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Phần 3: Phúc âm và vấn đề làm cha mẹ 

Dr. David Platt 

01/06/08 

Nếu quý vị có mang theo Kinh Thánh, mời quý vị cùng mở ra trong sách Ê-

phê-sô chương 6. Tôi xin nói trước rằng hôm nay chúng ta có rất nhiều điều 

cần tìm hiểu trong Lời Chúa. Chúng ta có rất nhiều điều cần học hỏi mỗi 

Chủ Nhật, nên chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. 

Trong khi quý vị mở sách Ê-phê-sô 6 thì tôi muốn mời tất cả những trẻ em 

và học sinh dưới 18 tuổi đứng lên, tôi muốn đặt câu hỏi cho các cháu. Tất 

cả những cháu dưới 18 tuổi, tôi muốn các cháu đứng lên và đứng đó trong 

vòng 1-2 phút.   

Như quý vị thấy, những em nhỏ và học sinh đang đứng xung quanh quý vị 

và tôi muốn chia sẻ với quý vị những xu hướng hiện nay. Những cuộc 

nghiên cứu ngày nay đã chỉ ra rằng cứ tám trong mười đứa trẻ, hay là 80 

phần trăm những đứa trẻ trong Hội thánh, khi đến năm thứ hai của đại học 

thì chúng sẽ đi khỏi Hội thánh.   

Nói cách khác, tám trong số mười đứa trẻ, một vài người thì nói là chín 

trong số mười đứa, mà quý vị đang thấy chúng đứng xung quanh mình, thì 

khi chúng đến 20 tuổi chúng sẽ rời khỏi Hội thánh. Điều này có nghĩa là 

nhóm những đứa trẻ này hiện đang ngồi ở đây giờ này sẽ ra đi. Đó là một 

thế hệ. 
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Rồi đến thế hệ tiếp theo.  Chúng ta đang đối diện với một nan đề. Các cháu 

có thể ngồi xuống được rồi. Chúng ta cần bàn về Phúc Âm và việc dạy dỗ 

con cái; Phúc Âm và việc truyền lại Phúc Âm qua các thế hệ. 

Thử thách ở đây là làm cách nào để quý vị có thể làm được điều đó vào chỉ 

một buổi sáng thông qua một phân đoạn Kinh Thánh. Cho nên điều tôi 

muốn là chúng ta cùng cân nhắc ba nền tảng Thánh Kinh chung mà chúng 

ta thấy toát ra từ phân đoạn này, và điều chúng ta thực sự cần là một điểm 

khởi đầu. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu phân đoạn Kinh 

Thánh trong Ê-phê-sô 6:1-4.   

Nền tảng thứ nhất: Lời Chúa là đầy đủ. Lời của Chúa đủ đáp ứng cho nan 

đề của chúng ta. Đây cũng chính là điểm khởi đầu của chúng ta trong mỗi 

bài học: Phúc Âm và Người Nữ, Phúc Âm trong Hôn nhân, và Phúc Âm 

trong việc dạy dỗ con cái. Tôi muốn thú nhận từ đầu rằng tôi không phải là 

một  chuyên gia về Người nữ, tôi không phải là một chuyên gia về hôn 

nhân và tôi càng không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực dạy dỗ con 

cái. 

Tôi đã thực hành điều này trong vòng 15 tháng và tôi đã đọc một số sách 

cho nên tôi biết hầu như tất cả mọi điều về dạy dỗ con cái, nhưng có một 

vài điều mà tôi chưa khám phá ra về toàn bộ sự dạy dỗ con cái.   

Cho nên tôi muốn nói trước với quý vị ngay từ đầu, biết rằng trong căn 

phòng này sẽ có nhiều người với rất nhiều những trường hợp khác nhau, tôi 

hy vọng rằng việc biết rằng hôm nay tôi không có trách nhiệm đưa ra 

những lời khuyên cho quý vị về việc dạy dỗ con cái sẽ mang đến sự khích 

lệ cho nhiều người. Điều đó không phải là mục đích của tôi. 
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Mục đích của tôi thậm chí cũng không phải là chia sẻ với quý vị triết lý của 

riêng tôi về vấn đề dạy dỗ con cái. Mục đích của tôi là phơi bày lẽ thật của 

Lời Chúa làm nền tảng cho tất cả mọi sự dạy dỗ con cái của chúng ta, và 

bám càng chặt vào Lời Chúa càng tốt. 

Tôi muốn nhắc nhở quý vị từ đầu rằng Đức Chúa Trời biết rõ việc Ngài 

làm khi Ngài ban cho chúng ta Lời của Ngài. Ngài không ước rằng Ngài có 

thể đưa ra một bản Tân Ước đã chỉnh sửa hoặc một bản mở rộng mà có 

nhiều điều hơn về việc dạy dỗ con cái tuổi vị thành niên hay dạy dỗ con cái 

mới biết đi dành cho thế kỷ 21. 

Chúa ban cho chúng ta chính xác điều chúng ta cần, điều đó làm cho tầm 

quan trọng của những Lời đó trở nên lớn lao hơn. Chúng ta cần khám phá 

ra điều mà Lời Chúa phán về sự dạy dỗ con cái. Tôi biết rằng một khi tôi 

nói ra điều đó thì sẽ có những bậc cha mẹ trong căn phòng này nghĩ rằng: 

“Vâng điều này đang diễn ra với con của tôi” hoặc “Điều này đang xảy đến 

với đứa con đang độ tuổi vị thành niên của tôi, tôi rất cảm kích sự tập trung 

của ông vào Lời Chúa nhưng Lê-vi-ký hay 2 Sử Ký không nói gì nhiều về 

cách để giải quyết tình huống này.” 

Thực ra, có lẽ tôi đã đi quá xa buổi sáng hôm nay khi nói rằng tôi không tin 

là Kinh thánh được viết ra để cho quý vị câu trả lời cho tất cả những tình 

huống đó. Trong cuộc sống của chính tôi, đứa con sáu tháng tuổi của tôi 

trước đây đang ngủ rất ngoan thì bỗng dưng tuần trước nó hay bị thức giấc 

vào giữa đêm, và sách Ha-ba-cúc thì không  chỉ cho chúng tôi biết nên bật 

hay tắt máy tính hay nên đặt nó nằm hướng này hay hướng kia trên giường. 

Sách Ha-ba-cúc chẳng cho chúng tôi câu trả lời chúng tôi cần. 
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Tuy nhiên, Lời Chúa vẫn đầy đủ theo cách này và xin đừng bỏ qua điều 

này. Tuần trước tôi có nói về sự dựa dẫm không lành mạnh vào sách vở và 

những hội thảo và giáo sư để tìm kiếm câu trả lời cho hôn nhân và gia đình 

của chúng ta. Tôi không nói rằng tất cả những cuốn sách đều không tốt hay 

những buổi hội nghị hay những giáo sư là không tốt. Đó không phải là điều 

tôi muốn nói. 

