trời với nhân loại như một hành trình
bằng mắt. Luôn luôn có những điều đặc biệt trong mọi bài học cho các em ở mọi lừa tuổi. Rất vui nhộn, linh hoạt và hiệu quả.
– JOSHUA MAHONEY, Quản lý dữ liệu - Every Home for Christ
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Trong ngày lễ Ngũ Tuần, sừ đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng quyền công dân của Vương Quốc Đừc Chúa Trời và món quà của Chúa Thánh Linh thuộc về
chúng ta và con cái chúng ta. (Công Vụ 2:39). Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi chừng minh lời hừa này thực hữu cho Hội Thánh ngày trước và
cả hiện tại.
– SIDNEY MUISYO, Phó chủ tịch vùng Châu Phi, Compassion International
Thật là một đặc ân tuyệt vời khi được đồng công cùng Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi và cầu nguyện cùng nhau để mọi người, mọi nơi có
thể biết về Chúa Giê-xu! Lời cầu nguyện của thiếu nhi đem đến sự hiệp một và chạm đến tấm lòng Cha Trên Trời!
– CHERY OSTERLOH, Người cầu nguyện, Dự án Jesus Film
Tôi vui thích vì Giao Ước Cầu Nguyện đã được soạn thảo cho thiếu nhi để chúng sử dụng trong đời sống cầu nguyện. Tôi thiết nghĩ rằng công dụng
quan trọng nhất của Giao Ước Cầu Nguyện này là sự trang bị cho thiếu nhi trên toàn thế giới sống một đời sồng cầu nguyện không thôi. Và chúng
ta lớn tiếng công bố rằng “Các con ơi, hãy học để cầu nguyện và thờ phượng Đừc Chúa Trời”.
– DR. LOU SHIREY, Giám Đốc của Clergy Development/ Mục vụ Cầu nguyện, Giáo hội quốc tế Pentecostal Holliness
Chúa Giê-xu muốn con trẻ đến cùng Ngài. Giao Ước Cầu Nguyện không chỉ cung cấp cho trẻ em mọi lừa tuổi phương cách nhận biết Chúa mật
thiết, mà còn khiến chúng trở nên những đóa hoa vui tươi cho Chúa Giê-xu khi cầu nguyện và chia sẻ cùng nhau. Candy, cảm ơn cô vì nguồn
tài liệu tuyệt diệu này!
– DION STEINBORN, Văn Phòng Giám Đốc của Jesus’s film
Trong sự đồng công với nhiều mục vụ khác, giao ước cầu nguyện mang đến những đời sống được biến đổi ở khắp mọi nơi. Tôi vô cùng xúc
động bởi nguồn tài nguyên cầu nguyện đầy kết quả này (thậm chí lại càng kết quả hơn ở thời điểm hiện tại) sẽ truyền cảm hừng cho mọi trẻ
em trên khắp thế giới dự phần cùng hàng triệu trẻ em đã và đang cầu nguyện, “Đừc Chúa Trời, xin đổ đầy con bởi Thánh Linh Ngài”
– GREG STOUGHTON, Đồng sáng lập và quản lý dự án, văn phòng chủ tịch của CRU
Thật là một sự biến đổi đời sống cho trẻ em khi chúng được dạy về sự cần thiết của lời cầu nguyện, cách cầu nguyện, và năng quyền của lời
cầu nguyện! Ngoài tầm quan trọng của lời cầu nguyện, cuốn sách cũng dạy trẻ em về tình yêu thương của Đừc Chúa Trời dành cho chúng và
tầm quan trọng của sự vâng lời.
– THOMAS E. TRASK, Nguyên tổng giám sát “The assemblies of God”
Đừc Chúa Trời đang dấy lên một thế hệ trẻ em và người trẻ là những người thay đổi thế giới. Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi là một
nguồn tài nguyên diệu kỳ để học cách cầu nguyện những lời cầu nguyện tôn Chúa Giê-xu làm trung tâm trong suốt cuộc đời chúng và cả người
khác. Thật tuyệt vời làm sao! Tôi là một người hâm mộ đấy! Tôi sẽ chia sẻ nó với hết thảy bạn bè và đồng nghiệp của tôi, đặc biệt là những
người trẻ. Tôi khích lệ các bạn cũng nên làm như vậy.
– TOM VICTOR, Chủ tịch, Tổ chức Nhân Quyền Thế giới, Cửa số 4/14 Khu Vực Bắc Mỹ  
Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi là một công cụ dựa theo Kinh Thánh tuyệt vời, giúp phát triển trong con trẻ chúng ta tình yêu thương và
sự mật thiết với Đấng Toàn Năng. Tôi tin rằng nó sẽ khích lệ tất cả những người tin Chúa cầu nguyện, truyền giáo và môn đồ hoá con trẻ của
chúng ta đeo đuổi một cách đầy nhiệt huyết sự vâng lời tuyệt đối theo điều răn lớn nhất và Đại Mạng Lệnh. Cảm ơn vì món quà tuyệt vời này
đã đến với thân thể Đấng Christ.
– K. MARSHALL WILLIAMS SR.,Mục Sư Quản nhiệm của Nhà Thờ Baptist Nazarene, Philadelphia PA và Chủ Tịch Hiệp hội Thông Công Mỹ gốc Phi
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Đề Tặng
Gửi đến tất cả Thiếu Nhi trên toàn thế giới; nguyện các con được trưởng thành trong sự nhận biết Cha Thiên Thượng yêu
các con nhiều như thế nào.
Gửi đến chồng yêu quý Vik và các con của tôi, Jonathan và Maria bởi tình yêu, sự hỗ trợ và sự khích lệ.
Gửi đến Stephen Eyre, đồng tác giả của tôi, vì sự ân cần chia sẻ chuyên môn, hướng dẫn và cam kết cho dự án này.
Gửi đến Jerry Kirk, cho sự hào phóng và hỗ trợ không ngừng của anh trong việc mở mang khải tượng của Giao Ứớc Cầu Nguyện
40 ngày cho Thiếu Nhi toàn thế giới.
Gửi đến tất cả các quý cô trong nhóm đã hỗ trợ phát triển lời cầu nguyện cho con trẻ: Amy Kirk, Sharon Mason,
Stephanie Plankovitch, Sharon Schatz, and Katie Steele.
Gửi đến Irma Chon và Katie Steele thuộc phong trào 4/14 Movement, vì công khó và sự hướng dẫn dành cho tôi.
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Lời Tựa
Tôi đã đồng công cùng mục vụ Giao Ứơc Cầu Nguyện hơn 45 năm. Tôi luôn luôn vui thoả khi được nhìn thấy cách Đức Chúa Trời ban phước và mở mang chức vụ này. Dẫu
vậy, Giao Ứơc Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi là một trong những điều bất ngờ từ Cha. Tôi chưa từng nghĩ về điều này, cho đến khi được nghe Candy Marballi chia sẻ khải tượng
của cô ấy. Candy được dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời để lập nên một nhóm với những chuyên gia trong Mục Vụ Thiếu Nhi. Vì Candy và nhóm của cô đã dành trọn cuộc đời mình
cho mục vụ Thiếu Nhi, họ háo hức nắm lấy Giao Ứơc Cầu Nguyện trong ngôn ngữ của con trẻ. Sau khi phát hành Giao Ứơc Cầu Nguyện phiên bản cho Thiếu Nhi, Candy và
nhiều người khác nhìn thấy sự cần thiết của cuốn sách này.
Giống như phiên bản cho người lớn, Giao Ứơc Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi là một công cụ hướng dẫn và làm phong phú thêm lời cầu nguyện. Và đúng như tựa đề, sách này
được viết cho Thiếu Nhi. Nó sẽ gặp gỡ các em ở nơi các em đang ở, nhưng sẽ chẳng lìa bỏ các em. Đó là một lời cầu nguyện đẹp đẽ, xúc tích, trực tiếp, và đầy thách thức
phù hợp cho sự tăng trưởng thuộc linh của trẻ.
Cuốn sách này được viết chủ yếu cho Thiếu Nhi. Nhưng tôi tin nó sẽ mang đến phước hạnh và làm phong phú đời sống cha mẹ chúng nữa – để họ có thể trở nên một ống
dẫn phước cho con cái mình; cuốn sách cũng mang đến phước hạnh và làm phong phú thêm cho những Giáo Viên Trường Chúa Nhật để họ có thể chúc phước cho những học
viên; và cũng sẽ chúc phước và làm phong phú thêm cho các Mục Sư để họ có thể chúc phước cả quá trình giáo dục Cơ Đốc.
Thiếu Nhi cầu nguyện là điều tự nhiên, và con trẻ cầu nguyện cùng với cha mẹ là những người chúng tin tưởng và yêu thương cũng là điều rất bình thường. Điều mà quyển
sách Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi mang đến cho cha mẹ và các giáo viên là một lộ trình để họ có thể đi theo. Đây là lời cầu nguyện được định hướng nhằm dẫn dắt
con trẻ đến với tình yêu mà Cha ban cho và sự bình an mà mọi đứa trẻ cần.
Ban đầu, Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi dường như đơn thuần chỉ là một ý tưởng hay. Nhưng giờ đây tôi tin rằng việc cho ra đời Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi
là một trong những quyết định quan trọng nhất mà nhóm lãnh đạo chúng tôi đã đưa ra. Nó có thể là một que diêm làm bùng cháy lên ngọn lửa của Giao Ước Cầu Nguyện
trên toàn thế giới!

JERRY KIRK
Người Sáng Lập và Chủ Tịch Mục Vụ Giao Ứơc Cầu Nguyện (The Prayer Covenant)
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G iớ i th i ệ u
DẠY DỖ THIẾU NHI CẦU NGUYỆN
Lu-ca 11 bắt đầu với lời thỉnh nguyện giản đơn từ các môn đồ “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 2014, khi Tom Victor mời
chúng tôi chấp bút cuốn sách này ở Hội Nghị 4/14 Best Practices tại New York, Đức Chúa Trời đã dùng Giao Ứơc Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi để chia sẻ thông điệp Phúc Âm
và môn đồ hoá tấm lòng của con trẻ khi chúng tôi dạy chúng cầu nguyện. Khi Thiếu Nhi kinh nghiệm được năng quyền của lời cầu nguyện được đáp lời, chúng phấn khích,
đức tin của chúng được thêm sức và muốn cầu nguyện nhiều hơn.
Cầu nguyện là một trong những sự kỷ luật thuộc linh quan trọng nhất bởi vì lời cầu nguyện nuôi dưỡng mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa Giê-xu. Chúng ta càng dành
thời gian với Chúa Giê-xu, chúng ta lại càng trở nên giống Ngài hơn - đầy ân điển, tình yêu, sự thương xót và tha thứ. Lời cầu nguyện của chúng tôi đó là cuốn sách này
sẽ mở đường cho một phong trào cầu nguyện giữa vòng Thiếu Nhi và Thanh Thiếu Niên khắp nơi và dấy lên một thế hệ của những người theo Chúa thấu hiểu cái giá của
việc là một môn đồ thật và đặc ân là con cái của Ngài khi chúng ta dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày.
Khi trẻ em bắt đầu cuộc hành trình cầu nguyện này, chúng tôi muốn chúng được kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong những cách đầy năng quyền, học cách vâng lời Ngài và 
đáp ứng lại sự cứu giúp kịp thời của Chúa Thánh Linh.
Bằng vô số cách khác nhau, Đức Chúa Trời phán với con cái Ngài thông qua Chúa Thánh Linh. Học cách lắng nghe tiếng Chúa là điều mà chúng tôi hy vọng chúng sẽ khám
phá khi bắt đầu một nếp sống cầu nguyện. Colin Millar là một người cầu nguyện nóng cháy chia sẻ với tôi về cách ông “ăn mừng với Đức Chúa Trời” từ Thi Thiên 46:10, “Hãy
yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời.” Đây là một lời mời biệt riêng ra 5 phút tĩnh lặng với Đức Chúa Trời tối cao. Thật là một ý niệm tuyệt vời cho Thiếu Nhi và người
lớn! Đơn giản là mời gọi Thiếu Nhi dành ra 5 phút yên tĩnh trước Chúa và cho phép chúng lắng nghe điều Ngài có thể nói hoặc thúc giục chúng làm điều gì đó. Chúng tôi
sẽ đề cập chi tiết hơn về chủ đề này trong chương Sự Phụ Thuộc. Việc lắng nghe tiếng Chúa cũng quan trọng như cầu nguyện. Chúa phán qua Lời của Ngài và thông qua lời
thúc giục êm dịu của Chúa Thánh Linh. Sa-mu-ên bé nhỏ trong Kinh Thánh cũng học cách nhận biết tiếng Chúa và Ngài đã có thể sử dụng cậu bé để lãnh đạo cả một dân tộc.
Sứ mạng của chúng tôi cũng chính là điều chúng tôi đam mê: dẫn dắt Thiếu Nhi và người lớn đi theo Chúa Giê-xu thông qua Giao Ước Cầu Nguyện năng quyền. Khi chúng
ta trang bị cho Thiếu Nhi công cụ này, Đức Chúa Trời cũng đồng thời hành động một cách kỳ diệu trong tấm lòng các em và thông qua cuộc đời các em bằng những cách
năng quyền. Chúng tôi đã vươn tới 2,5 triệu Thiếu Nhi tại 53 nước trên toàn thế giới - 2,5 triệu Thiếu Nhi cùng nhau theo Chúa Giê-xu! 2,5 triệu thiếu nhi học lắng nghe
và vâng theo tiếng phán của Ngài! Và chúng tôi tin rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Hãy truy cập nguồn tài nguyên cho Thiếu Nhi tại trang chủ của chúng tôi: theprayercovenant.org/children. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nguồn tài nguyên, hình ảnh
và lời chứng từ Giao Ước Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi trên khắp thế giới. Chúng tôi yêu thích những câu chuyện! Xin hãy viết và chia sẻ câu chuyện Giao Ước Cầu Nguyện của
bạn với chúng tôi. Chúng tôi trông đợi được nghe câu chuyện của bạn.
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G i ớ i th i ệ u
HỌC CẦU NGUYỆN
Con của bạn có thể hỏi, “Giao ước là gì vậy ba?” Nó đơn giản là lời hứa giữa hai hoặc hơn hai người với nhau — một lời hứa nguyện sẽ cầu nguyện cho nhau trong bất
kì thời gian nào mà họ chọn. Thiếu Nhi rất thích được liên hệ với nhau — khái niệm về việc hai hay ba người cầu thay cho nhau rất thú vị và dễ dàng để các em nắm
bắt. Khi bạn đi qua mỗi bài học, hãy hỏi “Ai là người mà Chúa đặt để trong lòng con để cùng bước vào một giao ước cầu nguyện?” và “Chúa hướng dẫn con chia sẻ câu
chuyện của Ngài cho các bạn theo cách nào?”
Trẻ em thường bắt đầu những giao ước với ba mẹ, anh chị em và bạn bè chúng. Các em có thể bước vào những giao ước cầu nguyện mới bất cứ lúc nào. Mục đích chính là
để Thiếu Nhi phát triển một nếp sống cầu nguyện. Và dần dần, các em sẽ trở thành những người hướng dẫn cầu nguyện trong gia đình mình.
Chúng tôi hy vọng bạn thích bố cục mới này. Xuyên suốt cả sách là mười chương với nhiều chủ đề lớn khác nhau về môn đồ hoá: Ân điển, Tình yêu, Sự thương xót, Sự ăn
năn, Thờ phượng, Sự cam kết, Sự phục thuộc, Sự ảnh hưởng, Môn Đồ Hóa và Thẩm quyền. Mỗi bài học thú vị bao gồm một câu chuyện Thánh Kinh, câu gốc, bài tập, cầu
nguyện bắp rang (popcorn prayer), và một trò chơi trải nghiệm thú vị, một đoạn Rap và nhiều hoạt động khác.  
Hãy tìm 10 biểu tượng đánh dấu từng hoạt động trong mỗi bài học.

Cầu
Cùng nói Con có thể Con có thể Cùng chơi
Con có thể Con có thể Con có thể
nào!
nào! nghe thấy làm theo
nói điều tìm thấy cảm nhận nguyện bắp
không?
không?
này không? không? được không? rang

Bài tập

Đọc Rap
thôi!

