
 

 

Chương 2: Câu hỏi về những điều bí ẩn 

 

- Ma là gì? 

 

- Có đúng là có những vị thần tốt bụng? 

 

- Chết nghĩa là sao? 

 

- Bao giờ con sẽ chết? 

 

- Chúa là đàn ông hay đàn bà? – Chúa là ai? – Chúa sống ở đâu? 

 

- Tại sao một số em bé lại chết? 

 

Những câu hỏi về cái chết hay sự tồn tại của Chúa thường làm cha mẹ lúng túng nhất là khi 

họ không có niềm tin. Bạn đừng né tránh những câu hỏi về các chủ đề này.Nếu bạn có đức 

tin, điều đó sẽ thể hiện ngay ở những câu trả lời của bạn. Nhưng cũng có những quan điểm 

khác mà một ngày nào đó trẻ sẽ gặp. Vì thế hãy nhấn mạnh cho trẻ hiểu rằng tất cả mọi 

người đều có quyền có ý kiến riêng. Khi trẻ không có được những câu trả lời cho những 

thắc mắc của chúng về ma quỷ, thì thật đáng lo ngại, bởi vì trí tưởng tượng của chúng bắt 

đầu được phát huy và chúng sẽ tự nghĩ ra những lời giải thích còn đáng sợ hơn cả sự thật. 

Trả lời thẳng thắn còn tốt hơn là phải lắng nghe nỗi sợ hãi của trẻ. Những thắc mắc của trẻ 



không bao giờ là phù phiếm. Bạn không nên chế giễu chúng và không nên trả lời một cách 

thiếu suy nghĩ. Bạn hãy nhìn nhận những câu hỏi của trẻ một cách nghiêm túc bằng cách 

đưa ra một đề tài khác khi trò chuyện. 

 

Câu hỏi: 

 

- Chuyện gì xảy ra khi người ta chết? 

 

- Tại sao người và động vật lại chết? 

 

- Con cũng sẽ chết phải không? 

 

- Bao giờ con sẽ chết? 

 

- Làm thế nào để biết được ai đó đã chết? 

 

Hầu hết trẻ con đều rất quan tâm tới chủ đề về cái chết. Trước tiên là vì ở các đám tang, 

người ra luôn nói nhỏ hoặc giữ im lặng. Điều đó có thể tạo ra sự bối rối và lo lắng. Không 

có lợi cho cả con bạn và bạn khi cứ né tránh những câu hỏi này. 

 

Điều ẩn chứa sau câu hỏi này 

 

Trẻ nhỏ không thể tưởng tượng được cuộc sống lại có lúc kết thúc. 



Chỉ cần nói một chút về đề tài này cũng có thể làm cho trẻ sợ hãi với ý nghĩ là cuộc sống 

của chúng có thể mất đi một trong những người thân. Trẻ thường coi những người mà 

chúng hay gặp là thành viên trong gia đình. Tôi còn nhớ hai cậu con trai của tôi (Khi một 

đứa 3 tuổi, còn một đứa 5 tuổi) đã lên danh sách các thành viên của gia đình: “Mẹ, bố, ông, 

bà, con, Olivier và Barnabé (anh trai của chúng), Valérie (người dì), Francois và Jacques 

(hàng xóm), Annette (quản gia), Cannelle (con mèo), Alian (người làm vườn)...Trẻ có thể 

rất lo sơm nếu ai đó trong gia đình bị ốm hay bị thương. 

 

Điểm mốc để trả lời 

 

Ngay từ đầu, bạn hãy cố giải thích rõ ràng về cái chết. 

 

Đừng bao giờ nói tránh đi, như là “Bà đi ngủ”. Đứa trẻ có thể sẽ sợ đi ngủ hoặc khó ngủ và 

thường xuyên gặp ác mộng. Cũng không nên nói “Ông đã đi”. Trẻ sẽ không còn tin vào bạn 

nữa khi thấy ông của chúng không quay lại. 

 

Nên dùng những lời giải thích mang tính tôn giáo tùy theo tín ngưỡng riêng của bạn, song 

bạn hãy chờ đợi những phản ứng lôgíc của trẻ, như: “Nếu Chúa yêu chúng ta, thì tại sao 

Người lại để cho em bé chết?” 