Điều tôi muốn nói là thật nguy hiểm khi cứ tìm đến những nơi này hay tìm 

đến những con người này và bỏ qua Lời Chúa trong khi đó là tất cả những 

gì chúng ta cần. Quý vị có thể nói rằng: “Này Dave, ông vừa nói rằng Lời 

Chúa không có câu trả lời cho những gì ông đang làm và những khía cạnh 

này kia của việc dạy dỗ con cái”, nhưng đây là cách mà Lời Chúa đưa ra 

câu trả lời, mỗi người cha người mẹ xin hãy nghe điều này. Điều này không 

có trong tập tài liệu của quý vị, nhưng đây là điều mấu chốt.   

Hỡi các bậc cha mẹ, điều quan trọng nhất mà quý vị có thể làm cho con cái 

mình là trở nên giống Đấng Christ. Lê-vi-ký, 2 Sử ký và Ha-ba-cúc đều 

được viết ra với mục đích đó. Kinh thánh là phương tiện duy nhất mà Chúa 

hứa ban phước để quý vị trở nên giống hình ảnh Đấng Christ, và con cái 

quý vị cần thấy Đấng Christ qua quý vị hơn là thấy Giáo sư Phil qua quý 

vị. 

Do đó, chúng ta không được bỏ qua Lời Chúa, một Lời đầy đủ cho cả đời 

và sự dạy dỗ con cái và làm cho chúng ta trở nên người mà chúng ta cần trở 

thành. Tôi không nói rằng quý vị không cần nghe những điều này điều kia, 

những nếu chúng ta bỏ qua Lời Chúa để đến với những điều đó thì kết cục 

linh hồn chúng ta và con cái chúng ta sẽ đói khát Lời sự sống mà chúng ta 

và con cái chúng ta cần. 
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Chỉ Lời Chúa là đủ. Cho nên khi quý vị phải vật lộn với các vấn đề của 

việc dạy dỗ con cái thì đừng bỏ qua sách Lê-vi-ký, đừng bỏ qua sách Ha-

ba-cúc, đừng bỏ qua Kinh thánh bởi vì đó là những phương tiện mà Chúa 

sử dụng để biến đổi quý vị trở nên giống hình ảnh Đấng Christ. Chỉ Lời 

Chúa là đủ. 

Nền tảng thứ hai: Gia đình là trung tâm. Đây là lúc mà tôi, đặc biệt với 

cương vị là một mục sư của một Hội thánh Mỹ thế kỉ 21, cần nói lời xin lỗi 

với quý vị là những bậc cha mẹ. Chúng ta đang sống trong một thời đại của 

sự chuyên môn hóa, nơi mà chúng ta bị thôi thúc, cám dỗ phải thuê mướn 

ngay cả trong trách nhiệm dạy dỗ con cái. Chúng ta muốn con trai mình 

phải xuất sắc trong lĩnh vực thể thao cho nên chúng ta thuê một chuyên gia 

để rèn luyện cho nó những kĩ năng nhất định. Chúng ta muốn con gái mình 

được vào một trường đại học hàng đầu cho nên chúng ta thuê một gia sư để 

giúp nó nâng cao điểm SAT của mình. 

Nếu áp dụng điều này vào Hội thánh, chúng ta sẽ thấy rằng vì chúng ta 

muốn con cái mình trở nên những Cơ đốc nhân tốt nên chúng ta thuê một 

mục sư chuyên trách về thanh niên và một mục sư chuyên trách về thiếu 

nhi, nhi đồng để làm điều đó cho chúng ta. Điều chúng ta sẽ tìm thấy nơi 

Lời Chúa hôm nay đó là ngay từ thời buổi đầu của dân sự của Chúa thì 

Ngài đã thiết lập gia đình trở nên trung tâm của hệ thống truyền đạt cho 

việc truyền lại lẽ thật của Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Với cách mà chúng ta tiếp cận về gia đình ngay cả trong Hội thánh, thì tôi 

tin rằng chúng ta đang khuyến khích những gia đình từ bỏ trách nhiệm của 

mình đối với đời sống của con cái mình và chuyển sang cho những mục sư 

chuyên trách để họ thực hiện điều đó cho chúng ta. 
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Tôi muốn quý vị hãy nghe thật to và rõ ngay từ đầu rằng việc truyền bá 

Phúc Âm cho con cái mình không phải là việc của những mục sư chuyên 

về giới trẻ. Đó là việc của chính quý vị. Việc dạy dỗ con cái của quý vị 

không phải là việc của một mục sư chuyên về giới trẻ. Đó là việc của chính 

quý vị và chúng ta không thể chuyển giao chức năng dạy dỗ của một gia 

đình cho một mục sư chuyên về giới trẻ hay một mục sư chuyên về thanh 

niên, hay cả trường học Cơ đốc. Quý vị là người có trách nhiệm chính 

trong việc dạy dỗ con cái của ḿnh. 

Tôi muốn thật cẩn trọng ở điểm này bởi vì chúng ta đã tạo nên  điều này. 

Đây là lý do tại sao mà tôi lại xin lỗi. Lý do tại sao tôi nói chúng ta cần 

phải ăn năn là bởi vì chúng ta đã tạo nên tinh thần này. Khi quý vị đến một 

tòa nhà như thế này và chúng ta nói rằng: “Hãy thả con cái của quý vị 

xuống tại đây và chúng tôi sẽ chăm sóc cho con cái quý vị. Chúng tôi là 

những chuyên gia về lĩnh vực này đối với con trẻ. Quý vị không cần làm 

điều này ở nhà đâu.” Chúng ta không nói to ra điều đó nhưng đó thực sự là 

điều chúng ta đang muốn nói. Điều này là sai. Đó là một điều sai với Kinh 

thánh và không hề hiệu quả bởi vì đó không phải là phương tiện của Chúa 

cho việc dạy dỗ con cái của quý vị. 

Hôm nay tôi muốn khích lệ những bậc phụ huynh.  Quý vị có tất cả những 

gì mình cần để dạy dỗ con cái. Quý vị không cần phải là một nhà thần học 

được huấn luyện để phát biểu trong các hội thảo chuyên đề để có thể đọc 

Kinh thánh với con cái mình và cầu nguyện với chúng hay dạy dỗ chúng 

cách bước đi với Chúa. Đây là trách nhiệm của quý vị và chúng ta cần phải 

cùng nhau thực hiện điều đó. Chúng ta cần phải cùng nhau thực hiện điều 

đó. Tôi biết đây cũng là tấm lòng và mong muốn của những mục sư chuyên 

về giới trẻ, mục sư chuyên về thanh niên và học sinh. Chúng ta cần cùng 
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nhau thực hiện để đảm bảo rằng những mục vụ thiếu nhi và mục vụ học 

sinh trong Hội thánh này chỉ dừng lại ở việc trang bị cho quý vị những điều 

cần thiết để dạy dỗ con cái mình.  