Giáo trình linh động. Hãy quyết định phần nào phù hợp cho bạn, kể cả sử dụng trong Trường Chúa Nhật, chương trình học Kinh Thánh dã ngoại, hoặc nghiên cứu trong
nhóm nhỏ. Chúng tôi gợi ý bạn khai triển chương trình trong hai giai đoạn. Đầu tiên, kỷ luật con trẻ thông qua 10 chủ đề xuyên suốt 10 tuần, và sau đó mời chúng bước
vào giao ước với một người bạn hoặc thành viên trong gia đình. Khi bạn đã hoàn thành giáo trình, tiếp tục giữ sự ưu tiên cho việc cầu nguyện trong lớp học. Như bạn
dành thời gian cho âm nhạc thờ phượng, hãy thêm thời gian cầu nguyện, kết hợp với thờ phượng mỗi tuần. Mời các em chia sẻ:
• Chúa thay đổi các em như thế nào.
• Chúa thay đổi người mà các em cầu nguyện cho như thế nào.
• Chúa nói chuyện với các em như thế nào.
• Đáp lời cầu nguyện.
• Nhu cầu cần cầu nguyện.
Cảm ơn bạn đã đồng công trong công tác hướng dẫn các con trẻ đến cùng Chúa Giê-xu thông qua sự năng quyền của lời cầu nguyện.
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BÀI HỌC MẪU HƯỚNG DẪN CHO LÃNH ĐẠO 1 - ÂN ĐIỂN

Ân Điển
HOẠT ĐỘNG 1: CON CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY KHÔNG?

HOẠT ĐỘNG 1

Ghi nhớ lời cầu nguyện

Thưa Cha trên thiên đàng, cảm ơn Cha đã yêu con và
khiến con trở nên con của Cha.

Đọc trọn lời cầu nguyện cùng nhau - tập trung vào chủ
đề - Ân Điển
Hát trọn lời cầu nguyện cùng nhau.  
(Mở nhạc ghi âm)

Ghi nhớ các câu Kinh Thánh tham khảo tương ừng (I Giăng 3:1)
Hoạt động ghép hình

Mỗi từ nằm trên một mảnh ghép khác nhau. Các em phải đặt các từ
theo đúng thứ tự để hoàn thiện câu Kinh Thánh.

Hoạt động với bảng trắng

Bạn hãy cử một người hướng dẫn viết câu gốc trên bảng trắng. Để
các em cùng nhau đọc lớn tiếng, sau đó người hướng dẫn bắt đầu
xóa vài từ cho đến khi không còn lại từ nào và để các em có thể đọc
thuộc lòng.
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Xếp hàng!

Hướng dẫn các em xếp thành hàng dọc. Từng em sẽ đọc một từ kế
tiếp của câu Kinh Thánh. Nếu em nào lỡ mất một từ sẽ phải ngồi
xuống. (Hoạt động này khó hơn chúng ta tưởng!)

Hãy có vài phần thưởng nhỏ cho em nào có thể thuộc lòng câu gốc.
Hãy để các em xoay vòng qua tất cả các hoạt động ghi nhớ khác
nhau.

BÀI MẪU SỬ DỤNG CHO CẢ 10 CHỦ ĐỀ

HOẠT ĐỘNG 2: CON CÓ THỂ TÌM THẤY KHÔNG?

HOẠT ĐỘNG 2

Thời gian học Kinh Thánh - đào sâu vào Lời của Đức Chúa Trời. Phải có những phân đoạn Kinh Thánh tham khảo liên hệ với chủ
đề cụ thể và một cuộc thi đua xem ai là người tìm thấy câu Kinh Thánh (ba câu bên dưới) nhanh nhất và để em đó đọc lớn tiếng.
Khám phá Kinh Thánh nói gì về ÂN ĐIỂN
Giăng 3:16
1 Giăng 4:10
Rô-ma 8:38, 39
(Bạn có thể dùng các câu trên hoặc các câu khác)

Câu Kinh Thánh này nói gì với con?
Con áp dụng vào đời sống con như thế nào?
Con học được gì về Ân Điển?

HOẠT ĐỘNG 3: CON CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC KHÔNG?

HOẠT ĐỘNG 3

Thảo luận/ chia sẻ bài học. Không có sự phán xét - thiếu nhi có thể bày tỏ sự nghi ngờ về đức tin, hỏi những câu hỏi, chia sẻ
những nỗi sợ,..v..v… Mỗi em có một cái nhìn khác nhau về niềm tin. Người hướng dẫn nên cởi mở chia sẻ một câu chuyện cá
nhân về ân điển. Hãy cho phép mình bày tỏ sự yếu đuối trước mặt trẻ, đừng phòng thủ, để rồi các em có thể bắt chước theo.
Một vài câu hỏi mẫu:
1) Làm sao các con biết Chúa yêu chúng ta?
2) Các con bày tỏ tình yêu của mình bằng cách nào?
3) Điều gì khiến các con cảm thấy được yêu?
4) Điều gì khiến chúng ta trở nên con của Chúa?
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HOẠT ĐỘNG 4: CẦU NGUYỆN BẮP RANG

HOẠT ĐỘNG 4

Đây là một cơ hội để các em cầu nguyện cùng nhau. Vài em có thể chưa bao giờ cầu nguyện trước đây và e ngại không dám thử.
Cầu nguyện bắp rang làm cho việc cầu nguyện dễ dàng và vui tươi vì bạn chỉ cần cầu nguyện lớn tiếng những lời cầu nguyện ngắn
gọn. Bắt đầu bằng việc dạy các em các danh xưng của Đức Chúa Trời và những đặc tánh của Ngài. Đây là một cách để thờ phượng
và chúc tụng Chúa. Thiếu Nhi yêu hoạt động này và đáp ứng nhanh chóng. Các bạn sẽ cảm nhận được Chúa Thánh Linh trỗi lên
trong những lời cầu nguyện của các em. Các em sẽ càng ngày càng thoải mái và thậm chí có thể bắt đầu chia sẻ những nhu cầu cầu
nguyện vào cuối tuần.

Đừc Giê-Hô-Va - Đấng công bình của chúng ta (Yahweh Tsidqenu)
Đừc Chúa Trời ở cùng chúng ta (Em-ma-nu-ên)
Cha (Abba)
Đừc Chúa Trời Đời Đời (El Olam)
Đừc Chúa Trời Chí Cao (El Elyon)
Thẩm Phán (Shophet)
Đấng Chăn Giữ Tôi (Yaweh Rohi)
Đừc Chúa Trời là Hòn Đá Của Tôi (Yahweh Tsuri)
Chúa Bình An (Yahweh Shalom)
Chúa Sáng Tạo (Elohim)
Đừc Giê-Hô-Va (Yahweh)
Đừc Chúa Trời Hay Đoái Xem (El Roi)
Đừc Chúa Trời Toàn Năng (El Shaddai)
Đừc Giê-Hô-Va Sẽ Sắm Sẵn (Yahweh Yireh)
Đấng Chữa Lành (Yahweh Rophe)
Một hoạt động cầu nguyện khác là “Cầu nguyện theo màu sắc”. Bật nhạc thờ phượng cho Thiếu Nhi và cho các em nằm trên cỏ tận
hưởng sự sáng tạo của Đức Chúa Trời - bầu trời, cây cối, những đám mây. Hãy để các em vẽ ngẫu nhiên trên những tờ giấy trắng lớn
theo bất cứ điều gì mà các em cảm nhận Chúa đang phán với mình. Thiếu Nhi YÊU THÍCH cầu nguyện qua màu sắc và bạn sẽ ngạc
nhiên khi nghe thấy những điều mà các em chia sẻ lại.  Hoạt động này có thể mất khoảng 30 phút.
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HOẠT ĐỘNG 5: CÙNG NÓI NÀO!

HOẠT ĐỘNG 5

Hãy để cho các em chia sẻ cởi mở những suy nghĩ của mình về tình yêu của Đức Chúa Trời: những sự sợ hãi và lo lắng về việc đánh mất
tình yêu của Chúa, hay niềm vui mà các em kinh nghiệm được khi biết về tình yêu Ngài dành cho các em.
Một vài chủ đề thảo luận thêm bao gồm:
Ân điển nghĩa là được yêu thương, ngay cả khi chúng
ta không làm gì để xứng đáng với tình yêu đó.
Tình yêu bất diệt nghĩa là gì?  Nó có nghĩa là tình yêu
không bao giờ kết thúc! Nó sẽ không hư hao kể cả khi
con làm điều sai trái. Nó không mất đi kể cả khi con

cảm thấy hoảng sợ. Tình yêu đó sẽ không dừng lại kể
cả khi ba mẹ của con mất việc. Nó không kết thúc kể
cả khi… (để các em điền vào chỗ trống).
Bất kể điều gì xảy ra, tình yêu của Chúa Giê-xu sẽ
không bao giờ kết thúc và sẽ không bao giờ phai tàn.

HOẠT ĐỘNG 6: CON CÓ THỂ NGHE THẤY KHÔNG?

HOẠT ĐỘNG 6

Thời gian kể chuyện là phần yêu thích nhất đối với Thiếu Nhi. Bắt đầu bằng việc đọc truyện và hỏi những câu hỏi (15 phút)
Chọn vài tình nguyện viên để làm diễn viên và diễn hoạt cảnh minh họa câu chuyện Kinh Thánh. Việc mặc một số đồ hoá trang đơn
giản rất có hiệu quả! Chuẩn bị một cây gậy cho người chăn chiên và hóa trang đơn giản khi dùng khăn choàng quấn đầu với một sợ
dây thừng cho thời gian học Kinh Thánh (15 phút)
Chơi trò chơi kể lại câu chuyện. Kể chuyện một cách thật đơn giản, có thể lặp lại và để các em thay phiên nhau kể lại câu chuyện
đó. Chia mỗi nhóm 8 em và giao cho em đứng đầu 1 quả banh. Em này sẽ bắt đầu dòng đầu của câu chuyện và ném quả banh cho
bạn kế tiếp, các bạn sau sẽ kể những dòng tiếp của câu chuyện. Tiếp tục chuyền banh và chia sẻ từng dòng của câu chuyện cho đến
khi kể hết câu chuyện (15 phút).
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HOẠT ĐỘNG 7: CON CÓ THỂ LÀM THEO KHÔNG?
ÁP DỤNG

HOẠT ĐỘNG 7

Thời gian thảo luận: Thảo luận dựa trên những câu hỏi sau hoặc bạn có thể tự đưa ra những câu hỏi:
Con có thể áp dụng điều con học hôm nay vào cuộc sống mình như thế nào?
Con đã nhìn thấy hành động của ân điển là như thế nào?
Một điều con có thể làm để bày tỏ ân điển cho người khác?

HOẠT ĐỘNG 8: CÙNG CHƠI NÀO! (Trò chơi DJ từ GameLife)

HOẠT ĐỘNG 8

Trò chơi “Người chăn và chiên”
1. QUAN TRỌNG: Trò chơi này được chơi giống như trò “Cướp cờ” với bốn phe và một vài chi tiết thêm thắt: “chiên”, “sói” và
“người chăn”.
2. Chỉ cho người chơi những ranh giới của trò chơi - một hình vuông lớn. Ở trung tâm là một hình vuông nhỏ hơn nơi mà các “chú
chiên đi lạc” sinh sống. Có 6 con sói đang canh giữ những chú chiên đi lạc. Chia người chơi ra làm 4 đội và mỗi đội đứng ở 4 phía
của hình vuông bên ngoài.
3. Những người chơi được chia thành 4 đội (2 đội nếu như có dưới 10 người) chỉ định mỗi người chơi một số thứ tự liên tiếp nhau.
Mỗi đội đều phải có số 1, số 2, số 3 v..v..
4. Giải thích rằng khi người quản trò hô lớn tiếng “Số 1”, những người chơi mang số đó sẽ chạy, cố gắng chạm và giải cứu một con
chiên trong hình vuông trung tâm. Nếu người chơi bị chạm bởi một con sói thì người chơi sẽ bị loại cho đến vòng chơi tiếp theo.
5. QUAN TRỌNG: Có nhiều “sói” hơn là “chiên giải cứu”.
6. Những chú chiên sẽ KHÔNG THỂ giải cứu được chiên đi lạc vì có quá nhiều sói.
7. QUAN TRỌNG: Chơi lại một lần nữa; lần này hãy giải thích rằng một người hướng dẫn sẽ là “Người Chăn Chiên Nhân Lành’ và
người này có thể  hô to khẩu hiệu bất cứ khi nào “Sói BỎ CHẠY! Chiên về NHÀ” và khi đó, sói phải ngồi xuống và chiên có thể
quay trở lại hàng ngũ và chơi lại.
• Lẽ thật liên hệ đời sống: Người Chăn Chiên Nhân Lành luôn bảo đảm rằng những chú chiên được an toàn

trong nhà của người chăn.
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HOẠT ĐỘNG 9: BÀI TẬP

HOẠT ĐỘNG 9

Hãy photo sẵn bài tập. Mỗi em một bản. Chuẩn bị bút viết, bút chì, bút chì màu và bút màu sáp để làm thủ công. Bạn không nhất
thiết phải dùng những thứ được liệt kê ở trên, mà có thể tự sáng tạo theo ý mình. Các câu hỏi để xem xét từng chủ đề cụ thể.

1. Con có thể ghi nhớ dòng đầu của bài cầu nguyện và ghi xuống bên dưới không?
2. Điền vào chỗ trống:
I Giăng 3:1, “Hãy xem, Đức Chúa Cha _________ chúng ta _________ lớn dường nào, đến nỗi
_________ được gọi là _________ của Đức Chúa Trời”
3. Bằng cách diễn đạt của mình, hãy chia sẻ điều gì làm con nghĩ rằng: con là con của Đức Chúa Cha mãi mãi?
4. Chúa Giê-xu biết tên con và biết mọi điều về con!
Con có thể viết vài dòng hoặc vẽ một bức tranh miêu tả điều con cảm nhận được không?  
5. THỜI GIAN ĐÁP ỨNG:
Tấm lòng biết ơn là điều tuyệt vời. Tấm lòng biết ơn làm vui lòng Chúa Giê-xu. Con có thể viết một lời tạ ơn gửi Chúa
Giê-xu được không? (Chuẩn bị sẵn giấy màu, bút màu sáp, bút dạ và các stickers cho các em tự làm thiệp tạ ơn cho
Chúa Giê-xu). Hoặc bạn có thể chọn một bài thủ công khác.

HOẠT ĐỘNG 10: ĐỌC RAP THÔI!

HOẠT ĐỘNG 10

Đây cũng là một hoạt động mà các em rất ưa thích. Mỗi chủ đề sẽ kết thúc bằng một bài Rap. Điều này cho phép các em bày tỏ bản
thân cách sáng tạo. Chuẩn bị những nhạc cụ: trống, đàn - nhạc cụ gõ bất kì, thậm chí nhạc cụ tự chế vẫn rất hiệu quả. Chọn một em
hướng dẫn phần Rap và cả nhóm đáp ứng theo. Lời Rap có trong sách. Các em luân phiên hướng dẫn. Bạn cũng có thể để các em sáng
tác ra bài Rap nói về ÂN ĐIỂN.
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Ẩn dụ về con chiên đi lạc - Luca 15:1-7

Thưa Cha trên thiên đàng, cảm ơn Cha đã
yêu con và khiến con trở nên con của Cha.

I GIĂNG 3:1
Hãy xem Đừc Chúa Cha đã ban cho chúng ta
tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng
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ta được gọi là con cái của Đừc Chúa Trời
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CON CÓ THỂ NÓI ĐIỀU NÀY KHÔNG?
Thưa Cha trên thiên đàng, cảm ơn Cha đã yêu con và khiến con trở nên con của Cha.
–––––
I GIĂNG 3:1

Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời
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Giăng 3:16

1 Giăng 4:10
Rô-ma 8:38, 39
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Ân Điển
“CẦU NGUYỆN BẮP RANG”
PHIÊN ĐỘT PHÁ
Nếu lớp học của bạn đông, hãy chia thành những nhóm nhỏ và hướng dẫn “Thưa Cha trên thiên đàng, cảm ơn Cha
đã yêu con và khiến con trở nên con của Cha”. Hãy để cho các em lặp lại câu này và yêu cầu chúng cầu nguyện từng
câu một để nói với Chúa rằng chúng yêu thích việc làm con của Ngài như thế nào, tình yêu đời đời của Ngài có ý nghĩa với các
em ra sao, và tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài.  Mỗi em cầu nguyện một lời cầu nguyện với Chúa. Chúng có thể hô lớn tiếng
danh xưng của Đức Chúa Trời hoặc đặc tánh của Ngài như chúng tôi đã chia sẽ ở Bài Dạy Mẫu. Nếu lớp của bạn ít trẻ, bạn có
thể thực hiện hoạt động này bằng cách nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, và khi mỗi em cảm nhận được hướng dẫn để cầu
nguyện thì chúng có thể làm điều đó.

