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1. Ích Lợi Của Việc Đố Kinh Thánh: 
• Ràng buộc chúng ta vào việc đọc Kinh Thánh. 
• Khích lệ việc đọc Kinh Thánh. 

• Giúp chúng ta thêm kiến thức Kinh Thánh và nhớ Kinh Thánh. 

 

2. Mục Đích Đố Kinh Thánh: 
• Để huấn luyện và trang bị Lời Chúa cho đời sống. 

• Để khảo sát kiến thức Kinh Thánh và việc đọc Kinh Thánh. 

• Đố vui để học: Tạo hứng thú cho việc đọc Kinh Thánh và những buổi 

nhóm học Kinh Thánh. 

 

3. Phân Loại Câu Đố Kinh Thánh: 
• Lật nhanh: giúp ghi nhớ mục lục Kinh Thánh và tìm địa chỉ Kinh Thánh. 

• Đố tìm: đọc lên câu Kinh Thánh và tìm địa chỉ. 
• Đố thuộc lòng: để ghi nhớ Kinh Thánh. 

• Đố hình ảnh: dùng hình minh họa. 

• Đố thơ, ca dao, tục ngữ… (có thể dùng ý phản nghĩa). 

• Sấp chữ hoặc đảo chữ của một câu Kinh Thánh. 

• Đối chiếu Cựu Ước và Tân Ước (đồng nghĩa hoặc phản nghĩa). 

• Đối chiếu thánh ca với Kinh Thánh. 

• Diễn tả bằng hành động. 

• Dùng phép tính. 

• Bỏ bớt chữ, viết tắt. 
• Dùng từ tiếp nối (có thể thi đua giữa các đội). 

 

4. Cách Soạn Và Sắp Xếp Câu Đố Kinh Thánh: 
• Cần chọn những câu gốc Kinh Thánh. Đừng chỉ lấy một vài chữ của một 

câu Kinh Thánh. 

• Nên chọn những câu Kinh Thánh có ý tích cực. 

• Phải biết sáng tạo và biến chế các câu đố. 
• Nếu có thể, nên soạn các câu đố theo một chủ đề (của sách, của đề mục, 

theo một chương trình). 

• Thay đổi các loại câu đố cho tươi mới. 

 

 

5. Những Điều Cần Thiết Khác: 
• Phải tạo bầu không khí hào hứng, hấp dẫn và vui vẻ. Tuy nhiên, không 

được lấy Lời Chúa ra để đùa cợt, ứng dụng bậy bạ. 
• Không dùng Lời Kinh Thánh để lên án hay công kích một ai đó. 
• Vì mục đích là để ghi nhớ Kinh Thánh, nên các câu Kinh Thánh trả lời cần 

được đọc rõ ràng, luôn luôn phải đọc cả địa chỉ câu Kinh Thánh cho mọi 

người nghe. 
• Nếu có thể, hãy nói vắn tắt về ý nghĩa và phần ứng dụng của câu Kinh 

Thánh. Nhớ: Lưu ý thì giờ. 
• Chấm điểm cách công bình. 

• Nên có phần thưởng khích lệ. 
• Lưu ý việc đọc Kinh Thánh của anh em. Cần khích lệ mọi người thường 

xuyên đọc Kinh Thánh – đó mới chính là mục đích của việc Đố Kinh 

Thánh. 