Điều này thật là trái ý muốn. Có một câu nói về sự phát triển của Hội 

thánh. Quý vị muốn phát triển Hội thánh? Có 3 điều: đậu xe, mầm non và 

giảng dạy; thường là theo thứ tự đó. Quý vị có chỗ đậu xe tốt, quý vị có lớp 

mầm non tốt, quý vị có sự giảng dạy tốt, vậy Hội thánh của quý vị sẽ phát 

triển. Đó không phải là cách mà Hội thánh này sẽ phát triển. Chúng ta sẽ 

không phát triển Hội thánh này dựa trên việc có những mục vụ trẻ em và 

mục vụ học sinh hàng đầu thế giới, những mục vụ mà tước đi trách nhiệm 

Chúa ban cho những bậc phụ huynh trong việc dạy dỗ con cái mình để 

chúng bước đi theo Đấng Christ. Điều đó rất khác. 

Nhưng tôi tin rằng đó là điều mà Lời Chúa kêu gọi và chúng ta sẽ thấy điều 

đó hôm nay. Có một vài người trong quý vị sẽ nghĩ rằng: “Này Dave, điều 

đó nghe hay đấy, nhưng những bậc phụ huynh sẽ không làm theo đâu. Họ 

không cảm thấy được trang bị đầy đủ để làm điều đó. Chúng ta có thực sự 

mong đợi họ sẽ làm điều đó không?”. Nếu Thánh Kinh mong đợi những 

bậc phụ huynh làm điều này, vậy thì chúng ta cũng cần mong đợi họ làm 

điều đó. 

Chúng ta cần khích lệ phụ huynh làm điều này. Có một vài người trong quý 

vị sẽ nghĩ rằng: “Vậy đối với những đứa trẻ không có cha mẹ là những Cơ 

đốc nhân thì sao?”. Đó là một câu hỏi rất hay. Tôi sẽ trích lời một chuyên 

gia về lĩnh vực rao truyền Phúc Âm, Alvin Reed, tại một buổi hội thảo ông 

nói rằng: “Sự phát triển mạnh mẽ nhất trong lịch sử những mục sư chuyên 
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về giới trẻ được đi kèm bởi sự sụt giảm lớn nhất trong hiệu quả truyền bá 

Phúc Âm cho giới trẻ”. 

Câu trả lời không phải là thêm lên những mục sư chuyên cho giới trẻ. Quý 

vị biết tại sao không? Bởi vì những đứa trẻ không có cha mẹ là Cơ đốc 

nhân không cần thấy sự vinh hiển của Đấng Christ qua một tổ chức giới trẻ 

qua thời gian ngắn ngủi của các sự kiện đặc biệt. Chúng cần được thấy sự 

vinh hiển của Đấng Christ trong những gia đình mà chúng thường trú qua 

các tuần và những cuối tuần.  

Chúng cần thấy những người mẹ người cha yêu thương con cái họ và chỉ 

cho chúng thấy cách để bước theo Đấng Christ, và Chúa phán rằng điều đó 

sẽ là bằng chứng tốt. Đây là cách mà đức tin được truyền qua các thế hệ. 

Qua tất cả những sự phát triển của các chương trình mục vụ trẻ em và mục 

vụ thanh thiếu niên và tỷ lệ 8/10 đó, liệu chúng ta có thấy rằng chúng ta cần 

quay về với thực tế gia đình là trung tâm trong chương trình của Chúa 

trong việc truyền bá Phúc Âm ra thế giới không? Điều đó làm tăng vai trò 

của các bậc phụ huynh. Chúng ta không còn có thể thoái thác trách nhiệm 

dạy dỗ con cái của mình. Gia đình là trung tâm, và Lời Chúa là đầy đủ.  

Nền tảng thứ ba: Phúc Âm là đủ. Những tuần này tại Brook Hills, chúng ta 

đang tìm hiểu cách mà Phúc Âm là nền tảng của cuộc sống chúng ta, của 

mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Phúc Âm không chỉ là điều gì 

đó chúng ta nghe và chúng ta đọc một lời cầu nguyện rồi sau đó chúng ta 

tiếp tục cuộc sống của mình. Đây là nền tảng. Tôi muốn quý vị cùng suy 

nghĩ tại sao Phúc Âm là nền tảng trong việc dạy dỗ con cái.     



Mối Liên Kết 

 

 9 

 Phúc Âm thì liên quan gì đến bố, mẹ, và con cái? Phúc Âm liên quan đến 

tất cả mọi mặt. Có hai lý do cho điều này. Thứ nhất là bởi vì Phúc Âm là 

nguồn duy nhất của sự cứu rỗi.  

 Tuần trước chúng ta đã nói về điều này. Chúng ta đã nói về cách mà hôn 

nhân là sự kết hợp hai trung tâm khủng khiếp. Và khi nói đến sự dạy dỗ 

con cái tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng khi một đứa trẻ ra đời thì đứa bé con 

đó chào quý vị bằng một bản thể tội lỗi mà chắc chắn sẽ làm quý vị choáng 

váng. Tôi không muốn phá vỡ vẻ đẹp của khoảnh khắc đó, nhưng đó là sự 

thật.   

 Tôi có cần phải chia sẻ với một vị phụ huynh nào về việc con cái quý vị 

thực tế có một khuynh hướng hướng phạm tội không? Tôi không biết là 

quý vị có khám phá ra điều đó hay chưa, nhưng thực tế là chúng có khuynh 

hướng phạm tội. Đừng cười quá lớn, chúng đang ngồi cạnh quý vị. Chúng 

có thiên hướng phạm tội và quý vị biết không, chính quý vị cũng như vậy. 

Ghép hai phương trình đó lại thì quý vị sẽ gặp vấn đề. Và nếu quý vị tìm 

cách tiếp cận phương trình đó mà không có Phúc Âm, thì quý vị sẽ rơi vào 

vô vọng.     

Đây là điều mà quý vị sẽ không thể tìm thấy được nơi những cuốn sách, tại 

các buổi hội thảo, hội nghị và ở nơi các chuyên gia. Quý vị sẽ không tìm 

thấy được Phúc Âm. Quý vị sẽ thấy những phân đoạn Kinh thánh khác 

nhau được trích ra khỏi ngữ cảnh của nó để phục vụ cho một thuyết nhất 

định nào đó, nhưng quý vị sẽ không tìm thấy Phúc Âm, nhưng Phúc Âm 

mới là điều cần thiết. Phúc Âm là nguồn cứu rỗi của chúng ta. Nhu cầu tối 

cần của con cái chúng ta là được cứu khỏi tội lỗi của chúng. 
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 Đây là một vấn đề của tấm lòng. Chúng ta có thể dành mọi thời gian của 

mình để nhìn vào những vấn đề hành vi. Chúng ta có thể dành tất cả thời 

gian của mình để tìm kiếm cách sửa chữa điều này hoặc điều kia ở bề 

ngoài. Chỉ khi nào vấn đề tấm lòng được giải quyết, nếu không thì chúng ta 

sẽ mãi vô vọng trong việc dạy dỗ con cái. 