CÙNG NÓI NÀO!
• Ân điển nghĩa là được yêu, ngay cả khi chúng ta không làm điều gì để xứng đáng với tình yêu đó.
• C húng ta biết Đức Chúa Trời yêu chúng ta bởi vì Ngài tạo nên chúng ta, chu cấp cho chúng ta và gửi Con Trai duy nhất
của Ngài là Chúa Giê-xu, đến chịu chết trên cây thập tự cho chúng ta.
• C on có biết tình yêu bất diệt nghĩa là gì không?  Nó có nghĩa là tình yêu không bao giờ kết thúc! Kể cả là một triệu
năm sau.
• Nó không kết thúc kể cả khi con làm điều sai trái.
• Nó không kết thúc kể cả khi con cảm thấy hoảng sợ.
• Nó không kết thúc kể cả khi người con yêu thương qua đời.
• Nó không kết thúc kể cả khi ba mẹ của con mất việc.
• Nó không kết thúc kể cả khi con bị điểm thấp ở trường.
• Bất kể điều gì xảy ra, tình yêu của Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ kết thúc và sẽ không bao giờ phai tàn.
Hãy để cho các em chia sẻ cởi mở những suy nghĩ của chúng về tình yêu của Đức Chúa Trời: những sự sợ hãi và lo lắng về
việc đánh mất tình yêu, hay sự vui mừng và niềm vui chúng kinh nghiệm khi biết về tình yêu Ngài dành cho mình.
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Ân Điển
CON CÓ THỂ NGHE THẤY KHÔNG?
Ẩn dụ về con chiên đi lạc (Luca 15:1-7)

C

húa Giê-xu muốn mọi người biết Ngài yêu họ nhiều như thế nào. Chúa đã kể một câu chuyện về một người chăn
chiên và con chiên đi lạc. Người chăn rất lo lắng cho con chiên đang đi lạc này nên đã để lại cả bầy chiên và đi tìm
con chiên đó. Những con chiên đôi khi vẩn vơ tự đi theo đường riêng của nó.
Chiên cũng là loài động vật yếu ớt nên có thể dễ dàng bị gấu, sói và sư 
tử tấn công. Công việc của một người chăn chiên là bảo vệ chiên khỏi
sự nguy hiểm, và đó là điều người chăn này đã làm. Người chăn
đã rất hạnh phúc khi tìm thấy chiên và mang nó trên vai mình
trên suốt đường về nhà. Sau đó người chăn gọi tất cả bạn bè và 
hàng xóm đến ăn mừng con chiên bị lạc mất mà đã tìm lại được.
Chúa Giê-xu nói rằng đây là điều xảy ra trên thiên đàng khi một
bạn trai hay bạn gái, người nam hay người nữ, chấp nhận Chúa
Giê-xu làm Cứu Chúa của họ - họ đã bị lạc mất giờ tìm lại được, và 
điều này đem đến niềm vui mừng lớn, sự hạnh phúc, và ăn mừng
trên thiên đàng! Sô-phô-ni 3:17 giúp chúng ta cảm nhận niềm vui của
Cha Thiên Thượng dành cho con cái: “Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu
ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, Vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, Và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.”
Điều này làm con cảm thấy thế nào?  

CON CÓ THỂ LÀM THEO KHÔNG?
• Tin Chúa Giê-xu đã chết cho tội lỗi của con và sống trong trái tim con.
• Tin ân điển của Chúa làm con trở nên con yêu dấu của Ngài.
• Tin tình yêu của Chúa dành cho con sẽ không bao giờ mất đi, dù có chuyện gì xảy ra.
• Tin rằng Chúa có thể sử dụng con để chia sẻ thông điệp ân điển của Ngài với ai đó ngày hôm nay.
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Ân Điển
CÙNG CHƠI NÀO!
Trò chơi “Người chăn và chiên”
1. QUAN TRỌNG: Trò chơi này được chơi giống như trò cướp cờ với bốn phe và một vài chi tiết thêm thắt: “chiên”, “sói” và “người chăn”.
2. Chỉ cho người chơi những ranh giới của trò chơi - một hình vuông lớn. Ở trung tâm là một hình vuông nhỏ hơn nơi mà các “chú chiên
đi lạc” sinh sống. Có 6 con sói đang canh giữ những chú chiên đi lạc. Chia người chơi ra làm 4 đội, mỗi đội đứng ở 4 phía của hình
vuông bên ngoài.
3. Những người chơi được chia thành 4 đội (2 đội nếu như có dưới 10 người) chỉ định mỗi người chơi một số thứ tự liên tiếp nhau. Mỗi đội
phải có số 1, số 2, số 3 v..v..
4. Giải thích rằng khi người quản trò hô lớn tiếng “Số 1”, những người chơi mang số đó sẽ chạy, cố gắng chạm và giải cứu một con chiên
trong hình vuông trung tâm. Nếu người chơi bị chạm bởi một con sói thì người chơi sẽ bị loại cho đến vòng chơi tiếp theo.
5. QUAN TRỌNG: Có nhiều “sói” hơn là “chiên giải cứu”.
6. Những chú chiên sẽ KHÔNG THỂ giải cứu được chiên đi lạc vì có quá nhiều sói.
7. QUAN TRỌNG: Chơi lại một lần nữa; lần này hãy giải thích rằng một người hướng dẫn sẽ là “Người Chăn Chiên Nhân Lành’ và người này
có thể  hô to khẩu hiệu này bất cứ khi nào “Sói BỎ CHẠY! Chiên về NHÀ” và khi đó, sói phải ngồi xuống và chiên có thể quay trở lại
hàng ngũ và chơi lại.
• Lẽ thật liên hệ đời sống: Người Chăn Chiên Nhân Lành luôn bảo đảm rằng những chú chiên được an toàn
trong nhà của người chăn.

CÂU HỎI

1. Trong lượt chơi đầu tiên có bạn nào giải cứu chiên khỏi mấy con sói không?
(không) Tại sao không?
2. Trong câu chuyện Kinh Thánh trên, có bao nhiêu con chiên được Người Chăn Nhân Lành cứu? Chỉ có một con mà thôi! Các bạn nam,
bạn nữ ơi, các con có biết nếu con là chú chiên đi lạc, Người Chăn Nhân Lành, Chúa Giê-xu sẽ đi tìm các con không? Biết rằng Chúa
Giê-xu lúc nào cũng tìm kiếm mình, các con cảm thấy như thế nào?
3. *Cùng nhau cầu nguyện nào. Nhắc lại theo cô. “Cảm ơn Cha, con đã chơi trò chơi rất vui, giúp con hiểu Ân Điển là nhận lấy điều con
không thể tìm kiếm hoặc làm bất kì điều gì để nhận được. Đó là một món quà.” Hãy yên lặng và lắng nghe Chúa phán với chúng ta.
Con đã cầu xin món quà Ân Điển chưa? (** Tạm dừng) “Cha ơi, cảm ơn Cha đã cho con được làm con của Cha. Con là con của Cha!”
*[Người hướng dẫn, những lời cầu nguyện này là “lời cầu nguyện lặp lại”. Các bạn nam và nữ lặp lại theo cô…]
**[Người hướng dẫn, xin tạm dừng khoảng 10 giây, cho phép Chúa phán vào từng tấm lòng các em]
Chúng ta đang dạy Thiếu Nhi trò chuyện và lắng nghe khi cầu nguyện
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Con có thể ghi nhớ dòng đầu của bài cầu nguyện về ÂN ĐIỂN và ghi xuống bên dưới không?



Điền vào chỗ trống:
	I Giăng 3:1, “Hãy xem, Đừc Chúa Cha _________ chúng ta _________ lớn dường nào, đến nỗi _________ được gọi
là _________ của Đừc Chúa Trời”.



Trong cách diễn đạt của con, con có thể chia sẻ điều gì làm con nghĩ rằng mình là con cái của Đừc Chúa Cha mãi mãi được không?



Cũng giống như ba mẹ của con, Chúa Giê-xu biết tên con và biết mọi điều về con!
Con có thể viết vài dòng hoặc vẽ một bừc tranh miêu tả điều con cảm nhận được không?



THỜI GIAN ĐÁP ỨNG:
Thật tốt khi chúng ta tạ ơn. Sự biết ơn làm vui lòng Chúa Giê-xu. Con có thể viết một lời tạ ơn gửi Chúa Giê-xu được không?
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Â n Đi ể n
ĐỌC THÔI
Con là con dấu yêu của Vua trên muôn Vua
CHÍNH CON, CHÍNH CON!

Con là con dấu yêu trọn đời.
CHÍNH CON, CHÍNH CON!

Con được cừu bởi ân điển và được mua chuộc bởi huyết Ngài!
CHÍNH CON, CHÍNH CON!

Chúa lấy lông Ngài che chở con an ninh khỏi mọi tổn hại
LÀ CON, LÀ CON!

Cảm ơn Cha vì tình yêu đời đời lâu dài!
LÂU DÀI, LÂU DÀI!

Con là con của Chúa tuyệt vời!
AMEN! AMEN!

Giáo viên hướng dẫn bằng cách đọc những từ màu đen, các em đọc theo những từ màu xanh dương. Sau đó, khích lệ cả
lớp viết bài Rap theo nhóm, ghi những gợi ý của các em trên bảng. Quan sát sự phấn khích được xây dựng khi bọn trẻ Rap
những gì chúng vừa viết!
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Câu chuyện của ông Áp-ra-ham - Sáng Thế Ký 12:1-5

Giúp con yêu và vâng lời Cha.

MA-THI-Ơ 22:37, 38
“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí
mà kính mến Chúa là Đừc Chúa Trời ngươi.’ Ấy là
điều răn thừ nhất và quan trọng hơn hết.”
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Tình Yêu
CON CÓ THỂ NÓI ĐIỀU NÀY KHÔNG?

Giúp con yêu và vâng lời Cha.
–––––
MA-THI-Ơ 22:37, 38

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và
quan trọng hơn hết”

CẢM NHẬN ĐƯỢC
Ể
H
T
KH
CÓ

Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9
Giăng 14:15
2 Giăng 1:6
Cô-lô-se 3:20
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Tình Yêu

“CẦU NGUYỆN BẮP RANG”
PHIÊN ĐỘT PHÁ
Hướng dẫn các em đến với thời gian cầu nguyện bằng lời cầu nguyện “Giúp con yêu mến và vâng lời Cha”.
Hãy để cho các em lặp lại lời cầu nguyện này. Khích lệ các em cầu nguyện lời cầu nguyện một câu, khích lệ các em  
dùng ngôn từ của mình cầu xin Chúa giúp các em trong việc yêu mến và vâng lời Ngài. Các em có thể nói lớn tiếng
danh xưng của Đức Chúa Trời hoặc các đặc tính của Ngài trong phần Bài Dạy Mẫu.

CÙNG NÓI NÀO!
• Chúa Giê-xu muốn chúng ta vâng lời cha mẹ mình.
• Chúa Giê-xu muốn chúng ta vâng lời Ngài. Điều này làm Ngài vui.
• Chúng ta bày tỏ tình yêu dành cho Chúa bằng việc vâng lời Chúa trong mọi điều.
• Các con sẽ thấy trong câu chuyện: sự phước hạnh sẽ theo sau sự vâng lời.
• Vâng lời và bước theo Chúa Giê-xu là một hành trình lý thú.
Ở đây, bạn có thể bắt đầu thảo luận về sự vâng lời. Thật ra khi chúng ta vâng lời ba mẹ mình cũng có nghĩa là chúng ta
đang vâng lời Chúa, bởi vì Chúa dạy chúng ta phải vâng lời ba mẹ trong mọi điều. Hãy để các em chia sẻ những sự thách
thức chúng nhận thấy trong việc vâng lời và những phước hạnh các em kinh nghiệm được khi vâng lời. Cuối cùng, giúp
chúng hiểu tình yêu và sự vâng lời liên quan với nhau.
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Tình Yêu
CON CÓ THỂ NGHE THẤY KHÔNG?
Câu chuyện ông Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 12:1-5)

Á

p-ra-ham sống rất, rất lâu trước đây. Khi ông đã già, Đức Chúa Trời phán với ông, “Hãy rời khỏi xứ sở ngươi, bà
con ngươi, và nhà cha ngươi, để đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm ngươi trở nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước
cho ngươi và làm nổi danh ngươi. Ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta
sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, và sẽ nguyền rủa kẻ
nào nguyền rủa ngươi. Mọi dân trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà
được phước.” Áp-ra-ham vâng lời Chúa. Ông ra đi với vợ mình là
Sa-ra, cháu mình là Lót, và tất cả tài sản. Họ đã di chuyển một
đoạn đường dài từ thành phố quê hương gọi là Cha-ran đến
chỗ ở mới gọi là Vùng Đất Hứa. Hãy suy nghĩ tại sao Áp-ra-ham
đã làm điều Chúa yêu cầu ông làm? Đúng rồi! Ông đã học biết
cách yêu mến và vâng lời Ngài. Sự vâng lời mới chỉ là bước khởi
đầu trong cuộc phiêu lưu trọn đời của ông để lớn lên trong sự
vâng lời, tình yêu và đức tin.  

CON CÓ THỂ LÀM THEO KHÔNG?
• Bày tỏ tình yêu và sự tận hiến với Chúa bằng cách vâng theo điều Ngài phán.
• Vâng lời ba mẹ của con vì điều đó làm tôn vinh Chúa.
• Cam kết yêu mến Chúa với cả tấm lòng, linh hồn, năng lực và trí óc.
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Tình Yêu

CÙNG CHƠI NÀO!
Đứng Nhìn Lại
1. Chia cả lớp thành nhóm 10 bạn. Mỗi nhóm nắm tay nhau thành một vòng tròn lớn. Thả tay và xoay mặt đối diện với lưng người bên
phải mình, nối đuôi nhau.
2. Phát 2 cái đuôi (là một miếng vải hoặc sợi chỉ hoặc bất kì thứ gì dễ dàng giật ra) cho mỗi em và vắt vào lưng quần, đầm hoặc dây nịt
nếu được. (Với những em không vắt vào lưng quần được: thắt một mảnh vải dài hơn xung quanh eo như dây nịt và vắt đuôi vào)  Quan
trọng: Nếu đuôi không thuận tiện thì đơn giản chỉ cần chạm vào người chơi trước mặt.
3. Gải thích mục tiêu của trò chơi này là nắm lấy đuôi của người chơi trước mặt mình. Khi em nào bị giật mất đuôi thì sẽ bị loại ra khỏi
lượt chơi đó.
4. QUAN TRỌNG: Giải thích cho các em hiểu nếu muốn chơi thành công thì không nên nhìn lại đằng sau, nhưng chỉ tập chú vào đằng
trước - mục tiêu của các em
5. QUAN TRỌNG: Nếu chạy chơi theo vòng tròn (cố gắng để bắt lấy đuôi của bạn trước mặt) quá khó cho các em, (trò này thường khó
khăn vì chỉ có nhóm ít người chơi), thì có thể chơi đơn giản hơn là cho các em chơi theo hình vuông lớn. Hô “bắt đầu” và các em cố
gắng bảo vệ đuôi của mình trong khi cố gắng giật lấy đuôi của bạn khác.
6. Khi người hướng dẫn hô “dừng lại”, các em nào vẫn còn đuôi là người chiến thắng.
• Lẽ thật liên hệ đời sống: Áp-ra-ham được kêu gọi bởi Chúa để đi đến một vùng đất mới. Ông phải bỏ lại mọi điều quen
thuộc với mình, nhà cửa, ba mẹ, công việc. Nhìn về phía trước, Áp-ra-ham vâng lời Chúa bước đi và Chúa chúc phước
cho ông dồi dào.

CÂU HỎI

1. Trò chơi này thật vui! Nhìn về phía trước thật quan trọng - điều gì sẽ xảy ra nếu một người chơi cứ nhìn vào đuôi của chính mình?
(bạn ấy sẽ bị chậm lại và mất đuôi)
2. Kinh Thánh nói Áp-ra-ham đã từ bỏ và để lại sau lưng những gì để nhìn về phía trước và vâng theo Chúa? (đất đai, công việc, bạn bè)
3. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã gọi con hôm nay. Xin chỉ cho con thấy Chúa muốn con vâng lời Chúa như thế nào, và yêu Chúa với cả tấm lòng,
linh hồn và trí óc. (Tạm ngừng) Chúa ơi, con yêu Chúa, con muốn Chúa Giê-xu giúp con vâng lời.
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Tình Yêu
BÀI TẬP


Các con có thể nhớ dòng thừ 2 trong lời cầu nguyện về TÌNH YÊU và viết xuống bên dưới không?



Điền vào chỗ trống,
Ma-thi-ơ 22:37, 38: “Ngươi phải ________, ________, ________ mà kính mến Chúa là ________ ngươi. Ấy là
________ và quan trọng hơn hết.



Vâng lời nghĩa là gì?



Con nghĩ điều gì là khó nhất khi vâng lời?



THỜI GIAN ĐÁP ỨNG:

	Viết câu gốc bằng tay trên giấy có kẻ hàng, cố gắng viết đẹp nhất và sau đó dán nó với tờ giấy màu yêu thích của con - tờ giấy này
nên lớn hơn để nó trông như một khung hình. Con có thể treo trên tường trong phòng ngủ hay bàn học để nhắc nhở mình về điều răn
lớn nhất của Chúa.
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vâng lời
ĐỌC THÔI
Con làm gì để bắt đầu ngày mới?
TIN CẬY, VÂNG LỜI & CẦU NGUYỆN!