 

Hãy kiểm soát cơn xúc động của bạn vì bạn có thể sẽ làm cho trẻ sợ hãi. Tuy nhiên như vậy 

không có nghĩa là không được bộc lộ nếu bạn cảm thấy rất đau khổ trước đám tang. Hãy 

giải thích với trẻ tại sao bạn khóc và kể với trẻ thật nhiều những kỷ niệm đẹp về con người 

mà bạn rất yêu quý này. 

 

Bạn nên lấy những ví dụ trong cuộc sống để giải thích với trẻ về cái chết. Hãy nói về một 

con vật nuôi trong gia đình đã chết vì già hay ngay cả như việc những chiếc lá rụng xuống 

vào mùa thu. 

 

Với cách này bạn có thể cho trẻ thấy rằng tất cả đều kết thúc bằng cái chết, tất cả đều ở 

trong quy luật của tự nhiên. Bạn hãy kiểm tra xem trẻ có hiểu câu trả lời của bạn không và 

nhắc lại nếu cần thiết. 



 

Khi một vật nuôi trong gia đình chết, hầu hết trẻ em dưới 6 tuổi đều tò mò muốn biết 

chuyện gì đã xảy ra với con vật và nhìn chung, chúng đều bằng lòng với một câu trả lời 

ngắn gọn. 

 

Điều cần biết 

 

Trẻ có thể không hiểu những khái niệm mang tính triết học và tín ngưỡng. Vì thế, nếu bạn 

nói với trẻ về cái chết bằng thuật ngữ của tôn giáo, bạn nên đơn giản hóa một cách tối đa. 

Đừng mô tả cái chết như một sự đau đớn, thương tâm vì bạn sẽ làm cho trẻ sợ. 

 

Các câu hỏi khác có thể được đặt ra 

 

- Có phải ông ấy chết vì đã quá độc ác? 

 

- An táng là gì? Hỏa táng là gì? 

 

- Họ sẽ ra sao khi ở trong quan tài? 

 

- Người ta có tỉnh lại sau khi chết không? 

 

- Con sẽ ra sao nếu bố (mẹ) chết? 

 

Tr ả lời 

 

“Chết” muốn nói rằng một người hoặc một con vật ngừng thở và cơ thể không hoạt động 

nữa. Nhìn chung con người và động vật đều chết khi đã già. 2 – 4 tuổi 

 

Người chết không thể quay trở lại cuộc đời. Hầu hết người ta không biết là mình đang chết. 

Họ ngừng thở. 4 – 6 tuổi 

 



Không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra khi người ta chết, song cơ thể chúng ta sẽ ngừng 

hoạt động: cơ quan hô hấp ngừng hoạt động, tim ngừng đập, các cơ không động đậy và não 

cũng không làm việc nữa. Hầu hết mọi người đều chết một cách tự nhiên khi đã già và cơ 

thể suy yếu. Nhưng đôi khi người ta chết vì bệnh tật hoặc tai nạn. Không một ai trong số 

chúng ta biết chính xác con người sau khi chết sẽ thế nào, song người ta biết rằng họ không 

đau khổ nữa và điều đó thật tốt. Bố (mẹ) sẽ không chết khi nào con chưa thật trưởng thành. 

6 – 8 tuổi 

 

Một ngày nào đó con cũng sẽ chết bởi vì tất cả mọi người đều phải chết. Nhưng ngày đó 

còn quá xa đối với con đến nỗi không phải lo buồn để nghĩ về nó. Cái chết là một điều tự 

nhiên và phải chuẩn bị tinh thần để chứng kiến những người lớn tuổi như ông bà sẽ mất đi 

vào một ngày nào đó. Chúng ta sẽ không bao giờ quên họ và sẽ giữ mãi trong ký ức những 

ngày tháng đẹp đẽ đã qua.Cái chết không phải là sự trừng phạt, trừ trường hợp ở một số 

nước, quan tòa có thể xử tội kẻ phạm tội bằng một cái chết đau đớn. Khi người ta chết, cơ 

thể được đặt vào một cái hộp lớn gọi là quan tài. Sau đó quan tài sẽ được chôn cất trong 

một ngôi mộ tại nghĩa trang. Không ai có thể tỉnh dậy trong quan tài vì bác sĩ đã kiểm tra 

xem người ấy thực sự chết hay chưa. Một số người thích hỏa táng hơn (nghĩa là cơ thể họ 

bị đốt cháy). An táng là một nghi lễ được tổ chức để chôn cất hay thiêu xác người đã chết. 

Những người yêu quí họ bày tỏ lòng tôn trọng và thương tiếc. 8 – 11 tuổi 

 