 Phúc Âm là cần thiết cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần một tấm lòng 

mới. Con cái chúng ta cần tấm lòng mới chứ không phải là chỉ được cứu 

khỏi án phạt của tội lỗi, đọc một lời cầu nguyện rồi tiếp tục cuộc sống. Một 

khi một đứa trẻ đến với Đấng Christ bằng đức tin thì chúng vẫn còn thiên 

hướng xa rời khỏi Chúa, một thiên hướng của việc không vâng lời. 

 Chúng ta không chỉ cần đến Phúc Âm như là một nguồn cứu rỗi cho mình, 

mà Phúc Âm còn là nguồn của sự biến đổi. Điều này được chép trong Ê-

phê-sô 5:18: "Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thánh Linh trong quý vị 

thông qua Phúc Âm biễn đổi quý vị". Con cái chúng ta cần nhận ra điều 

này. Chúng ta có nhận ra rằng là một người cha người mẹ chúng ta không 

thể hoàn thành công việc này mà không cần việc Đấng Christ đã làm trong 

chúng ta thông qua Phúc Âm, và ngoài Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta 

thì chúng ta không thể làm được điều này. 

 Cũng một lẽ đó, sẽ không có cách nào con cái chúng ta có thể làm theo 

điều chép trong Ê-phê-sô 6 nếu không có Thánh Linh của Chúa trong 

chúng. Cho dù chúng ta có dạy chúng phải ngoan ngoãn cỡ nào đi chăng 

nữa, nếu Đức Thánh Linh không làm chúng trở nên ngoan ngoãn thì cũng 

không có tác dụng. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến Phúc Âm, lý do tại 

sao chúng ta cần  thấm đẫm con cái chúng ta thường xuyên bởi Phúc Âm.   
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 Quý vị phải nói cho chúng biết là chúng vĩ đại chừng nào, nhưng giúp 

chúng nhận biết rằng nơi cốt lõi của con người chúng có một bản chất tội 

lỗi và chúng cần đến Đấng Christ.  Chúng không thể tự mình lo liệu được. 

Điều này đi ngược lại với văn hoá. Chúng cần Đấng Christ. Chúng cần 

Phúc Âm làm nền tảng hằng ngày. Tất cả chúng ta đều cần. Phúc Âm là 

cần thiết trong sự dạy dỗ con cái. 

 Vậy, dựa trên ba nền tảng đó: Lời Chúa là đầy đủ. Gia đình là trung tâm. 

Phúc Âm là cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu Ê-phê-sô 6 và chúng ta sẽ thấy 

điều đó được bày tỏ khi chúng ta nhìn xem những mạng lệnh của Chúa đối 

với cha mẹ và con cái. 

Câu 1-4 : “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì 

điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có 

một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi 

các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa 

phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” 

Điều tôi muốn chúng ta làm bây giờ là đọc đoạn này từ sau ra trước. Chúng 

ta sẽ bắt đầu bằng việc xem xét thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã đặt để tại 

gia đình nơi các bậc cha mẹ và sau đó chúng ta sẽ đi đến phần các con trẻ. 

Vậy đầu tiên sẽ học Lời Chúa dành cho cha mẹ, rồi sau đó là Lời Chúa 

dành cho con cái. 

Quý vị có thể thấy ở câu 4 là Lời Chúa dành cho các bậc cha mẹ. Quý vị 

hãy xem trong cả 4 câu đó thì sẽ thấy cha mẹ được nhấn mạnh ở đây. Câu 4 

nói rằng “Hỡi người làm cha”. Đó là một từ đúng ra được dùng trong Hê-

bơ-rơ 11 và Cô-lô-se 3 để chỉ cả cha lẫn mẹ.   
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Cho nên ở đây không phải là nói những người cha hãy làm điều này còn 

những người mẹ thì không liên quan. Ở đây nói đến cả hai, nhưng ở đây có 

hình ảnh của người chồng và người cha làm đầu của gia đình và có trách 

nhiệm hàng đầu trong gia đình, như điều chúng ta thấy ở cuối Ê-phê-sô 5. 

Không phải là người có trách nhiệm duy nhất, nhưng là người có trách 

nhiệm hàng đầu. Dựa trên những gì chúng ta thấy trong Ê-phê-sô 5 thì 

chúng ta có thể hiểu được điều đó.   

Cho nên ông nói rằng: “Hỡi người làm cha”, và ở đây ám chỉ rằng “Hỡi bậc 

làm cha mẹ, và người làm cha, hãy lãnh đạo theo cách này.” Ông nói rằng: 

“Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự 

sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” Chúng ta sẽ bắt 

đầu với chỉ dẫn đó trong quá trình tìm hiểu từ sau ra trước.   

Lời Chúa dạy cho người làm cha mẹ ở đây là gì? Hãy bắt đầu bằng điều 

này. Chúa ban cho quý vị con cái bởi ân điển Ngài. Một lần nữa, như chúng 

ta thấy trong Ê-phê-sô 5, phần cuối của Ê-phê-sô 6:4 hướng dẫn rằng: “Hãy 

dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.”  

Phần đầu của Ê-phê-sô 6:1 chép: “Hãy vâng phục cha mẹ mình trong 

Chúa”. Toàn bộ bức tranh xoay quanh Chúa. Toàn cảnh ở đây là Chúa đã 

tin tưởng các bậc làm cha mẹ mà giao con cái cho họ. Con cái quý vị không 

thuộc về quý vị. Chúng thuộc về Chúa và Ngài đã tin tưởng mà giao phó 

chúng cho chúng ta. Chúng ta là những người quản gia. Chúng ta đã được 

ban cho sự tin tưởng bởi ân điển. Chúa không chỉ tin tưởng chúng ta mà 

giao con cái cho chúng ta bởi ân điển, Ngài còn làm điều đó bởi sự vinh 

hiển của Ngài. Đây chính là điều mà chúng ta thấy tuần trước nếu áp dụng 

vào Ê-phê-sô 6. Tuần trước chúng ta đã học rằng hôn nhân tồn tại vì lợi ích 
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của Chúa hơn là tồn tại cho chúng ta. Tuần này chúng ta học rằng sự dạy 

dỗ con cái là vì Chúa hơn là vì chúng ta.  

Quý vị đã được Chúa tin tưởng giao nuôi nấng những đứa trẻ mà sau này 

chúng sẽ mang vinh hiển về cho Chúa, những đứa trẻ sẽ yêu mến và tôn 

kính Chúa, những đứa trẻ xem đời sống mình như cách Chúa thấy qua đời 

sống chúng. Ngài ban con cái cho chúng ta bởi ân điển và vì sự vinh hiển 

của Ngài. Điều này rất quan trọng nhưng lại không phải là điều mà văn hóa 

xung quanh chúng ta thấy nơi sự dạy dỗ con cái. 