Con làm gì khi đọc Lời Chúa?
TIN CẬY, VÂNG LỜI & CẦU NGUYỆN!

Con làm gì khi bị cám dỗ?
TIN CẬY, VÂNG LỜI & CẦU NGUYỆN!

Con làm gì khi có một ngày thiệt tệ?
TIN CẬY, VÂNG LỜI & CẦU NGUYỆN!

Con làm gì khi sợ hãi lúc ban đêm?
TIN CẬY, VÂNG LỜI & CẦU NGUYỆN!

Con làm gì để hài lòng Chúa?
TIN CẬY, VÂNG LỜI & CẦU NGUYỆN!

Giáo viên hướng dẫn bằng cách đọc những từ màu đen, các em đọc theo những từ màu xanh dương. Sau đó, khích lệ cả
lớp viết bài Rap theo nhóm, ghi những gợi ý của các em trên bảng. Quan sát sự phấn khích được xây dựng khi bọn trẻ Rap
những gì chúng vừa viết!
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Người Sa-ma-ri nhân lành - Luca 10:25-37

Giúp con yêu người khác
theo cách Cha yêu con.

GIĂNG 15:12
Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu
thương nhau, như Ta đã yêu thương các con.
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N
SỰ THƯƠ G XÓT
CON CÓ THỂ NÓI ĐIỀU NÀY KHÔNG?

Giúp con yêu người khác theo cách Cha yêu con.
–––––
GIĂNG 15:12

Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con.

Ma-thi-ơ 5:44-48

1 Cô-rinh-tô 13:4-7
1 Giăng 4:7-11
1 Giăng 3:18
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ợc
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ƯƠNG XÓT
SỰ TH

“CẦU NGUYỆN BẮP RANG”
PHIÊN ĐỘT PHÁ
Hướng dẫn các em đến với thời gian cầu nguyện bằng lời cầu nguyện “Giúp con yêu người khác theo cách Cha yêu
con”. Hãy để cho các em lặp lại lời cầu nguyện này. Khích lệ các em cầu nguyện lời cầu nguyện một câu, cầu xin Chúa bằng
ngôn từ của mình để giúp các em trong việc bày tỏ tình yêu cho người khác. Các em có thể nói lớn tiếng danh xưng của Đức
Chúa Trời hoặc các đặc tính của Ngài trong phần Bài Dạy Mẫu.

CÙNG NÓI NÀO!
• Yêu người khác rất quan trọng và được đặt ngay sau lời dạy yêu Chúa với cả tấm lòng, linh hồn và trí óc.
• Yêu người khác nghĩa là yêu bạn bè và người thù nghịch. Ôi! Điều này sao thật khó.
• Yêu người khác nghĩa là yêu cách hy sinh như Chúa Giê-xu yêu. Nghĩa là đặt người khác lên trước bản thân mình.
Khích lệ các em chia sẻ và thảo luận cởi mở những sự lo lắng và thách thức khi yêu người khác như cách Chúa yêu cầu.
Tham khảo Ma-thi-ơ 5. Thiếu nhi có thể mong muốn chia sẻ những sự tranh chiến của các em trong các mối quan hệ
và tại sao thật khó để yêu những người không thích các em. Nói về các đặc tính của tình yêu thương được chép trong
I Cô-rinh-tô 13. Điều nào khó làm theo hơn và điều nào dễ thực hiện hơn?  
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ƯƠNG XÓT
SỰ TH

CON CÓ THỂ NGHE THẤY KHÔNG?
Người Sa-ma-ri nhân lành (Luca 10:25-37)

Y

êu người khác theo cách Chúa yêu chúng ta nghĩa là gì? Cùng tìm hiểu nào. Có một người hỏi Chúa Giê-xu “Ai là 
người lân cận tôi?” Chúa Giê-xu giải thích bằng một câu chuyện. Chúa kể chuyện rất nhiều, Ngài là người kể chuyện
rất hay. Chúa kể rằng “Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành
Giê-ri-cô rơi vào tay bọn cướp. Chúng lột hết quần áo và đánh đập rồi
bỏ đi, để mặc người đó dở sống dở chết. Bấy giờ, có một thầy tế 
lễ tình cờ đi ngang qua đó, thấy nạn nhân thì đi tránh qua bên
kia đường. Nói nhỏ cho các em biết thôi nha, người này không
có lòng thương xót gì cả. Chúa tiếp tục. “Tương tự như thế,
một người Lê-vi cũng đến nơi, thấy rồi cũng tránh qua bên kia
mà đi”. Ồ, thật vậy à? Các em có biết điều gì xảy ra tiếp không?
“Nhưng có một người Sa-ma-ri (một nhóm người bị người Do Thái
coi thường) đi đường, đến gần thấy nạn nhân thì động lòng thương
xót liền áp lại rửa và băng bó vết thương cho nạn nhân, rồi đỡ nạn
nhân lên con lừa của mình và đưa đến quán trọ (giống như một khách sạn)
để săn sóc. Ngày hôm sau, ông lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán và nói: ‘Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi trở 
về tôi sẽ hoàn lại.” Các con có biết Chúa Giê-xu kết thúc câu chuyện thế nào không? Chúa nói, “Hãy đi, làm theo như vậy.”

CON CÓ THỂ LÀM THEO KHÔNG?
• Yêu thương cách hy sinh giống như Chúa Giê-xu yêu.
• Yêu thương bằng hành động, không chỉ lời nói. Khi con quan tâm người khác là con đang bày tỏ sự thương xót.
• Yêu Chúa Giê-xu với cả tấm lòng và xin Chúa Thánh Linh yêu người khác qua con.
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CÙNG CHƠI NÀO!
Chiếc Ly Không Kết Thúc
1. Chia đôi số người chơi ra ít nhất thành 2 đội hoặc nhiều hơn 2 nếu có nhiều người.
2. Bố trí các em đứng thẳng hàng và cách nhau khoảng 1 một sải tay.
3. Ở đầu và cuối mỗi hàng, để 1 cái xô (chậu).
4. Mỗi người chơi được phát một ly giấy nhỏ.
5. Khi có hiệu lệnh “Xuất phát” người chơi đứng đầu của mỗi đội cầm lấy xô của đội mình và chạy đi lấy nước, quay về đội mình và đổ
nước vào ly của đồng đội mình. Cứ như vậy cho đến khi nước được truyền đến người chơi đứng ở vị trí cuối cùng, và người chơi cuối
cùng đưa ra khẩu lệnh “Tôi/em cần thêm nước, hãy giúp tôi/em”
6. Người ở vị trí đầu tiên khi nghe khẩu lệnh như trên sẽ quay trở lại xô/chậu, lấy thêm nước, tiếp tục chuyền cho người tiếp theo và lặp
lại.
7. LƯU Ý CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Ở vòng đầu tiên, chỉ để một lượng ít nước trong chậu, sau đó từ từ thêm vào để các em có nhiều nước
hơn để chuyền cho nhau.
8. Mẹo: Vẽ 1 vạch ở giữa mỗi xô ở cuối hàng và cho các em 5 phút để đổ nước qua vạch quy định đó.
• Lẽ thật liên hệ đời sống: Chúng ta ban cho người khác điều chúng ta nhận tứ Chúa.

CÂU HỎI

1. Các em, tại sao chúng ta lại chuyền cho nhau lượng nước mà mình lấy được, tại sao lại không giữ cho riêng mình. (Chia sẻ càng nhiều,
nhận lại càng được nhiều)
2. Có một người bị thương và cần giúp đỡ, tại sao con nghĩ rằng người Sa-ma-ri nhân lành đã xót thương và giúp đỡ ông? (người đàn ông
có nhu cầu và người Sa-ma-ri đáp ứng nhu cầu)
3. Chúa cho con thấy được những người xung quanh con đang cần sự giúp đỡ, những ai đang cần lòng thương xót. Chúa Giê-xu ôi, xin bày
tỏ ngay bây giờ những ai trong cuộc đời con đang cần được giúp. (Tạm dừng), Chúa Giê-xu xin giúp con yêu người khác và trở thành
người giúp đỡ.
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ƯƠNG XÓT
SỰ TH

BÀI TẬP


Các con có nhớ dòng thừ 3 trong lời cầu nguyện về LÒNG TRẮC ẨN và viết xuống bên dưới?



Điền vào chỗ trống.
	Giăng 15:12: “Đây là ________ của ta, các con hãy________ như Ta ________các con”



Tại sao cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là một ví dụ về tình yêu hoàn hảo của Ngài dành cho con?



Kể tên một cách mà con có thể bày tỏ tình yêu hy sinh của mình cho một người con biết.



THỜI GIAN ĐÁP ỨNG:

	Sử dụng giấy bìa cứng, sáp màu và bút dạ, làm một tấm thiệp cho người mà con muốn bày tỏ tình yêu. Con có thể viết câu gốc lên
tấm thiệp!
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ĐỌC THÔI
Con yêu Cha, bằng cả tâm con!
LUÔN LUÔN VẬY, LUÔN LUÔN VẬY!
Con yêu Cha, hết cả lòng con!
LUÔN LUÔN VẬY, LUÔN LUÔN VẬY!
Con yêu Cha, cả tâm trí con!
LUÔN LUÔN VẬY, LUÔN LUÔN VẬY!
Con yêu Cha, hết sừc lực con!
LUÔN LUÔN VẬY, LUÔN LUÔN VẬY!
Con muốn thấy và cảm biết tình yêu Cha!
LUÔN LUÔN VẬY, LUÔN LUÔN VẬY!
Cho cả thế giới thấy tình yêu của Cha!
LUÔN LUÔN VẬY, LUÔN LUÔN VẬY!

Giáo viên hướng dẫn bằng cách đọc những từ màu đen, các em đọc theo những từ màu xanh dương. Sau đó, khích lệ cả
lớp viết bài Rap theo nhóm, ghi những gợi ý của các em trên bảng. Quan sát sự phấn khích được xây dựng khi bọn trẻ Rap
những gì chúng vừa viết!
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Ẩn dụ về người đầy tớ không tha thừ - Ma-thi-ơ 18:21-35

Con xin lỗi vì những tội
lỗi của con. Xin rửa sạch con.

THI THIÊN 51:2
Xin rửa sạch hết mọi gian ác
và thanh tẩy tội lỗi con.
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Sự Ăn Năn
CON CÓ THỂ NÓI ĐIỀU NÀY KHÔNG?

Con xin lỗi vì những tội lỗi của con. Xin rửa sạch con.
–––––
THI THIÊN 51:2

Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con.

1 Giăng 1:9

Điều gì khiến

con không thể nói “con
xin lỗi”?

44

Con
cả
nào m thấy
sau
tha khi đượ
thừ?
c

CẢM NHẬN ĐƯỢC
Ể
H
T
KH
CÓ

Ma-thi-ơ 6:9-15

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19

thế

G?
ÔN

CON CÓ THỂ TÌM
THẤY KHÔNG?

CON

m thấy
Con cả mình làm
i
sau kh
o
à
n
ế
th
ai?
điều s

Sự Ăn Năn
“CẦU NGUYỆN BẮP RANG”
PHIÊN ĐỘT PHÁ
Một lần nữa hướng dẫn các em bước vào thời giờ cầu nguyện “Con xin lỗi vì những tội lỗi của con. Xin rửa sạch con”.
Để các em lặp lại lời cầu nguyện. Khích lệ các em cầu nguyện lời cầu nguyện một câu và dùng ngôn từ của mình cầu xin Chúa tha
thứ hoặc giúp các em tha thứ cho người khác. Các em có thể nói lớn tiếng danh xưng của Đức Chúa Trời hoặc các đặc tánh của
Ngài trong phần Bài Dạy Mẫu.

CÙNG NÓI NÀO!
• Khi con học hiểu về sự tha thứ thì điều gì khó khăn nhất?
• Tại sao tha thứ cho người làm tổn thương mình lại khó khăn?
• Tại sao thật khó để nói “Con xin lỗi, xin tha thứ cho con”?
• Con cảm thấy thế nào sau khi được đến trước Chúa, ba mẹ, anh chị và bạn bè với tấm lòng thánh sạch?
Hướng dẫn thảo luận bằng việc nói về sự sẵn lòng tha thứ của Chúa đối với mọi tội lỗi của chúng ta. Chúa là tấm gương và
bởi vì Ngài tha thứ chúng ta nên chúng ta cần phải sẵn lòng tha thứ cho người khác. Bạn có thể cùng nhau đọc bài Cầu
Nguyện Chung. Khích lệ các em chia sẻ cởi mở về khoảng thời gian các em thấy khó để tha thứ và so sánh với cảm nhận
khi chúng được tha thứ.
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Sự Ăn Năn
CON CÓ THỂ NGHE THẤY KHÔNG?
Ẩn dụ về người đầy tớ không tha thừ (Ma-thi-ơ 18:21-35)

P

hi-e-rơ hỏi Chúa Giê-xu rằng “Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải
đến bảy lần chăng?” Ngài đáp: “là bảy mươi lần bảy” và Ngài bắt đầu kể câu chuyện khác. Vị vua kia muốn kết toán
sổ sách với các đầy tớ của mình. Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho
vua một người mắc nợ vua số tiền rất lớn. Vì người ấy không có gì để trả
nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản, để trả nợ. Người
đầy tớ quỳ xuống van nài: “Thưa chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả
hết!” Vua động lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng
đoán xem người ấy đã làm gì? Ông gặp người đầy tớ là người nợ
ông món tiền rất nhỏ và nói “Hãy trả hết nợ đi nếu không tôi sẽ
bắt anh bỏ tù”. Người đầy tớ van nài “Xin hãy kiên nhẫn với tôi.
Tôi cầu xin anh thương xót!”. Nhưng người gian ác này không khoan
dung. Ông bắt người đầy tớ bỏ tù. Vị vua biết được những điều người
đầy tớ đã được tha thứ làm. Vua rất tức giận và nói “Người đầy tớ gian
ác kia! Ta đã tha cho người số nợ lớn mà ngươi van nài ta. Tại sao ngươi không
bày tỏ lòng thương xót như vậy cho đầy tớ ngươi?” Và con có biết vị vua này làm gì không? Vua bắt người đầy tớ bỏ tù và
phạt cho đến khi ông trả hết món nợ.

CON CÓ THỂ LÀM THEO KHÔNG?
• Ăn năn tội của con mỗi ngày, xin Chúa tẩy rửa và khiến con trở nên trắng như tuyết.
• Tin rằng Chúa đã tẩy sạch mọi tội của con rồi.
• Xin Chúa giúp con không phạm tội.
• Xin Chúa giúp con tha thứ và luôn tử tế.
• Luôn luôn sẵn sàng tha thứ người khác và không nuôi giữ ác cảm đối với họ.
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Sự Ăn Năn
CÙNG CHƠI NÀO!
Đèn Đỏ - Đèn Xanh
1. Chỉ cho người chơi vạch xuất phát và vạch đích của trò chơi.
2. Chỉ đạo người chơi đứng xếp hàng sau vạch xuất phát.
3. Giải thích rằng khi người quản trò hô lớn “Đèn xanh”, người chơi chạy thẳng đến vạch đích. Khi người quản trò hô lớn “Đèn đỏ”,
người chơi phải ngừng chạy ngay lập tức. Người chơi nào không tuân thủ phải quay lại vạch xuất phát.
4. Người quản trò đứng quay lưng lại với người chơi ở vạch đích. Hô lớn “Đèn xanh” hay “Đèn đỏ” xen kẽ. Người chơi đầu tiên đến được
chỗ người quản trò đứng là người chiến thắng.
5. Lúc người quản trò hô “Đèn đỏ” thì quay người lại để chắc rằng người chơi đã ngừng chạy. Người nào vẫn chạy sau khi người quản trò 
đã ra hiệu là phạm luật và phải: 1. Ngừng chạy. 2. Quay về vạch xuất phát. 3. Bắt đầu lại từ đầu.
6. Chơi nhiều vòng.
• Lẽ Thật liên hệ đời sống: Đây là một minh chừng rõ ràng về sự ăn năn: Khi một người phạm luật phải 1. Ngứng lại;
2. Quay đầu lại; 3. Quay lại vạch xuất phát; 4. Bắt đầu lại tứ đầu.

CÂU HỎI

1. Khi chơi trò chơi con phải làm gì nếu cứ chạy hoặc ngã khi người quản trò hô hiệu lệnh “Đèn đỏ”? (ngừng lại, quay lưng, quay về, và
bắt đầu lại)
2. Trong Kinh Thánh, người đầy tớ có nhận ân điển và sự tha thứ của vị Vua không? (có) Người đầy tớ có trao ân điển và sự tha thứ cho
người nợ tiền ông ta không? (không) Vị vua vui lòng hay không vui lòng với người đầy tớ không tha thứ? (không vui lòng!)
3. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta sự tha thứ và ân điển. Khi con làm điều con không nên làm, xin nhắc nhở con ăn năn: ngừng lại, quay
lưng, trở về và bắt đầu lại từ đầu. Xin bày tỏ những lãnh vực con cần ăn năn (Tạm ngừng). Cảm tạ Cha vì ân điển Ngài đã rửa sạch con
và tha thứ cho con, Chúa Giê-xu ơi, xin giúp con cũng tha thứ cho người khác nữa.
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Sự Ăn Năn
BÀI TẬP


Các con có thể nhớ lại dòng thừ 4 trong lời cầu nguyện về SỰ ĂN NĂN và viết xuống bên dưới?



Điền vào chỗ trống.
Thi Thiên 51:2: “Xin ________ hết mọi ________ và ________ tội lỗi con”



Tại sao chúng ta nên thú nhận tội lỗi mình với Chúa mỗi ngày?



Tại sao tha thừ cho người khác là quan trọng?



THỜI GIAN ĐÁP ỨNG:

	Những sợi dây tha thừ: Cắt những sợi dây đều nhau bằng giấy. Một mặt viết “Chúa tha thừ cho con khi….” Mặt còn lại viết “Con tha
thừ cho người khác khi…” Và ghim hoặc dán dây này với dây kế tiếp. Con có thể treo nó trong phòng để nhắc mình biết ơn Chúa về
sự tha thừ không ngứng của Ngài.
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Sự Ăn Năn
ĐỌC THÔI
Ta làm gì đây khi không nghe lời?
ĂN NĂN, CẦU NGUYỆN VÀ QUAY LƯNG LẠI!
Ta làm gì đây khi nói điều sai?
ĂN NĂN, CẦU NGUYỆN VÀ QUAY LƯNG LẠI
Ta làm gì đây khi đã nói dối?
ĂN NĂN, CẦU NGUYỆN VÀ QUAY LƯNG LẠI.
Ta làm gì đây khi tự gây gỗ?
ĂN NĂN, CẦU NGUYỆN VÀ QUAY LƯNG LẠI.
Ta làm gì đây khi không tha thừ?
ĂN NĂN, CẦU NGUYỆN VÀ QUAY LƯNG LẠI.
Ta làm gì đây khi không thân thiện?
ĂN NĂN, CẦU NGUYỆN VÀ QUAY LƯNG LẠI.
Ta làm gì đây khi theo ý riêng?
ĂN NĂN, CẦU NGUYỆN VÀ QUAY LƯNG LẠI.

Giáo viên hướng dẫn bằng cách đọc những từ màu đen, các em đọc theo những từ màu xanh dương. Sau đó, khích lệ cả
lớp viết bài Rap theo nhóm, ghi những gợi ý của các em trên bảng. Quan sát sự phấn khích được xây dựng khi bọn trẻ Rap
những gì chúng vừa viết!
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Câu chuyện Giáng Sinh - Luca: 1 - 2

Con sẽ ca ngợi Cha
với tất cả tấm lòng!

THI THIÊN 9:1
Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va;
Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài.
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Sự Thờ Phượng

CON CÓ THỂ NÓI ĐIỀU NÀY KHÔNG?
Con sẽ ca ngợi Cha với tất cả tấm lòng!  
–––––
THI THIÊN 9:1

Con sẽ hết lòng cảm tạ Đừc Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài.
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CON CÓ THỂ TÌM
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Thi Thiên 145

Ma-thi-ơ 21:16-17
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Khải Huyền 4:8-11
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thể ca
Khi nào con có
ngợi Chúa?

Sự Thờ Phượng

“CẦU NGUYỆN BẮP RANG”
PHIÊN ĐỘT PHÁ
Hướng dẫn các em đến với thời gian cầu nguyện bằng lời cầu nguyện “Con sẽ ca ngợi Cha với tất cả tấm lòng!”
Hãy để cho các em lặp lại lời cầu nguyện này. Khích lệ các em cầu nguyện lời cầu nguyện một câu để ngợi khen và thờ
phượng - nói với Chúa rằng Ngài vĩ đại, đáng kính sợ và tuyệt vời thế nào. Có thể là một dòng của một bài hát thờ
phượng nói về sự vĩ đại của Chúa hoặc bất cứ điều gì chúng muốn nói với Chúa. Các em có thể nói lớn tiếng danh xưng
của Đức Chúa Trời hoặc các thuộc tánh của Ngài trong phần Bài Dạy Mẫu

CÙNG NÓI NÀO!
• Có những khi các con sẽ thấy rất dễ dàng để ca ngợi Chúa, nhưng có những thời điểm lại thấy khó khăn hơn
• Hãy chia sẻ những khi con cảm thấy dễ dàng để ca ngợi Chúa
• Hãy chia sẻ những khi con cảm thấy khó khăn để ca ngợi Chúa
• C ó tấm lòng biết ơn không chỉ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mà còn là một phần để ngợi khen Ngài. Khen ngợi Ngài khi con thức
dậy! Khen ngợi Ngài khi con ăn! Khen ngợi Ngài khi con đi học và trở về nhà! Khen ngợi Ngài trước khi đi ngủ!
• Phát triển thói quen khen ngợi không chỉ làm vui lòng Cha trên trời mà còn khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và có phước!
Thiếu Nhi biết cách thờ phượng Chúa! Chúng không ngần ngại bày tỏ tình yêu dành cho Chúa Giê-xu và tình yêu này trở nên
một sự lan tỏa. Hãy để các em chia sẻ cách thờ phượng mà chúng yêu thích nhất. Cũng hãy đề cập đến sự biết ơn. Thật khó
để biết ơn trong mọi lúc nhưng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu xây dựng thói quen ngợi khen và bày tỏ lòng biết ơn.  
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CON CÓ THỂ NGHE THẤY KHÔNG?
Câu chuyện Giáng Sinh (Luca 1 -2)

X

ưa thật là xưa, khoảng hơn 2000 năm trước, một cô gái trẻ tên Ma-ri được một thiên sứ tên Gáp-ri-ên viếng thăm.
Thiên sứ có một thông điệp rất đặc biệt cho Ma-ri. “Đừng sợ hãi, Ma-ri, cô được ơn trước Chúa. Cô sẽ mang thai và
sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được
gọi là Con của Đấng Chí Cao” Thật là một điều vui thích khi nghe câu
chuyện Chúa Giê-xu ra đời. “Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh
cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: Vinh danh Thiên
Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người”. Những người
chăn chiên đến và thờ phượng vị vua vừa ra đời. Họ tôn vinh và
ngợi ca điều họ đã nhìn thấy và nghe được. Những nhà thông
thái đến từ Phương Đông cũng đến tìm em bé Giê-xu. Vì sao sáng
tuyệt đẹp trên bầu trời đêm đã dẫn đường họ đến và thờ phượng
vị vua. Giống Ma-ri, Giô-sép, các chăn chiên và những nhà thông thái
tôn vinh và thờ phượng Chúa Giê-xu, chúng ta cũng tôn vinh và thờ
phượng Ngài. Và một ngày nào đó, khi chúng ta ở trên thiên đàng, chúng ta
sẽ ở xung quanh ngai Ngài tôn vinh và thờ phượng Chúa mãi mãi về sau.

CON CÓ THỂ LÀM THEO KHÔNG?
• Thờ phượng Chúa mỗi ngày, trong suốt cả ngày.
• Thờ phượng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đây là một sự lựa chọn.
• Hãy có một tấm lòng biết ơn Chúa và biết ơn những người Chúa đặt để xung quanh con: gia đình, bạn bè và thầy cô giáo.
• Biến sự ngợi khen thành một thói quen.
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CÙNG CHƠI NÀO!
Bài hát hát yêu thích của em
1. Hát múa theo bài hát “Nhà Cha- Nơi ta trở về” (nguồn S.U.V.N)
2. https://www.youtube.com/watch?v=bTDy83oOABk
3. Chia người chơi thành hai nhóm và cho mỗi nhóm nghe một bài hát, sau đó các em phải sáng tạo cử điệu cho riêng mình (chuẩn bị
sẵn hai bài hát thờ phượng mà mình yêu thích )
4. Cho mỗi nhóm luyện tập và dạy lại cử điệu cũng như biểu diễn cho nhóm còn lại xem. Sau đó, nhóm còn lại cũng dạy và biểu diễn
cử điệu trong bài hát của các em cho nhóm còn lại.
5. Cuối cùng, cho tất cả các em bầu chọn “bài hát thờ phượng được yêu thích nhất. Sau khi bầu chọn, giáo viên sẽ hỏi các em “Tại sao
em thích bài hát thờ phượng đó?”
• Lẽ thật liên hệ đời sống: Con trẻ đang học biết về sự thờ phượng theo cách thật sự có ý nghĩa với các em, và hơn

hết – trẻ em đang bắt đầu phản ánh và xem xét đâu là “bài hát thờ phượng yêu thích của mình” và tại sao các em lại
thích nó? Hướng dẫn và nói về bài hát yêu thích của mình, cũng hãy chia sẻ với các em tại sao đó lại là bài hát bạn
thích nhất.

CÂU HỎI

1. Trong trò chơi, tại sao con lại chọn bài hát thờ phượng đó? (Quan trọng: dành thời gian để hỏi các em tại sao, điều này giúp các em
bắt đầu thực sự suy ngẫm về việc thờ phượng, và bài nào là bài mà các em yêu thích nhất)
2. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời sai Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu đến, và những người chăn chiên, nhà thông thái, kể cả những vị
vua cũng đến thờ phượng Chúa Giê-xu. Giai đoạn nào trong cuộc đời của Chúa Giê-xu khiến con cảm thấy biết ơn nhất? Sự ra đời, cuộc
đời, sự chết của Ngài để trả cho tội lỗi của chúng ta , hay sự phục sinh – sống lại từ cõi chết của Ngài?
3. Thưa Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài vì đã đến trong hình hài một em bé. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì là Đấng Cứu Chuộc cuộc đời con và chết để
trả thay cho tội lỗi chúng con. Chúa Giê-xu ơi, cảm ơn Ngài vì làm Chúa của cuộc đời con. Xin bày tỏ cho con những cách khác nhau để
thờ phượng Ngài, thay vì chỉ hát thờ phượng. (Tạm dừng) Chúa Giê-xu ơi, xin giúp con kể cho người khác nghe về công việc tuyệt vời
của Ngài thông qua lời nói, hành động và thái độ của con.
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BÀI TẬP


Con có thể nhớ lại dòng thừ 5 trong lời cầu nguyện về SỰ THỜ PHƯỢNG và viết xuống bên dưới không?



Điền vào chỗ trống.
	Thi Thiên 9:1: “Con sẽ ________ Đừc Giê-hô-va________; Con sẽ ________ các việc ________ của Ngài”



Hãy kể tên các cách khác nhau để con có thể thờ phượng Chúa Giê-xu?



Hình thừc thờ phượng yêu thích nhất của con là gì?



THỜI GIAN ĐÁP ỨNG:

	Làm ra một dụng cụ âm nhạc (maraca) rất đơn giản mà vui. Đổ đầy một chai nước rỗng bằng gạo hoặc hạt đậu. Trang trí chai nước
bằng stickers hoặc bút dạ. Hãy hát và nhảy múa cho Chúa Giê-xu!
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ĐỌC THÔI
Chúa Giê-xu xừng đáng được chúc tụng!
AMEN, AMEN!
Chúng con chúc tụng Chúa ngày và đêm!
AMEN, AMEN!
Ngài vui thích được nghe giọng hát con!
AMEN, AMEN!
Ta cùng nhau chúc tụng danh Chúa!
AMEN, AMEN!
Chúa Giê-xu cừu cứu con khỏi tội lỗi!
AMEN, AMEN!
Muôn muôn đời Đấng Christ là Vua!
AMEN, AMEN!

Giáo viên hướng dẫn bằng cách đọc những từ màu đen, các em đọc theo những từ màu xanh dương. Sau đó, khích lệ cả lớp
viết bài Rap theo nhóm, ghi những gợi ý của các em trên bảng. Quan sát sự phấn khích của các em khi Rap những gì chúng
vừa viết!
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Phi-e-rơ không hoàn hảo - Luca 22:54-62

“ Chúa Giê-xu, con muốn đi theo
Ngài là Cừu Chúa của con. Xin thay
đổi con theo cách Chúa muốn”.

LUCA 9:23
Nếu ai muốn theo Ta, phải tứ bỏ chính mình,
mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta
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Sự Cam Kết
CON CÓ THỂ NÓI ĐIỀU NÀY KHÔNG?

“Chúa Giê-xu, con muốn đi theo Ngài là Cứu Chúa của con. Xin thay đổi con theo cách Chúa muốn”.
–––––
LUCA 9:23

Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta

CẢM NHẬN ĐƯỢC
Ể
H
T
KH
CÓ

Ma-thi-ơ 4:18-22
Ma-thi-ơ 16:24
Ga-la-ti 2:20
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Ai hoặc điều gì con đang
kết ước đi theo?
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CON CÓ THỂ TÌM
THẤY KHÔNG?
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Sự Cam Kết
“CẦU NGUYỆN BẮP RANG”
PHIÊN ĐỘT PHÁ
Hướng dẫn các em đến với thời gian cầu nguyện bằng lời cầu nguyện “Chúa Giê-xu, con muốn đi theo Ngài là Cừu
Chúa của con. Xin thay đổi con theo cách Chúa muốn”. Hãy để cho các em lặp lại lời cầu nguyện này. Khích lệ các
em cầu nguyện lời cầu nguyện một câu bày tỏ sự khao khát đi theo Chúa Giê-xu là Chúa của các em. Các em có thể nói lớn
tiếng danh xưng của Đức Chúa Trời hoặc các đặc tính của Ngài trong phần Bài Dạy Mẫu.

CÙNG NÓI NÀO!
• Sự kết ước là một lời hứa trung thành với một người hay một lý lẽ nào đó.
• S ự kết ước cần thời gian, tiền và cả công sức. Giống như khi con ở trong một đội thể thao – con phải trả tiền lệ phí, phải
luyện tập và thi đấu.
• Chúa Giê-xu muốn con kết ước đi theo Ngài như là Cứu Chúa của đời con.
• “Thay đổi con theo cách Chúa muốn” là nói rằng con sẵn sằng sống cuộc đời kết ước trọn vẹn với Chúa Giê-xu Christ.
• Giữ trọn kết ước không hề dễ dàng.
Khi bạn nói về những sự kết ước, hãy để các em chia sẻ những kết ước các em đang có (thể thao, âm nhạc, v...vv), những
điều khiến các em cảm thấy dễ và khó để giữ được kết ước. Hãy nói về ý nghĩa của việc kết ước trở nên người bước theo
Chúa Giê-xu. Những kết ước đó khác và giống nhau thế nào? Khích lệ các em chia sẻ cởi mở và chân thành.
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CON CÓ THỂ NGHE THẤY KHÔNG?
Phi-e-rơ không hoàn hảo (Luca 22:54-62)

C

ó một lần Phi-e-rơ nói với Chúa Giê-xu rằng “Cho dù tất cả mọi người khước từ Chúa thì con sẽ không bao giờ làm
vậy!” Chúa Giê-xu biết và nói với Phi-e-rơ rằng trước khi gà gáy, ông sẽ chối Chúa ba lần trong sân nhà của Thầy Tễ
Lễ Thượng Phẩm, nơi Chúa Giê-xu bị tra hỏi trước khi bị xử chết. Điều này đã
xảy ra đúng như Chúa Giê-xu nói. Một đầy tớ gái thấy Phi-e-rơ và bảo
“Ông đã ở cùng Giê-xu” “Không, không phải vậy - Tôi không biết
chị đang nói gì!” Phi-e-rơ lớn tiếng. Một người tớ gái khác lại nói
với những người ở đó “Người này ở cùng với Giê-xu” và một lần
nữa Phi-e-rơ phủ nhận. Khoảng một giờ sau, Phi-e-rơ rất sợ hãi
và lo lắng. Ông không muốn người ta nhận ra mình nhưng một
lần nữa “Chúng tôi biết ông là một trong số họ. Giọng ông nói
giống như người từ Ga-li-lê” Phi-e-rơ bắt đầu chửi rủa và nói “Tôi
không biết người đó!” Nhưng giống điều Chúa Giê-xu đã nói trước,
“Ò ó o o” Phi-e-rơ sực nhớ về lời của Chúa, ông chạy đi và khóc. Ông biết
ông đã làm chính xác điều Chúa Giê-xu dự đoán và ông cảm thấy thật kinh
khủng. Nhưng Chúa Giê-xu không từ bỏ Phi-e-rơ. Không lâu sau khi Chúa phục sinh, tại bờ biển Ti-bê-ri-át khi đang ăn
sáng với vài môn đồ của Ngài, Chúa đã hỏi Phi-e-rơ ba lần “Phi-e-rơ, con yêu ta không?” Phi-e-rơ đều trả lời “Có, Chúa
biết con yêu Chúa”, và mỗi lần như vậy Chúa nói cùng ông “Hãy chăn chiên ta”. Chúa Giê-xu muốn Phi-e-rơ trở thành
môn đồ của Ngài và môn đồ hóa người khác. Ngay cả khi Phi-e-rơ không hoàn hảo thì Chúa Giê-xu đã biết Phi-e-rơ rất
muốn đi theo Ngài là Cứu Chúa của ông. Phi-e-rơ không bao giờ chối Chúa Giê-xu một lần nào nữa.