Tôi muốn đưa ra một hình ảnh đơn giản này. Ngài ban cho chúng ta con cái 

bởi ân điển và vì sự vinh hiển của Ngài. Tôi muốn đặt hình ảnh đó cạnh 

bên những gì thế giới nói về sự dạy dỗ con cái và mục đích của việc dạy dỗ 

con cái. Theo Kinh thánh, mục đích của việc dạy dỗ con cái không phải là 

để giúp chúng trước hết có một nền học vấn tốt. 

Mục đích không phải là để con cái chúng ta đạt được điểm cao, được nhận 

vào những trường đại học hàng đầu hay được hưởng nền giáo dục tốt nhất. 

Tôi không nói rằng giáo dục là không tốt. Tôi cũng không nói rằng chúng 

ta không đóng vai trò quan trọng trong việc khích lệ con cái mình phải có 

trách nhiệm với trí óc mà Đức Chúa Trời tin tưởng ban cho chúng. Lát nữa 

chúng ta sẽ nói về vai trò giáo dục trong sự dạy dỗ con cái, nhưng mục đích 

của việc dạy dỗ con cái theo Thánh kinh không phải là giúp chúng hưởng 

được nền giáo dục tốt nhất trên thế giới. 

Thứ hai: mục đích của việc dạy dỗ con cái không phải là giúp chúng trở 

nên một vận động viên vĩ đại. Điều quan trọng nhất, điều ưu tiên hàng đầu 

trong vấn đề dạy dỗ con cái không phải là giúp chúng trở nên xuất sắc nhất 

trong mọi môn thể thao mà chúng tham gia. Mục đích không phải là thả 



Mối Liên Kết 

 

 14 

con cái mình xung quanh thành phố để chúng thi đấu với tất cả những 

người đoạt được những chiếc cúp mà cuối cùng sẽ chỉ là cát bụi. Đó không 

phải là mục đích của việc dạy dỗ con cái. 

Mục đích của việc dạy dỗ con cái cũng không phải là để chúng có được 

những buổi hẹn hò tuyệt vời. Quý vị có a-men không? Chúng ta sẽ nói 

nhiều hơn về sự độc thân vào tuần tới, hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về 

vấn đề này, nhưng tôi khẳng định rằng mục đích của việc dạy dỗ con cái 

theo Thánh kinh không phải là để chúng ủng hộ việc ly hôn đang thịnh 

hành trong xã hội, chúng gắn kết cuộc đời với một người khác bởi một hứa 

nguyện, duy nhất, lãng mạn hoặc thậm chí có quan hệ tình dục để rồi sau 

một năm thì chấm dứt mối quan hệ đó để chuyển sang một người khác vào 

năm kế tiếp. Điều này không phải là sự dạy dỗ con cái theo Thánh kinh và 

chúng ta không nên khuyến khích điều đó. 

Mục đích của việc dạy dỗ con cái theo Thánh kinh không phải là để giúp 

chúng có một công việc tốt. Không phải để giúp chúng có một công việc 

tốt cũng như không phải để giúp chúng kiếm được nhiều tiền. Tôi không 

nói rằng tất cả những điều đó là xấu nhưng chúng cần được tránh. Dù cho 

nếu có tất cả những điều đó cộng lại thì quý vị sẽ có được những gì mà thế 

gian định nghĩa là thành công. Tất cả những điều đó chỉ là cách mà thế gian 

này định nghĩa là thành công.   

Quý vị có muốn thấy một em thiếu niên thành công trên thế giới không? 

Một chàng trai là một vận động viên giỏi, thông minh, có một cô bạn gái 

tuyệt vời và đang hướng tới một trường đại học hàng đầu để có được nền 

giáo dục tốt nhất để có được một cuộc sống tuyệt vời. Chàng trai ấy biết 

được mọi hướng đi cho tương lai. Đây là định nghĩa của thế gian về thành 
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công và văn hóa này, thậm chí trong nhà thờ, đang bán cho chúng ta những 

hóa đơn vật phẩm mà thế gian nói chúng cần có để được thành công trên 

thế gian này, và điều đó là không đúng. Điều đó không hề đúng.  

Đây là lý do tại sao điều này lại quan trọng như vậy. Đây là chỗ nguy hiểm 

cách tinh vi bởi vì là một người cha/mẹ chúng ta có thể dạy con mình phải 

đạt điểm cao và luyện tập để chơi giỏi các môn thể thao và chăm chỉ cật lực 

để học những nhạc cụ này kia và nhận những trò chơi video chúng ta mua 

cho chúng, dành hàng giờ để chơi thật giỏi và mang chúng đi quanh thành 

phố và chơi đá bóng hay luyện tập thể thao và làm tất cả những thứ khác. 

Chúng ta bảo chúng phải học đại học rồi đạt điểm cao để có được công việc 

tốt và cuộc sống tốt hơn.  

Chúng ta đang dạy chúng tất cả những điều đó. Chúng ta đang nhấn chìm 

chúng giữa tất cả những điều đó ngày qua ngày, và lại không dạy chúng 

phải phục vụ Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta nếu như câu trả lời của chúng 

ta là thả con cái mình tại các phòng hay trung tâm dành cho trẻ em và thanh 

thiếu niên để họ làm điều đó thay cho chúng ta.   

Không, đây chính là mục đích thánh của việc dạy dỗ con cái. Đây là mục 

đích của chính chúng ta trong việc dạy dỗ con cái. Chúng ta không thể 

hoàn thành điều này nếu như chúng ta đắm chìm trong thế gian này. Nếu 

những người cha trong căn phòng này thích thú với việc dạy con trai minh 

cách vung gậy bóng chày hay cách đánh vợt hơn là dạy chúng cách học 

Kinh thánh thì quý vị đã bỏ mất điểm quan trọng ở đây rồi.   

Nếu những người mẹ trong căn phòng này cảm thấy thích thú trong việc 

dạy con gái mình cách trang điểm hơn là dạy chúng về người nữ thánh và 
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vẻ đẹp không phai mờ của một tâm hồn dịu dàng yên lặng thì quý vị đã bỏ 

mất điểm quan trọng ở đây rồi.   

Mối nguy hiểm là khi một ngày nào đó con trai con gái chúng ta đứng 

trước Chúa trên thiên đàng với tất cả những gì chúng ta đã dạy chúng là 

quan trọng, rồi tất cả mọi thứ trong những điều đó bị thiêu cháy trong lửa 

và con cái chúng ta sẽ đứng trước Chúa như là những kẻ ăn mày bởi vì lỗi 

của chúng ta.Tất cả là do lỗi của chúng ta.   

Đừng nghe theo những điều đó. Đừng nhấn chìm con cái chúng ta trong 

những hình ảnh thành công của thế gian này để chúng lớn lên mà không 

biết đến hình ảnh thành công của Chúa và không khao khát thành công đó 

chỉ bởi vì nó không mang lại sự nổi tiếng, tiền bạc hay cuộc sống tốt mà 

chúng ta tôn thờ.   