CON CÓ THỂ LÀM THEO KHÔNG?
• Kết ước đi theo Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của cuộc đời con.
• Kết ước để Chúa Giê-xu kiểm soát trọn suy nghĩ, hành động và những khao khát của con.
•	Hãy để Chúa biết rằng Ngài có ý nghĩa với con hơn bất cứ gì trên thế gian này và con muốn theo Ngài, vâng lời Ngài và trở nên
giống Ngài hơn.
62

Sự Cam Kết
CÙNG CHƠI NÀO!
Đúng Hay Sai
1. Cho tất cả người chơi xếp hàng ở giữa phòng, từ trước ra sau.
2. Vạch một đường kẻ để chia phòng làm đôi và phân ra một bên phải và một bên trái. Giải thích rằng bạn sẽ hỏi một câu hỏi mà người
chơi phải trả lời Đúng hoặc Sai, nhưng thay vì trả lời bằng lời nói thì người chơi sẽ phải chạy về phía bên Phải với câu trả lời “Đúng”,
chạy về bên trái nếu câu trả lời của họ là “Sai”.
3. Có thể bắt đầu bằng những câu đố vui như “Mặt trăng được làm bằng phô mai xanh!” (Câu trả lời là sai và người chơi phải chạy về
phía bên trái của họ là về phía tường bên trái)
4. YẾU TỐ VUI NHỘN: Hai người chạy về phía trái hoặc phải chậm nhất trong mỗi câu hỏi sẽ bị loại và không được vào chơi lại cho đến
vòng chơi sau. Tiếp tục chơi cho đến khi chỉ còn lại bốn người chơi và thông báo họ là Nhà vô địch.
5. QUAN TRỌNG: Đặt câu hỏi ôn tập từ các buổi trước, Chúa Giê-xu là người chăn nhân lành, không bị mất một con chiên nào! (Câu trả lời
là đúng và người chơi phải chạy về phía bên phải).
• Lẽ thật liên hệ đời sống: Phi-e-rơ đã không nói thật; Phi-e-rơ nói dối để bảo vệ mình và cảm thấy rất buồn sau khi ông
làm vậy. Chúa mong muốn chúng ta luôn luôn nói thật. Chúa Giê-xu là đường đi, là lẽ thật và là sự sống, các tín đồ
phải kết ước làm theo lẽ thật.

CÂU HỎI

1. Trong trò chơi chỉ có hai câu trả lời khả dĩ cho mọi câu hỏi, đó là Đúng hay Sai. Con đã chạy theo hướng nào khi mỗi khi câu trả lời là
Đúng? (hướng phải).
2. Trong Kinh thánh, Phi-e-rơ đã nói thật hay nói dối? Con có biết Phi-e-rơ nói dối? Khi con có một sự lựa chọn để nói thật hoặc nói dối
thì con nên làm gì? (nói sự thật) Tại sao? (lời nói dối làm cho chúng ta cảm thấy tồi tệ, nói dối là không vâng lời Chúa).
3. Lạy Chúa Giê-xu, con muốn theo Chúa là Chúa của con. Xin thay đổi con bằng bất cứ cách nào Chúa muốn. Chúa Giê-xu, xin chỉ cho con
những cách để con có thể theo Ngài. (Tạm dừng) Có thể là cách không dễ dàng nhưng con tin rằng Chúa sẽ hướng dẫn con.
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Sự Cam Kết
BÀI TẬP


Con có thể nhớ lại dòng thừ 6 trong lời cầu nguyện về SỰ KẾT ƯỚC và viết xuống bên dưới?



Điền vào chỗ trống.
Luca 9:23: “Nếu ai muốn ________ ________ phải tứ bỏ chính mình, mỗi
ngày ________ ________ ________mà theo Ta.”



Tại sao theo Chúa Giê-xu lại là một sự kết ước?



Những điều con đang kết ước là gì?



THỜI GIAN ĐÁP ỨNG:

	Hãy nhắm mắt, hỏi Chúa Giê-xu và lắng nghe “Con sẽ trở nên người như thế nào nếu con say mê sống với kết ước theo Chúa?” Con
sẽ làm gì? Hãy vẽ một bừc tranh về điều Chúa Giê-xu bày tỏ cho con và sau đó chia sẻ với lớp hoặc ba mẹ của con.
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Sự Cam Kết
ĐỌC THÔI
Bạn cần giúp mẹ làm việc nhà trong ngày!
THẬT TỐT, THẬT TỐT!

Bạn đăng kí tham gia thể thao và quên mất!
THẬT XẤU, THẬT XẤU!

Bạn giúp đỡ một bạn khó khăn trong lớp!
THẬT TỐT, THẬT TỐT!

Bạn bỏ lớp học nhạc vì lười biếng!
THẬT XẤU, THẬT XẤU!

Bạn làm tất cả những điều bạn hừa
THẬT TỐT. THẬT TỐT!

Giữ cam kết cầu nguyện bạn nhé!

Giáo viên hướng dẫn bằng cách đọc những từ màu đen, các em đọc theo những từ màu xanh dương. Sau đó, khích lệ cả lớp viết
bài Rap theo nhóm, ghi những gợi ý của các em trên bảng. Quan sát sự phấn khích khi bọn trẻ Rap những gì chúng vừa viết!
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Đấng Yên Ủi - Giăng 14:15-31

Xin đổ đầy con bằng Chúa Thánh Linh.
Con muốn biết kế hoạch Cha dành cho con.

Ê-PHÊ-SÔ 5:18B
Được đổ đẩy bởi Chúa Thánh Linh.
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Sự Phụ Thuộc
CON CÓ THỂ NÓI ĐIỀU NÀY KHÔNG?

Xin đổ đầy con bằng Chúa Thánh Linh. Con muốn biết kế hoạch Cha dành cho con.
–––––
Ê-PHÊ-SÔ 5:18B

Được đổ đẩy bởi Chúa Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-17
Rô-ma 8:26, 27
Rô-ma 15:13
Ga-la-ti 5:22-26
Giăng 16:13a
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Sự Phụ Thuộc

“CẦU NGUYỆN BẮP RANG”
PHIÊN ĐỘT PHÁ
Hướng dẫn các em đến với thời giờ cầu nguyện bằng lời cầu nguyện “Đổ đầy con bằng Chúa Thánh Linh. Con
muốn biết kế hoạch Cha dành cho con”. Hãy để cho các em lặp lại lời cầu nguyện này. Khích lệ các em cầu
nguyện lời cầu nguyện một câu, cầu xin Chúa đổ đầy các em bằng Linh của Ngài và khiến các em trở nên những kênh
dẫn mà qua đó Thánh Linh có thể tuôn chảy. Các em có thể nói lớn tiếng danh xưng của Đức Chúa Trời hoặc các đặc
tính của Ngài trong phần Bài Dạy Mẫu.

CÙNG NÓI NÀO!
• C húa muốn nói chuyện với chúng ta. Đôi khi thật khó để nghe tiếng Ngài. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục lắng nghe thì
chúng ta có thể học biết tiếng Ngài.
• C húng ta cần phụ thuộc vào Chúa Thánh Linh. Chúng ta cần tin cậy vào quyền năng của Ngài, chứ không phải năng lực
của bản thân.
• Chúng ra cần phụ thuộc vào Chúa Thánh Linh để trở nên người giống Chúa Giê-xu hơn.
• Khi chúng ta được đổ đầy bởi Thánh Linh, Chúa Giê-xu có thể sử dụng chúng ta càng hơn.
• Các con sẽ có thêm tình yêu, niềm vui, sự kiên nhẫn và những bông trái khác của Chúa Thánh Linh.
Hướng dẫn việc thảo luận bằng cách đề cập đến ý nghĩa của việc có một người bạn và một người an ủi mà chúng ta có 
thể nương cậy nơi sự hướng dẫn của người đó mỗi ngày. Con cảm nhận về mối liên hệ đó như thế nào? Thảo luận về 
những bông trái khác của Thánh Linh và để các em chia sẻ bông trái mà các em thấy phải nỗ lực nhiều hơn để có được,
so với những bông trái còn lại.
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Sự Phụ Thuộc
CON CÓ THỂ NGHE THẤY KHÔNG?
Đấng Yên Ủi (Giăng 14:15-31)

N

hắm mắt, dành chút thời gian và thử tưởng tượng một người bạn mà con rất yêu mến. Con thấy gương mặt họ
chưa? Bây giờ tưởng tượng người bạn đó nói với con rằng “Ngày mai tớ sẽ rời đi và đi rất xa, đi đến nơi cậu không
thể đến được. Nhưng đừng lo, tớ sẽ để tâm linh của tớ ở đây để nói chuyện và chơi
đùa với cậu”. Đương nhiên những điều này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng
là điều đã xảy ra trước khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự, sống lại
và ngồi bên tay phải của Chúa Cha trên thiên đàng. Ngài không để
chúng ta một mình. Chúa Giê-xu nói trong sách Giăng 14:16-17 “Ta
sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở
với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý”. Chúa Giê-xu gửi Thánh
Linh Ngài giúp đỡ Hội Thánh bắt đầu sứ mạng. Không lâu sau đó,
một ngày rất đặc điệt gọi là Ngày Lễ Ngũ Tuần, một ngọn gió lớn
đến và Ngài đổ đầy mọi người bằng Chúa Thánh Linh. Thánh Linh
của Chúa luôn luôn ở với họ như người an ủi, người thầy và người
hướng dẫn. Cũng cùng một Chúa Thánh Linh đó đang sống trong lòng
những ai là con cái của Ngài, giống như thầy cô và các con. Chúa muốn hướng
dẫn chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài. Chúng ta có đang lắng nghe Chúa không?

CON CÓ THỂ LÀM THEO KHÔNG?
• Hãy trở nên phụ thuộc vào sự hướng dẫn, an ủi và dạy dỗ của Chúa Thánh Linh.
• Xin Cha Thiên Thượng đổ đầy con bởi Chúa Thánh Linh mỗi ngày.
• C on con thể dành chút thời gian và lắng nghe Chúa được không? “Ăn mừng với Đức Chúa Trời” nghĩa là hoàn toàn lắng lòng
mình lại và im lặng trong năm phút với Ngài – Đức Chúa Trời tối cao của chúng ta. Lắng nghe Chúa thậm chí còn quan
trọng hơn nói chuyện với Ngài. Chúa có thể nói với con như thế nào? Chúng ta cùng đọc Thi Thiên 46:10
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Sự Phụ Thuộc

CÙNG CHƠI NÀO!
Simon nói
1. Trước khi bắt đầu, bạn giải thích rằng người chơi phải lắng nghe kỹ càng trong khi chơi trò này.
2. Người quản trò là Simon. Simon có những yêu cầu như “chạm ngón chân của con”. Các em chỉ đáp ứng nếu Simon ra hiệu lệnh “Simon
nói chạm ngón chân con”
3. Các em bị loại nếu làm điều mà Simon không yêu cầu các em làm. Chiến thắng trong việc lắng nghe và làm theo.
4. Lúc đầu, tất cả các yêu cầu Simon yêu cầu bọn trẻ làm phải dễ dàng làm theo. Chẳng hạn như chạm vào tai của bạn, thực hiện năm
lần nhảy jack. Nằm sấp, ngồi xuống, đứng lên. Khi trò chơi diễn ra, Simon có thể đưa ra các yêu cầu khó hơn như “Simon nói chạm vào
ngón chân của bạn nhưng không chạm vào mũi của bạn “,” Simon nói chạm vào mũi và ngón chân của bạn “,” Chạm vào tai của bạn
“(không nói “Simon nói”).
5. Chơi cho đến khi còn lại bốn người chơi và công bố họ là Người nghe vô địch và Người theo dõi vô địch..
6. QUAN TRỌNG: Chơi một lần nữa, lần này để Simon NÓI THÌ THẦM.
7. Chơi cho đến khi còn lại 4 người chơi và thông báo họ là Bậc Thầy lắng nghe và Bậc Thầy làm theo.
• Lẽ thật liên hệ đời sống: Chúa luôn luôn nói chuyện với chúng ta qua Chúa Thánh Linh. Chúng ta phải phụ thuộc và tin
rằng Chúa sẽ an ủi, dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cần chú ý và lắng nghe lời Ngài phán vào tấm lòng mình.

CÂU HỎI

1. Để nhanh chóng làm theo lời “Simon”, con phải làm gì? (lắng nghe kỹ, tập trung, và vâng lời ngay lập tức mệnh lệnh từ Simon) Con
phải làm gì khi Simon thì thầm?
2. Chúng ta cần nghe Chúa Thánh Linh, Đấng an ủi, thầy giáo và người hướng dẫn chúng ta. Làm sao chúng ta có thể nghe Chúa nói với
chúng ta? Chúng ta nên làm gì? (lắng nghe kỹ, tập trung, vâng lời ngay lập tức mệnh lệnh từ Chúa) Phụ thuộc, tin cậy, nương dựa vào
Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta có nghĩa là gì?
3. Chúa ơi đổ đầy con bởi Chúa Thánh Linh, giúp con lắng nghe kĩ càng tiếng thì thầm khi Ngài nói chuyện với con. Chúa Thánh Linh
phán vào lòng con lúc này và chỉ con một cách để con gần gũi hơn với Chúa (Tạm dừng) Cảm ơn Chúa Thánh Linh là thầy giáo và là 
Đấng hướng dẫn của con.
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Sự Phụ Thuộc
BÀI TẬP
	Bài tập sẽ khó hơn, nhưng con có thể làm được! Con có thể nhớ lại dòng thừ 7 trong lời cầu nguyện về SỰ PHỤ THUỘC và viết
xuống bên dưới không?



Điền vào chỗ trống.
Ê-phê-sô 5:18b: “Nhưng phải_________________”



Kể tên các bông trái của Chúa Thánh Linh:
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________



Trái thánh linh nào thách thừc hoặc khó nhất để con thực hành?
Sự cầu nguyện có thể giúp con giải quyết những khó khăn đó như thế nào?



THỜI GIAN ĐÁP ỨNG:
Hãy ăn mứng với Chúa nào! Nhắm mắt và lắng nghe điều Chúa có thể nói với con lúc này. Chúa có nhắc con nhớ về câu Kinh Thánh nào
không? Chúa có cho con ý tưởng nào không? Chúa có nhắc con về một người cụ thể nào không? Vẽ hoặc viết xuống một mảnh giấy điều
con nghĩ rằng đó có thể là điều Chúa nói với con.
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Sự Phụ Thuộc
ĐỌC THÔI
Khoa mời bạn đi nhà thờ?.
TRONG DANH CHÚA! CÓ! CÓ! CÓ
Danh không học bài nè nha!
TRONG DANH CHÚA! KHÔNG KHÔNG KHÔNG!
Xuân dõng dạc làm chừng trên lớp!
TRONG DANH CHÚA! CÓ! CÓ! CÓ
Bình cầu nguyện cho mẹ mình!
TRONG DANH CHÚA! CÓ! CÓ! CÓ
Thanh lấy vài thừ không phải của mình!
TRONG DANH CHÚA! KHÔNG KHÔNG KHÔNG!
Nam cầu nguyện chúc phước giáo sĩ!
TRONG DANH CHÚA, ĐÂY LÀ RAP!

Giáo viên hướng dẫn bằng cách đọc những từ màu đen, các em đọc theo những từ màu xanh dương. Sau đó, khích lệ cả lớp viết bài
Rap theo nhóm, ghi những gợi ý của các em trên bảng. Quan sát sự phấn khích khi bọn trẻ đọc Rap những gì chúng vừa viết!
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Chúa Giê-xu và Thiếu Nhi - Ma-thi-ơ 18:1-6

Xin khiến con trở nên một
công cụ để bày tỏ ân điển,
lẽ thật, và sự công chính cho Cha.

GIĂNG 1:14
Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân
điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang
Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến tứ nơi Cha.
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Sự Ảnh Hưởng
CON CÓ THỂ NÓI ĐIỀU NÀY KHÔNG?
Xin khiến con trở nên một công cụ  để bày tỏ  ân điển, lẽ thật, và sự công chính cho Cha.
–––––
GIĂNG 1:14

Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh
quang của Con Một đến từ nơi Cha.
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Ma-thi-ơ 19:13-15

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:16, 17
Luca 18:15-17
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Sự khác biệt giữa
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Có gì sai
nói dối?

Sự Ảnh Hưởng

“CẦU NGUYỆN BẮP RANG”
PHIÊN ĐỘT PHÁ
Hướng dẫn các em đến với thời giờ cầu nguyện bằng lời cầu nguyện “Khiến con trở nên người rao truyền thông
điệp của ân điển, lẽ thật, và sự công chính cho Cha”. Hãy để cho các em lặp lại lời cầu nguyện này. Khích lệ các
em cầu nguyện lời cầu nguyện một câu, cầu xin Chúa sử dụng các em để chia sẻ lẽ thật và bày tỏ ân điển đến mọi người
xung quanh. Các em có thể nói lớn tiếng danh xưng của Đức Chúa Trời hoặc các đặc tánh của Ngài trong phần Bài Dạy Mẫu.

CÙNG NÓI NÀO!
• Chúa Giê-xu bày tỏ sự công chính mỗi ngày khi Ngài chữa lành cho người bệnh và giúp đỡ người nghèo.
• Ngài không quan tâm họ già hay trẻ, giàu hay nghèo.
• Ngài đối xử công bằng với mọi người.
• Ngài yêu thương và ân điển với mọi người.
• Ngài luôn luôn nói lẽ thật.
Hãy để các em chia sẻ những cách thức mà các em có thể trở nên những người đại diện cho sự công chính. Hãy thảo
luận khi nào thì khó để nói thật. Làm sao có thể giấu lời Chúa trong lòng để giúp con luôn nói lời chân thật?
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Sự Ảnh Hưởng
CON CÓ THỂ NGHE THẤY KHÔNG?
Chúa Giê-xu và Thiếu Nhi (Ma-thi-ơ 18:1-6)

M

ột buổi chiều nắng trong, những môn đồ ngồi nói chuyện xung quanh Chúa Giê-xu. Và cũng giống như chúng ta đôi
khi lo lắng ai là người được cưng chiều nhất ở nhà, ở trường hay nơi sân chơi, những môn đồ cũng tự hỏi nhau
như vậy. “Hmm, vậy Chúa ơi” họ vừa gãi đầu, “ai là người quan trọng nhất
trong vương quốc thiên đàng?” Chắc rằng họ đang hy vọng Chúa Giê-xu
sẽ gọi tên một người trong số đó. Chúa Giê-xu biết điều họ đang suy
nghĩ và gọi một em thiếu nhi đến. “Đứng cạnh Ta” Chúa nói. Sau
đó Ngài nhìn vào mắt các môn đồ và nói điều tuyệt vời nhất “Bất
cứ ai khiêm nhường giống đứa trẻ này là người cao trọng nhất
trong vương quốc thiên đàng”. Sau đó Ngài nói một điều thậm
chí còn tuyệt vời hơn nữa “Còn ai vì danh Ta mà tiếp một đứa
trẻ như thế nầy tức là tiếp đón Ta” Whoa! Và con biết không nếu
Chúa nói vậy nghĩa là Ngài hoàn toàn có ý như vậy, bởi vì Ngài chỉ
nói thật mà thôi!

Chúa Giê-xu có tấm lòng cho sự công chính. Ngài quan tâm người nghèo. Ngài
bày tỏ lòng thương xót cho người bệnh. Ngài đem bình an đến cho những ai bị tổn thương trong lòng. Và Ngài luôn
thích dành thời gian với thiếu nhi, là những ai thường bị ngó lơ. Chúa Giê-xu nói “Sẽ thật kinh khủng cho bất cứ ai làm
tổn thương con trẻ”. Con có thể cảm nhận Chúa yêu và quan tâm đến con nhiều thế nào không?

CON CÓ THỂ LÀM THEO KHÔNG?
• Hãy cho phép Chúa sử dụng con để chia sẻ thông điệp về ân điển, lẽ thật và sự công chính của Ngài
• Từ trong tấm lòng mình, hãy luôn lựa chọn nói sự thật.
• Hãy ghi nhớ Lời Chúa.
78

Sự Ảnh Hưởng

CÙNG CHƠI NÀO!
Hình phạt Đây-Đó & Phúc Âm theo cử điệu tay
1. Tất cả người chơi xếp hàng đứng về một phía trong phòng hoặc trong sân. Chọn ra một điểm ở cách đó một khoảng cách. Hướng dẫn
người chơi chạy từ đây (hàng bắt đầu) đến đó (điểm được chọn) và chạy ngược về.
2. QUAN TRỌNG: Ghi chú tổng thời gian tất cả người chơi chạy và quay lại hàng bắt đầu. Yêu cầu các người chơi chạy lại 1 vòng nữa nhưng
lần này phải hoàn thành trong khoảng thời gian bằng một nữa (1/2) thời gian lúc đầu, nếu không được sẽ chịu hình phạt hít đất 10
cái. QUAN TRỌNG: Trong trò chơi, người chơi KHÔNG thể nào hoàn thành trong khoảng thời gian cho phép – yêu cầu này được đưa ra
để người chơi thất bại.
3. Cho phép tất cả người chơi thử lại. Cho phép chỉ những người chơi nữ chạy. Cho phép chỉ những người chơi nam chạy. Cho phép chỉ
những người chơi nhỏ tuổi hơn chạy.
4. Sau khi tất cả người chơi thử nhiều lần, rất đáng tiếc nhưng phải giải thích rằng các em đã không hoàn thành được mục tiêu, các em
đã thất bại, và phải có hình phạt cho việc không hoàn thành mục tiêu.
5. Ngay trước khi phạt người chơi hít đất – để một người quản trò khác chạy đến và nói như thế này: “Quản trò, anh/chị không thể
phạt những người chơi này hít đất được! Nhìn xem mấy đứa nhỏ đã mệt lắm rồi!” Đáp lời: “Đúng vậy, nhưng từ đầu chúng ta đã thoả
thuận là sẽ có hình phạt.” Để một người quản trò khác lên tiếng: “Chờ đã! Em sẽ chịu hình phạt thay tụi nhỏ” (trước khi có ai nói
thêm điều gì, người quản trò đó bắt đầu hít đất 10 cái).
6. Để các em đếm khi người quản trò kia hít đất thay cho mình 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!
7. Chia sẻ với người quản trò các em làm theo Cử Điệu Tay ‘Từ Sáng Thế Đến Đấng Christ’ (xem trang phụ lục).
• Lẽ thật liên hệ đời sống: Chúa khao khát dùng thiếu nhi để ảnh hưởng gia đình và bạn bè của các em.

CÂU HỎI

1. Các con ơi, cánh tay của tụi con có mỏi khi phải thực hiện hình phạt hít đất không? (không, người quản trò khác đã nhận hình phạt
hít đất thay cho con rồi) Wow! Tại sao người quản trò lại nhận thay hình phạt của con?
2. Trong Kinh Thánh chép bởi vì tội lỗi của chúng ta không làm vui lòng Chúa, và chúng ta nhận lấy hình phạt (sự chết). Ai đã trả cho
hình phạt của chúng ta? (Chúa Giê-xu) Tại sao Chúa Giê-xu trả thay cho hình phạt của con?
3. Chúa Giê-xu ơi, cảm ơn Ngài yêu con nhiều đến nỗi chết thay cho con, Ngài nhận lấy hình phạt. Các con hãy cùng nhau im lặng và suy
nghĩ Chúa Giê-xu yêu con đến dường nào. (Tạm dừng) Chúa Giê-xu ơi xin tha thứ cho tội lỗi của con. Con muốn ăn năn và quay lưng lại
với tội lỗi. Chúa Giê-xu ơi xin là Chúa Cứu Thế của con. Chúa ơi làm sao để cuộc đời con bày tỏ Ân điển, Lẽ Thật và Sự công chính? (Tạm
dừng) Cảm tạ Chúa Giê-xu vì đã cho con được làm con của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi xin soi sáng con trong mọi cách và mỗi ngày!
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Sự Ảnh Hưởng
BÀI TẬP


Con có thể nhớ lại dòng thừ 8 trong lời cầu nguyện về SỰ ẢNH HƯỞNG và viết xuống bên dưới không?



Điền vào chỗ trống.
Giăng 1:14: “Ngôi Lời đã trở nên ________, sống giữa chúng ta, ________ và ________. Chúng ta ________
vinh quang Ngài, thật là vinh quang ________ đến tứ nơi Cha”

	Con đã bao giờ chào đón một bạn mới đến trường, Hội Thánh hay hàng xóm của con chưa? Nếu có, hãy chia sẻ lúc con chào đón
bạn. Nếu chưa, con hãy thử xem nào? Con càng thử làm thì càng dễ dàng hơn!

	Có dịp nào con đã có thể ảnh hưởng hoặc thuyết phục ai đó làm điều đúng trong hoàn cảnh khó khăn không? Nếu có, hãy chia sẻ
cách bạn đó đáp ừng với sự giúp đỡ của con như thế nào.



THỜI GIAN ĐÁP ỨNG:

	Cầu nguyện và lắng nghe Chúa khi con trả lời những câu hỏi này. Con hãy nghĩ đến những cách Chúa có thể dùng con để đến với
người quanh con? Có thể là bắt đầu một câu lạc bộ cầu nguyện ở Hội Thánh? Có thể mời vài người bạn không hay đi nhóm đến
nhóm lại? Chào đón một người hàng xóm hay một bạn mới trong lớp của con?
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Sự Ảnh Hưởng
ĐỌC THÔI
Con muốn trở nên người chân thật!
CON MUỐN, CON MUỐN!
Môi miệng con công bố ân điển Ngài!
CON MUỐN, CON MUỐN!
Lẽ thật Ngài trong đời sống con!
CON MUỐN, CON MUỐN!
Giúp ai đang đi xa nhà Chúa!
CON MUỐN, CON MUỐN!
Và giúp người thiếu thốn quanh con!
CON MUỐN, CON MUỐN!
Giúp luôn người đang bị bỏ quên!
CON MUỐN, CON MUỐN!
Vì con nhận tình yêu tứ Cha!
Giáo viên hướng dẫn bằng cách đọc những từ màu đen, các em đọc theo những từ màu xanh dương. Sau đó, khích lệ cả lớp viết bài
Rap theo nhóm, ghi những gợi ý của các em trên bảng. Quan sát sự phấn khích khi bọn trẻ đọc Rap những gì chúng vừa viết!
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Sử dụng con cho vinh
hiển của Cha và mời người
khác cùng bước theo Chúa.

Sau-lơ ở Tạt-sơ trở thành Phao-lô, một sừ đồ của Chúa Giê-xu Christ - Công Vụ Các Sừ Đồ 9:1-22

MA-THI-Ơ 28:19
Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ
Ta, hãy nhân danh Đừc Chúa Cha, Đừc Chúa
Con và Đừc Thánh Linh làm báp-têm cho họ.
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Môn Đồ Hóa
CON CÓ THỂ NÓI ĐIỀU NÀY KHÔNG?
Sử dụng con cho vinh hiển của Cha và mời người khác cùng bước theo Chúa.  
–––––
MA-THI-Ơ 28:19

Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm
cho họ.

Môn đồ là

gì?

CẢM NHẬN ĐƯỢC
Ể
H
T
KH
CÓ

G?
ÔN

CON CÓ THỂ TÌM
THẤY KHÔNG?

sĩ là gì?

CON

Người giáo

Ma-thi-ơ 16:15
Giăng 17:4-5
Rôma 10:13-17
Cô-lô-se 3:17
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Chúng ta
có thể
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Môn Đồ Hóa
“CẦU NGUYỆN BẮP RANG”
PHIÊN ĐỘT PHÁ
Hướng dẫn các em đến với thời gian cầu nguyện bằng lời cầu nguyện “Sử dụng con cho vinh hiển của Cha
và mời người khác cùng bước theo Chúa”. Hãy để cho các em lặp lại lời cầu nguyện này. Khích lệ các em cầu
nguyện lời cầu nguyện một câu để bày tỏ sự khao khát được Chúa dùng cho vinh hiển của Ngài và dạn dĩ mời gọi người
khác đi theo Chúa Giê-xu. Các em có thể nói lớn tiếng danh xưng của Đức Chúa Trời hoặc các đặc tính của Ngài trong
phần Bài Dạy Mẫu.

CÙNG NÓI NÀO!
• Những giáo sĩ là những người được kêu gọi bởi Chúa để giảng Phúc Âm của Chúa Giê-xu.
• N ó cũng có nghĩa là đi đến những đất nước xa xôi và học ngôn ngữ, văn hóa mới. Đó là một cuộc đời sống hy sinh và
tận hiến cho Chúa.
• C húa Giê-xu muốn tất cả chúng ta là giáo sĩ cho Ngài ở bất cứ nơi nào chúng ta sống và trở thành ánh sáng cho
Ngài ở trường cũng như ở nhà.
Bạn có thể để các em chia sẻ câu chuyện của các giáo sĩ tại Hội Thánh hoặc những người các em biết vòng quanh thế
giới. Khích lệ con trẻ nói về những cách các em có thể chia sẻ về Chúa Giê-xu với gia đình và bạn bè.
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Môn Đồ Hóa
CON CÓ THỂ NGHE THẤY KHÔNG?
Sau lơ ở Tạt-sơ trở thành Phao-lô, một sừ đồ của Chúa Giê-xu Christ
(Công Vụ Các Sừ Đồ 9:1-22)

P

hao-lô, đã từng là người căm ghét và thù nghịch của Đấng Christ và những người theo Ngài, sau này trở nên một
trong những người lãnh đạo quan trọng nhất của Hội Thánh đầu tiên và là một nhà truyền bá Phúc Âm. Một ngày
nọ, Sau-lơ (trước khi ông được đổi tên là Phao-lô) trên đường đến thành
Đa-mách. Một luồng sáng lớn từ thiên đàng khiến ông ngã trên đất. Nó
khiến ông mù. Sau-lơ nghe một tiếng nói, “Sau-lơ sao người bắt bớ
Ta?”, “Lạy Chúa, Chúa là ai?” Sau-lơ hỏi. “Ta chính là Giê-xu mà
người đang bắt bớ”. Sau-lơ quá sợ hãi và run rẩy. Ông không thể
nhìn thấy, không ăn cũng không uống trong ba ngày. Một người
tin kính tên A-na-nia được Chúa bảo đi tìm Sau-lơ “A-na-nia, Ta
muốn con phục hồi thị lực của Sau-lơ. Ta đã chọn người ấy để trở
nên một giáo sĩ”. Điều này không hợp lý với A-na-nia. Ông đã nghe
nhiều điều khủng khiếp mà Sau-lơ đã làm với những Cơ Đốc Nhân,
nhưng A-na-nia vâng lời Chúa. Ngài chữa lành Sau-lơ, ông bắt đầu giảng
và dạy về Chúa Giê-xu ở mọi nơi ông đi. Nhờ đó, rất nhiều người trở thành
môn đồ của Chúa Giê-xu. Tên của Sau-lơ được đổi thành Phao-lô. Kinh Thánh chứa đựng nhiều bài dạy và những lá thư 
của Phao-lô gửi đến các Hội Thánh. Ông khiến cho thế gian này đảo lộn vì Chúa Giê-xu, dâng cho Chúa mọi vinh hiển và 
dạy người khác làm giống như vậy.

CON CÓ THỂ LÀM THEO KHÔNG?
• Hãy xác quyết trong lòng con rằng bất cứ điều gì con làm cũng sẽ làm vì vinh hiển của Chúa.
• Nhận biết rằng những tài năng và khả năng của con đều đến từ Chúa.
• Hãy để tất cả những điều con làm là một món quà tình yêu dâng cho Chúa Giê-xu.
• Xin Chúa giúp con lớn lên trong sự dạn dĩ để mời gọi người khác đi theo Ngài.
• Xin Chúa cho con những cơ hội để chia sẻ tình yêu của Ngài ở bất cứ nơi nào con đi.
•	Sử dụng loạt Cử Điệu Tay ‘Từ Sáng Thế Đến Đấng Christ’ để chia sẻ thông điệp Phúc Âm cho một người bạn hoặc thành viên gia
đình. Bạn sẽ tìm thấy hoạt động vui nhộn và dễ học này ở trang 109 của sách.
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Môn Đồ Hóa

CÙNG CHƠI NÀO!
Lưới Dính
1. Chỉ cho người chơi ranh giới của trò chơi.
2. Để an toàn: nếu có nhiều người chơi, chia thành một vài nhóm, tập trung những người chơi nhỏ tuổi nhất vào một khu vực và những
người chơi lớn tuổi nhất vào một khu vực khác.
3. QUAN TRỌNG: Giải thích rằng trò chơi sẽ không kết thúc cho đến khi TẤT CẢ người chơi đều bị bắt vào lưới.
4. QUAN TRỌNG: Chọn người chơi nhỏ nhất trở thành người chơi “ẤY”. Chọn một người chơi để làm người chơi “Ấy”. Người được chọn làm
người chơi “Ấy” sẽ đuổi theo những người còn lại, mục tiêu để “DÍNH” một trong những người chơi đó (bằng cách chạm tay vào người)
trong lúc những người còn lại chạy trốn.
5. Ngay khi người chơi “Ấy” chạm một người chơi khác, hai người chơi bây giờ đều trở thành người chơi “Ấy”, hai người chơi nắm tay
giăng ra như một cái “Lưới”.
6. Mỗi người chơi mới bị “Dính” sẽ tham gia vào mạng “Lưới” – người chơi nắm tay theo một hàng dài.
7. Tiếp tục chơi cho đến khi “Lưới” bắt được hết TẤT CẢ người chơi.
8. Tiếp tục chơi thêm nhiều vòng nếu có thời gian, mỗi vòng chơi chọn ra một người nhỏ nhất để làm người chơi “Ấy” đầu tiên.
• Lẽ thật liên hệ đời sống: Một người chơi bắt đầu với việc đơn giản là bắt lấy một người chơi khác, rồi lưới ngày càng

lớn, cùng lúc bắt được nhiều người hơn, cho đến khi TẤT CẢ đều bị bắt dính vào lưới. Việc môn đồ hoá bắt đầu với việc
môn đồ hoá chỉ một người, rồi sau đó nhân rộng lên nhiều người!