Mục đích của việc dạy dỗ con cái không phải là để chúng có được sự giáo 

dục tốt, trở nên một vận động viên xuất sắc, có được những cuộc hẹn hò 

tuyệt vời, có được một công việc tốt và làm ra nhiều tiền. Mục đích thánh 

của việc dạy dỗ con cái là giúp chúng hoàn thành Đại Mạng Lệnh. Đó là 

mục đích thánh của việc dạy dỗ con cái. Điều đó có từ đầu trong Lời Chúa.  

Chúa phán với dân sự Ngài rằng: “Ngươi nuôi dạy con cái mình để chúng 

biết Ta và yêu Ta, phục vụ Ta và mang vinh hiển cho Ta bằng cuộc đời 

chúng. Ngươi nuôi dạy chúng để làm cho cả thế giới biết đến sự vinh hiển 

của Ta.”  Đó có phải là điều thúc giục sự dạy dỗ con cái của quý vị hay 

không? Điều gì thật sự thúc giục quý vị trong sự dạy dỗ con cái của mình? 

Chúng ta có thể nói rằng: ‘À, tôi mong làm được như vậy.’ Nhưng hãy nhìn 

lại cách chúng ta dạy dỗ con cái mình.  Điều này có đang định hướng sự 

dạy dỗ con cái của quý vị không?   
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Làm sao để con tôi có thể làm cho sự vinh hiển của Chúa được biết đến 

trên toàn thế gian này? Có phải điều đó đang định hướng quý vị không? Tôi 

rất lấy làm tiếc phải nói là không. Bởi vì khi tôi nói chuyện với các sinh 

viên trong các trường đại học về việc ra đi đến các nước trên thế giới, thì 

chúng nói rằng cha mẹ của chúng đã không khích lệ chúng làm điều đó.   

Tôi muốn nhắc nhở chúng ta rằng con cái chúng ta không thuộc về chúng 

ta. Chúng thuộc về Chúa. Chúng tồn tại là bởi và vì sự vinh hiển của Ngài, 

không phải của chúng ta. Thực ra, Chúa Giê-xu thậm chí còn nói với chúng 

trong Lu-ca 14 rằng nếu chúng không ghét cha mẹ mình, ghét anh chị em 

mình thì chúng sẽ không thể trở nên môn đồ của Ngài. Ngài mong đợi 

chúng đặt Ngài cao hơn gia đình của chúng.   

Sự dạy dỗ con cái theo Kinh thánh thúc đẩy những đứa trẻ vào mục vụ. 

Điều đó không bao giờ ngăn cản chúng khỏi mục vụ. Chúa đã ban con cái 

cho chúng ta bởi ân điển của Ngài và Ngài ban cho chúng ta con cái vì sự 

vinh hiển của Ngài. Vậy thì làm cách nào để chúng ta nuôi dạy chúng vì sự 

vinh hiển của Chúa?  Có rất nhiều điều để nói về điều này. Làm sao để 

chúng ta trung tín với sự tin tưởng đã được ban cho chúng ta? Làm ơn đừng 

bỏ qua điều này, chúng ta có thể nuôi dạy con cái mình trở thành những bác 

sĩ, luật sư giỏi và những doanh nhân, nhạc sĩ thành công, nhưng nếu chúng 

ta không huấn luyện chúng phải tôn kính và vâng lời Chúa thì chúng ta đã 

thất bại. Làm sao để chúng ta tránh được điều này?   

Vậy, làm sao để chúng ta trung tín với sự tin tưởng đã được ban cho mình? 

Phần cuối trong Ê-phê-sô 6:4 chép rằng: “Hãy dùng sự sửa phạt khuyên 

bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó”. Hãy xem từng điều một. Sự hướng 
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dẫn được giao phó cho cha mẹ. Thứ nhất: Khuyên bảo con cái mình để 

chúng biết Lời Chúa. Khuyên bảo con cái mình để chúng biết Lời Chúa.  

Có một yếu tố giáo dục ở đây. Lời Chúa thật là tuyệt vời. Khuyên bảo 

nghĩa đen có nghĩa là đặt để vào trong tâm trí và tấm lòng của con cái 

chúng ta, là truyền đạt cho chúng.   

Đây là lúc tôi muốn quý vị ghép lẽ thật này và Ê-phê-sô 6 với hình ảnh gia 

đình từ buổi đầu của Chúa. Hãy giữ ở Ê-phê-sô 6 và cùng giở ra trong sách 

Phục truyền luật lệ ký 6. Quý vị phải xem điều này.   

Có một nơi nữa mà chúng ta không có thời gian để xem qua, quý vị có thể 

viết lại. Đó là trong Sáng thế ký 18:19, đó là khi Đức Chúa Trời phán với 

Áp-ra-ham về con cái ông và là lần đầu tiên sự dạy dỗ được đề cập đến 

trong Kinh Thánh. Lần đầu tiên sự dạy dỗ, khuyên bảo được đề cập đến 

trong Kinh Thánh và chúng được đề cập trong ngữ cảnh của một gia đình.  

Chúa phán với Áp-ra-ham rằng: “Hãy dạy các con ngươi theo đường lối 

Ta. Hướng dẫn con cái ngươi theo mạng lệnh Ta.” Vậy hình ảnh đầu tiên 

chúng ta thấy về việc dạy dỗ Kinh Thánh là người cha dạy dỗ con trai, con 

gái mình, dạy dỗ gia đình mình. 

Vậy chúng ta chuyển sang Phục truyền 6 và nghe điều được phán ở đây. 

Phục truyền 6:4 về căn bản là một tuyên ngôn đức tin của Cựu Ước. Nó 

được biết đến như là một Sha-ma. Nếu nó chưa được đánh dấu trong Kinh 

thánh của quý vị thì tôi khuyến khích quí vị nên đánh dấu nó lại. Đây là 

một phân đoạn quan trọng trong Cựu Ước. Phục truyền 6:4 chép rằng: “Hỡi 

Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có 

một không hai.” 
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Dựa trên điều đó, câu 5 chép rằng: "Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính 

mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi." Đó là một điểm trung tâm trong 

Cựu Ước. Tiếp đến hãy xem điều diễn ra ngay sau tuyên ngôn đức tin này: 

"Các lời mà ngày nay ta truyền cho ngươi sẽ ở tại trong lòng ngươi."   

Bây giờ hãy nghe điều này. Câu 7 chép: "Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho 

con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi 

ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. Khá buộc nó trên 

tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng 

phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi." Quý vị có thấy được 

hình ảnh ở đây không? Ngay từ buổi đầu, trung tâm của việc môn đồ hoá, 

trung tâm của việc truyền bá Lời Chúa đã là thông qua gia đình, đây cũng 

là điều mà trước đây tôi đã từng đề cập đến. 

 Đây là Lời của ta. Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một không hai. Hãy yêu 

mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi bằng tất cả những gì ngươi có. Bây 

giờ hãy ghi nhớ điều này vào tâm và ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái 

mình. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa gì đối với chúng ta ngày 

nay? Làm sao để chúng ta dạy dỗ con cái mình để chúng biết Lời Chúa? 

 Đầu tiên điều đó có nghĩa là chúng ta phải có một kết ước đối với Lời 

Chúa trong gia đình của chúng ta. Đây là điều chép trong câu 7: "Khá ân 

cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi 

trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi 

dậy."    

 Nếu quý vị ở nhà hãy nói về Lời Chúa. Nếu quý vị đang ở xa nhà thì cũng 

hãy nói về Lời Chúa tại nơi đó. Khi quý vị thức hãy nói về Lời Chúa. Khi 

quý vị đi ngủ cũng hãy nói về Lời Chúa. Khi quý vị tỉnh dậy hãy nói về Lời 
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Chúa. Trong mọi lúc hãy nói về Lời Chúa nhiều hơn là nói về bóng chày, 

về bóng đá, về trang điểm hay về toán học hay những cuộc hẹn hò. Hãy nói 

về Lời Chúa mọi lúc.   

 Hãy có một cam kết bằng miệng đối với Lời Chúa trong gia đình mình. Tại 

điểm này tôi sẽ nói rằng những người thầy Kinh thánh giỏi nhất là những 

người cha người mẹ kề bên. Người thầy dạy Kinh thánh giỏi nhất không 

phải là tôi, không phải là những người hướng dẫn nhóm nhỏ, cũng không 

phải là những người thầy tài năng nhất mà quý vị thích ngồi nghe họ nói.   

 Người thầy dạy Kinh thánh tốt nhất trong căn phòng này là những người 

cha người mẹ và đây là lý do tại sao mà tôi nói là với đầy đủ thẩm quyền và 

tự tin. Bởi vì Chúa đã thiết kế nó như vậy. Ngài đã thiết kế gia đình sao cho 

những người cha là những người hướng dẫn chủ đạo về Lời Chúa đối với 

đời sống của con cái mình. 

Những người cha người mẹ phải cùng nhau làm điều này, nói về Lời Chúa 

mọi lúc. Quý vị có thấy sức nặng của điều này không? Nếu sự nuôi dưỡng 

Lời Chúa thời thơ ấu của con cái quý vị đến từ tôi hay những mục sư 

chuyên về giới trẻ, chuyên về thanh thiếu niên hay người hướng dẫn nhóm 

nhỏ thì chúng sẽ đói khát Lời Chúa vì chúng cần đến điều đó. Chúng được 

tạo dựng phải nhận lãnh điều đó từ chính nơi quý vị. 

Quý vị là những người thầy dạy Kinh thánh tốt nhất cho con cái mình. Đó 

là cách mà Chúa đã tạo dựng nên. Vậy nên hãy nói về Lời Chúa trong mọi 

lúc. 

Thay vì tổ chức lớp Thánh kinh hè vào mùa hè này trong vòng một tuần tại 

tòa nhà này theo cách mà người hướng dẫn chủ yếu là phụ nữ, bởi vì những 

người nam phải đi làm trong tuần và không thể làm việc đó, thay vì làm 
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điều đó thì chúng ta sẽ mang Kinh thánh đến những gia đình trong cộng 

đồng này (hơn 50 gia đình) và chúng ta sẽ dạy Lời Chúa tại nhà cho con cái 

chúng ta và cho những đứa trẻ hàng xóm của chúng ta.   

Sẽ không chỉ là dạy vào buổi sáng. Quý vị có thể làm điều đó vào buổi tối 

để những người chồng có thể tự mình dạy Lời Chúa. Thật là một điều tuyệt 

vời phải không? Những người chồng có thể dạy Lời Chúa cho con cái 

mình, cho những đứa trẻ hàng xóm, ngay tại nhà mình. Những người vợ và 

chồng, người cha và mẹ có thể cùng nhau làm điều này ngay tại nhà. Đây là 

hình ảnh chúng ta thấy trong Phục 6. Vậy nên hãy cùng tham gia vào việc 

đó.   

Xin Chúa giúp chúng ta nếu như chúng ta mang con cái mình đến một học 

viện vào mùa hè như những đứa trẻ khác ở vùng Cơ đốc phía nam. Tuy 

nhiên chúng ta sẽ không đứng dậy lãnh trách nhiệm chào đón trẻ em vào 

gia đình chúng ta để học Lời Chúa từ chúng ta, từ miệng chúng ta nói ra. 

Đây là hình ảnh trong Phục truyền 6. Chúng ta cần tận dụng được lợi ích từ 

việc đó.  

Hình ảnh ở đây là có một cam kết bằng miệng với Lời Chúa trong gia đình 

quý vị. Nói về Lời Chúa mọi lúc. Nhưng không chỉ có cam kết bằng miệng, 

chúng ta cũng cần một cam kết hữu hình đối với Lời Chúa trong gia đình 

mình ngay cả khi không có ai nói về những Lời trong Phục truyền 6.  

Quý vị biết đấy, dù cho cha mẹ quý vị không nói thì quý vị cũng có thể 

thấy được điều đó. Dù cho cha mẹ có đi vắng thì quý vị cũng sẽ thấy an 

lòng bởi vì nó được dán trên cửa, trong nhà và ngoài cổng. Lời Chúa có ở 

mọi nơi. Làm sao để làm được điều đó? Chúng ta có cần dán nó trên trán 

không?   
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Tôi không đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng hình ảnh trong Phục truyền 6 là 

làm cho Lời Chúa trở nên thấy được trong gia đình mình, làm cho nó trở 

nên phổ biến và như hơi thở, sự sống của gia đình mình, Lời Chúa chi phối 

mọi cuộc nói chuyện, chi phối mọi biểu tượng và chi phối mọi khía cạnh 

của gia đình mình. Đây là hình ảnh trong Phục truyền 6.   

Xin Chúa giúp chúng ta.  Một vài thế hệ trước thì người đàn ông được xem 

như là một biểu tượng trách nhiệm thuộc linh trong gia đình nếu như ông ta 

hướng dẫn gia đình thờ phượng, dẫn dắt buổi học Kinh thánh và cầu 

nguyện chung với nhau. Ngày nay một người đàn ông được xem như là 

một biểu tượng trách nhiệm thuộc linh nếu như ông ta có thể tìm kiếm được 

một Hội thánh với những nhân viên trông trẻ tốt nhất và chương trình thanh 

thiếu niên hàng đầu cho con cái mình. Chúng ta đã bỏ mất điểm quan trọng. 

Hãy có một cam kết bằng miệng và một cam kết hữu hình đối với Lời Chúa 

trong gia đình mình. Đây là cách mà chúng tôi hướng dẫn dựa trên Phục 

truyền 6 cùng với Ê-phê-sô 6. Thứ hai, là dùng sự sửa phạt khuyên bảo của 

Chúa mà nuôi nấng chúng. Thứ hai là dạy dỗ con cái mình để chúng bày tỏ 

Lời chúa. Dạy dỗ con cái mình để chúng bày tỏ Lời Chúa. 