CÂU HỎI

1. Trong trò chơi, bao nhiêu người chơi phải bị bắt thì trò chơi mới kết thúc? Ba hay bốn? (TẤT CẢ!). Chờ đã, làm thế nào mà một người
chơi có thể tự mình bắt hết tất cả những người chơi còn lại vào lưới? (Bắt đầu với một người và rồi con số nhân lên rất nhanh).
2. Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu đã phán với những người đi theo Ngài, những môn đồ của Ngài, phải làm gì? Có phải Chúa Giê-xu đã
phán với các môn đồ của Ngài môn đồ hoá một dân tộc thôi không? (Không, tất cả dân tộc!)
3. Chúa Giê-xu ôi, con muốn vâng theo lời Ngài môn đồ hoá muôn dân. Con có thể bắt đầu ngay bây giờ, ngay hôm nay, bằng cách cầu
nguyện cho các dân tộc và bằng cách nói với mọi người mà con biết về Chúa Giê-xu. Xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho con bây giờ ai là
những người Ngài muốn con khích lệ để đi theo Ngài. (Tạm dừng) Chúa Giê-xu ơi xin dạy con cách để trở thành một người môn đồ hoá
tốt.
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Môn Đồ Hóa
BÀI TẬP


Con gần hoàn thành rồi đấy. Con có thể nhớ lại dòng thừ 9 trong lời cầu nguyện về MÔN ĐỒ HÓA và viết xuống bên dưới không?



Điền vào chỗ trống.
Ma-thi-ơ 28:19: “Vậy, hãy đi ________ trở nên ________,hãy nhân danh ________,________ và ________
làm báp-têm cho họ”



Người giáo sĩ là gì?



Làm thế nào để con hoặc thầy cô trở nên những giáo sĩ và môn đồ hóa thậm chí ngay cả trong khu phố của mình?



THỜ GIAN ĐÁP ỨNG:

	Kể tên một người con biết là họ không biết Chúa Giê-xu. Ghi tên của người này lên một tấm thiệp và kết ước cầu nguyện cho họ mỗi
ngày. Hãy nhớ rằng Chúa có thể sử dụng con để nói với người khác về tình yêu của Ngài!
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Môn Đồ Hóa
ĐỌC THÔI
Con muốn có tình yêu của Cha!
CON MUỐN, CON MUỐN!
Con muốn phục vụ bằng trái tim!
CON MUỐN, CON MUỐN!
Cha dùng sừc nhỏ của con!
ĐƯỢC CHA DÙNG, ĐƯỢC CHA DÙNG!
Để chia sẻ tình yêu của Cha!!
ĐÚNG VẬY! ĐÚNG VẬY!
Con muốn trở nên môn đồ Cha!
CON MUỐN, CON MUỐN!
Xin Cha hãy giúp con!
GIÚP CON, GIÚP CON!

Giáo viên hướng dẫn bằng cách đọc những từ màu đen, các em đọc theo những từ màu xanh dương. Sau đó, khích lệ cả lớp viết
bài Rap theo nhóm, ghi lại những gợi ý của các em trên bảng. Quan sát sự phấn khích khi bọn trẻ Rap những gì chúng vừa viết!
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Người mù Ba-ti-mê - Mác 10:46-52

Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen

PHI-LÍP 2:9
Chính vì thế mà Đừc Chúa Trời đã tôn Ngài lên
rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh.
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Thẩm Quyền
CON CÓ THỂ NÓI ĐIỀU NÀY KHÔNG?
Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen  
–––––
PHI-LÍP 2:9

Chính vì thế mà Đừc Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh.
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Ma-thi-ơ 1:21

Ma-thi-ơ 28:18
Giăng 14:13
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12
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Thẩm Quyền
“CẦU NGUYỆN BẮP RANG”
PHIÊN ĐỘT PHÁ
Hướng dẫn các em đến với thời gian cầu nguyện bằng lời cầu nguyện một câu ngắn với một lời cầu xin trong Danh Chúa
Giê-xu. Có thể là sự chữa lành cho bản thân hoặc người thân yêu, hoặc có thể là xin giúp đỡ để các em tăng trưởng trong
tình yêu hoặc được Chúa dùng trong những cách đặc biệt. Các em có thể nói lớn tiếng danh xưng của Đức Chúa Trời hoặc
các đặc tính của Ngài trong phần Bài Dạy Mẫu.

CÙNG NÓI NÀO!
• K inh Thánh nói rằng, “Mọi thẩm quyền trên trời và dưới đất đều được ban cho Ta.” Khi chúng ta cầu nguyện trong Danh Chúa
Giê-xu chúng ta có thẩm quyền.
• Đ iều này đặt ra câu hỏi: Chúa có trả lời tất cả những lời cầu nguyện theo cách chúng ta muốn, nếu chúng ta cầu nguyện trong
Danh Chúa Giê-xu không? Điều này có nghĩa là Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều chúng ta muốn?
• N hững lời cầu nguyện của chúng ta phải tập trung vào những điều làm vinh hiển Cha chúng ta trên Thiên Đàng và giúp mở
mang vương quốc Ngài trên đất.
Hãy để các em chia sẻ cởi mở về đời sống cầu nguyện. Các con đã kinh nghiệm những lời cầu nguyện được trả lời chưa? Các con có
buồn bực vì cảm thấy những lời cầu nguyện không được trả lời như điều mình muốn hoặc không được trả lời?
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Thẩm Quyền
CON CÓ THỂ NGHE THẤY KHÔNG?
Người mù Ba-ti-mê (Mác 10:46-52)

B

a-ti-mê bị mù, ông phải ăn xin ở trên đường phố thành Giê-ri-cô. Ông biết Chúa Giê-xu và những công việc tuyệt
vời của Ngài. Ông nghe Chúa Giê-xu chữa lành người bệnh, người mù và những người không thể đi được. Ba-ti-mê
muốn Chúa chữa lành cho ông nữa. Ông khóc, “Lạy Chúa Giê-xu, xin đoái thương
con, xin đoái thương con!”. Những người xung quanh lại không tử tế với
ông. Họ la lớn lên “Im lặng đi!” nhưng Ba-ti-mê ngó lơ họ và tiếp tục
gọi Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nghe ông và nói “Hãy gọi người ấy
đến đây.” Đoàn dân đông nói “Vui lên nào! Ngài gọi ông đó!” Ông
quẳng đi áo choàng, đứng phắt dậy và đến với Chúa Giê-xu. “Con
muốn gì?” Chúa Giê-xu hỏi. Ba-ti-mê trả lời “Con muốn được
nhìn thấy” Chúa Giê-xu trả lời “Đức tin con đã chữa lành con”.
Ba-ti-mê tin rằng Chúa Giê-xu có năng quyền để chữa lành cho
con người. Con hãy tưởng tượng Ba-ti-mê hạnh phúc thế nào khi
cuối cùng ông cũng đã có thể nhìn thấy. Và con có thể tưởng tưởng
mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào khi ông mở mắt và thấy Chúa Giê-xu?
Ông không còn giống như trước nữa. Ông bắt đầu theo Chúa Giê-xu, nói với mọi
người về những điều tuyệt vời mà Chúa đã làm.

CON CÓ THỂ LÀM THEO KHÔNG?
• Những lời cầu nguyện của con hãy tập trung vào những điều sẽ làm vui lòng Chúa Giê-xu.
• Cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu để xin sự khôn ngoan và hướng dẫn.
• Cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu để xin sự chữa lành và sức mạnh.
• Hãy luôn tin cậy trong lòng mình rằng có năng quyền trong Danh Chúa Giê-xu.
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Thẩm Quyền
CÙNG CHƠI NÀO!
OK HUẤN LUYỆN VIÊN!
1. Giải thích với những người chơi rằng bạn là người điều khiển trò chơi (huấn luyện viên), và bạn sẽ thách thức các người chơi trong trò
chơi này.
2. Các người chơi đứng vai kề vai thành 2 hàng đối mặt nhau - khoảng cách bằng một sải tay. Mỗi lượt, một người chơi sẽ chạy từ đầu
hàng đến cuối hàng, chạy giữa những sải tay.
3. Nghe đơn giản quá nhỉ? Người chơi phải chạy trong tình trạng bị bịt mắt (một miếng vải bịt mắt, hoặc 3 chiếc vớ cột lại với nhau, hay
đơn giản là người chơi được yêu cầu phải nhắm mắt lại).
4. LƯU Ý CHO HUẤN LUYỆN VIÊN: Một người điều khiển (huấn luận viên) phải đứng ở cuối hàng để dừng người chơi lại khi họ đã chạy
xong. Quan trọng: Trách nhiệm của huấn luyện viên là đảm bảo an toàn cho tất cả người chơi.
5. LƯU Ý CHO NGƯỜI CHƠI: Phải đảm bảo rằng những người chơi đứng trong hàng hiểu được rằng nếu người bạn mình chạy ra khỏi phạm
vi đường đua, họ phải nhẹ nhàng dùng tay dẫn người đó quay lại đường đua.
6. Mỗi lượt, một người chơi được chọn chạy giữa hai hàng từ đầu đến điểm kết thúc.
• Lẽ thật liên hệ đời sống: Người chơi nghe theo huấn luyện viên vì họ tin tưởng vào người huấn luyện viên - tất cả chúng
ta đều nghe theo “huấn luyện viên” của mình. Hơn thế, những người tin Chúa Giê-xu cần phải tin tưởng, nghe và làm
theo Chúa Giê-xu bởi vì Ngài có tất cả mọi thẩm quyền!

CÂU HỎI

1. Trong trò chơi, con có thấy khó khăn trong việc tin tưởng huấn luyện viên của mình, khi huấn luyện viên bắt con chạy mà bịt mắt
không? Tại sao con tin tưởng huấn luyện viên của con? Tại sao các vận động viên nghe theo huấn luyện viên của họ? (huấn luyện viên
có nhiều kinh nghiệm hơn, huấn luyện viên muốn tôi chiến thắng, huấn luyện viên có cả một sách hướng dẫn, người huấn luyện viên
có tầm nhìn tốt hơn).
2. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tất cả mọi thứ và tể trị trên mọi vật; và Con của Ngài, là Chúa Giê-xu, là Vua trên muôn vua, vậy con
nghĩ sẽ có bao nhiêu năng quyền khi chúng ta cầu xin và cầu nguyện cho một điều gì đó theo ý muốn của Đức Chúa Trời, trong Danh
Chúa Giê-xu (Tất cả năng quyền đều sẵn có và có hiệu lực)
3. Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian, cảm ơn Ngài vì Ngài đã cho phép con là con của Ngài được cầu nguyện trong
Danh Chúa Giê-xu. Chúa ơi con nương dựa, tin cậy và phụ thuộc vào Chúa Thánh Linh hướng dẫn con. Chúa ơi, Ngài sẽ dùng cuộc đời
con để mang vinh hiển về cho Ngài như thế nào? (Tạm dừng) Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu.

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Thẩm Quyền
BÀI TẬP


Xin chúc mứng! Con đã đạt được đến dòng cuối cùng của lời cầu nguyện về THẨM QUYỀN!
Con có thể viết xuống bên dưới không?



Điền vào chỗ trống.

	Phi-líp 2:9: “Chính vì thế, mà Đừc Chúa Trời _________ lên rất cao, _________ Ngài _________ trên hết
_________”

	Khi nghĩ về câu chuyện Kinh Thánh hôm nay, con nghĩ tại sao Ba-ti-mê được Chúa Giê-xu chữa lành? Nếu Chúa Giê-xu nghe Ba-timê, Ngài có thể nghe con không? Và nếu Chúa Giê-xu nghe con, Ngài có thể trả lời những lời cầu nguyện của con giống Ngài trả
lời Ba-ti-mê không? Câu trả lời là “Có”! Con có thể xin Chúa sự chữa lành, năng lực, hoặc sự giúp đỡ cho bản thân và người khác,
bởi vì Chúa nghe và đáp lời cầu nguyện!



THỜI GIAN ĐÁP ỨNG:

	Hãy làm một Hộp Cầu Nguyện. Con có thể sử dụng bất kì hộp nào: hộp đựng giày, hoặc một hộp bìa cừng với kích cỡ tự chọn. Con
có thể trang trí với giấy gói quà, hoặc stickers hoặc chỉ đơn giản là ghi dòng chữ: “HỘP LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CON”. Ghi xuống
những lời cầu nguyện và bỏ nó trong hộp, nhớ để cầu nguyện mỗi ngày. Khi Chúa đáp lời cầu nguyện, cũng hãy ghi nó lại và luôn
luôn cảm tạ Chúa vì Ngài lắng nghe và trả lời!
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Thẩm Quyền
ĐỌC THÔI
Danh Chúa Giêxu trên hết mọi danh!
AMEN! AMEN!
Trong Chúa Giê xu lẽ thật, năng quyền
AMEN! AMEN!
Trong Chúa Giê xu chữa lành, sừc mới
AMEN! AMEN!
Trong Chúa Giê xu hy vọng, niềm vui
AMEN! AMEN!
Trong Chúa Giê xu ân điển, bình an
AMEN! AMEN!
Trong Chúa Giê xu tình yêu toàn vẹn
AMEN! AMEN!

Giáo viên hướng dẫn bằng cách đọc những từ màu đen, các em đọc theo những từ màu xanh dương. Sau đó, khích lệ cả lớp viết
bài Rap theo nhóm, ghi những gợi ý của các em trên bảng. Quan sát sự phấn khích khi bọn trẻ Rap những gì chúng vừa viết!
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1. Ban đầu, Chúa tạo dựng
nên một thế giới hoàn hảo.

2. Tội lội đã phá vỡ
thế giới hoàn hảo.

3. Hình phạt của tội
lỗi là sự chết.

4. Con trai của Đức Chúa Trời là
Chúa Giê-xu đã trả cho hình phạt này.

5. Chúa Giê-xu là người
hoàn hảo duy nhất.

6. Ngài đã chết.

7. Chúa được chôn.

8. Chúa sống
lại từ cõi chết.

9. Bởi vì Chúa Giê-xu chết
cho tội của con.

10. Giờ đây, Chúa muốn trao
cho con món quà của sự sống đời đời.

11. Con có thích món
quà này không?

12. Bởi đức tin, xin Chúa Giêxu trở nên Chúa Cứu Thế của con.

13. Hãy đi và nói mọi người
về tin tức tốt lành này!

©2018 The Prayer Covenant for Children/Creation to Christ Hand Motions provided by GameLife77.com
and line drawings provided by One Hope. All rights reserved

Đây là cách chia sẻ thông điệp Phúc Âm đơn giản dành cho Thiêú Nhi bằng cử động tay. Xin vui lòng làm theo mỗi biểu đồ bên dưới để xem nó
vui nhộn và hiệu quả như thể nào khi chia sẻ với bạn bè và gia đình mình! Đây là một công cụ tuyệt vời gắn liền với lời cầu nguyện Môn Đồ
Hóa, “Sử dụng con cho vinh quang của Cha và mời người khác cùng theo Chúa”
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Giao Ước Cầu Nguyện - Kho tài liệu cho Thiếu Nhi
Truy cập để khám phá các tài liệu mẫu của chúng tôi như sách, tài liệu bỏ
túi thẻ cầu nguyện, sách tô màu và các video huấn luyện, bài thu âm miễn
phí và các nguồn tài liệu có thể tải xuống khác từ chúng tôi!

theprayercovenant.org/children

KHẢI TƯỢNG: Để được chứng kiến một cơn tỉnh thức về uy quyền tối cao của Đức Chúa Giê-xu Christ trên khắp thế giới của Ngài.
SỨ MẠNG: Dẫn dắt trẻ em và người lớn đi theo Chúa Giê-xu qua năng quyền của giao ước cầu nguyện.
THAM GIA PHONG TRÀO NGAY HÔM NAY: Tìm hiểu thêm chi tiết tại theprayercovenant.org/children
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‘Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó,
là những việc con chưa từng biết.’ Giê-rê-mi 33:3
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