Nói cách khác, Lời Chúa mà quý vị dạy dỗ chúng, hãy giúp nó trở nên sống 

động trong chúng để chúng có thể bày tỏ Lời Chúa ra. Lời Chúa về việc 

dạy dỗ ở đây về nghĩa đen có nghĩa là sửa phạt. Nó được dùng xuyên suốt 

trong Kinh thánh. Hầu hết được dịch là sửa phạt. Hình ảnh ở đây là cha mẹ 

được ủy quyền để sửa phạt con cái của mình. Bởi vì chúng không tự nhiên 

mà tôn kính, thờ phượng Đấng Christ trong cuộc đời chúng, thực tế là 

chúng ta có trách nhiệm phải sửa phạt chúng và dạy dỗ chúng làm điều đó.   
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Việc giữ chúng trong khuôn khổ và vâng lời chúng ta, cũng như kính sợ 

Chúa đòi hỏi phải có sự rèn tập và kỷ luật. Tôi không hiểu vì sao hình ảnh 

này ít thấy trong gia đình chúng ta. Có lẽ chúng ta không kỷ luật con cái 

mình theo cách như Ê-phê-sô 6 là bởi vì chúng ta thiếu kỷ luật trong đời 

sống riêng của mình. 

Tôi muốn nhắc quí vị rằng con cái chúng ta không thể trở thành những gì 

mà chúng không thể thấy. Điều này áp dụng cho nhiều phương diện trong 

cuộc sống. Tít 2:12 nói về ân điển của Chúa dạy bảo chúng ta trong sự tin 

kính và khi đã tăng trưởng trong sự tin kính thì chúng ta có thể dạy bảo lại 

cho người khác. Quí vị không thể dạy con mình làm những điều mà chính 

mình không biết làm. 

Vậy điều đó có nghĩa là nếu đây là sự thật thì những người chồng người 

cha, người vợ người mẹ cần phải bỏ nhiều thời gian và công sức. Hãy suy 

nghĩ theo một cách đơn giản dựa trên bối cảnh ở đây. Chúng ta học Ê-phê-

sô 6 sau Ê-phê-sô 5:22-33, phần chúng ta đã nói tuần trước về việc người 

chồng là chủ gia đình và người vợ là người giúp đỡ. Nếu quý vị bỏ qua 

điều đó và điều đó tạo nên những dấu hiệu thắc mắc nguy hiểm luẩn quẩn 

trong đầu quý vị, thì xin hãy trở lại và xem điều đó trong tuần trước.   

Nhưng hình ảnh ở đây là người chồng là đầu gia đình và người vợ phải 

vâng phục chồng mình và thẩm quyền yêu thương của người chồng, tình 

yêu hy sinh của chồng mình. Bây giờ tôi muốn quý vị suy nghĩ về cách mà 

điều này áp dụng vào trong mối quan hệ với con cái của chúng ta. Nếu một 

người vợ không làm gương vâng phục thẩm quyền yêu thương của người 

chồng, thì sẽ không tạo nên nghĩa lý gì để đứa con có thể nghe theo câu: 

“Tôi cần sống vâng phục thẩm quyền yêu thương của cha mẹ tôi”.  
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Cũng như vậy nếu đứa trẻ nghe cha mẹ mình nói về nhau cách tiêu cực, nói  

về những thẩm quyền trong đời sống họ, về người chủ, người lãnh đạo xã 

hội, lãnh đạo Hội thánh cách tiêu cực, thì chúng ta sẽ không mấy ngạc 

nhiên khi con cái chúng ta có một phản ứng tiêu cực đối với thẩm quyền 

của chúng ta trên đời sống của chúng. Quý vị có thấy được hình ảnh ở đây 

không?   

Đó là một ví dụ đơn giản trong ngữ cảnh của Ê-phê-sô 5, nhưng thực tế là 

chúng sẽ không trở nên những gì chúng không thể thấy được.  Chúng cần 

thấy điều đó trong chúng ta, và thấy mọi sự theo đúng trật tự như Ê-phê-sô 

5 và 6.  Đây là điểm thách thức lớn nhất trong mối quan hệ của chúng ta 

với Chúa. Con cái chúng ta cần thấy được việc vâng phục thẩm quyền yêu 

thương của Chúa là như thế nào. 

Quý vị có thể nhận thấy rằng con cái mình nhận biết mình là cha trước khi 

chúng biết Chúa là Cha. Hai con của tôi cũng còn rất nhỏ, một đứa 2 tháng 

và một đứa 6 tháng tuổi. Việc tôi cho chúng thấy một người cha là như thế 

nào sẽ có tác động rất lớn đến việc một ngày nào đó tôi cầu nguyện rằng 

chúng sẽ vâng phục Chúa là Cha. Sự vâng phục của vợ đối với tôi, nghe 

theo sự lãnh đạo yêu thương của tôi là cần thiết để dạy dỗ con cái tôi cách 

để trở thành một Hội thánh vâng phục đối với Đấng Christ. Đây là lý do tại 

sao điều này lại quan trọng như vậy. Không chỉ là vì lợi ích của chúng ta, 

mà vì sự vinh hiển của Chúa. 

 Có một mối nguy hiểm trong cách dạy dỗ này, mà tôi tin là chúng ta đã 

phạm phải – đây là một trong những chỗ mà tôi phân vân. Trong tất cả 

những điều mà Ngài có thể phán với các bậc cha mẹ thì tại sao Ngài lại 

phán rằng: "Hỡi người làm cha, chớ chọc giận con cái mình. Nhưng hãy 
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dạy dỗ chúng." Điều đó có nghĩa gì? Tại sao trong số tất cả những điều 

Ngài có thể phán Ngài lại phán điều này? 

 Điều đó có nghĩa là, đây là một lời cảnh báo đối với cha mẹ trong việc sửa 

phạt con cái, trong việc dạy dỗ chúng hãy sửa phạt chúng bằng tình yêu 

thương hầu dẫn dắt chúng đến với Chúa. Không phải bằng sự giận dữ khiến 

chúng xa rời Chúa. Sửa phạt con cái của mình. Chúng ta có thể có mọi loại 

phản biện về cách sửa phạt con cái mình. Tôi có thể đưa ra vài vấn đề nóng 

nhất hiện nay và có thể gặp rắc rối với khoảng nửa số người trong căn 

phòng này. 

 Có rất nhiều tranh luận về cách sửa phạt con cái. Câu hỏi đặt ra là tại sao 

phải sửa phạt? Sự sửa phạt là một sự trách nhiệm. Trong Ê-phê-sô 6:1 

không chép rằng: "Cha mẹ hãy nghe theo lời con cái theo ý muốn Chúa bởi 

vì điều này sẽ làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn và bình yên hơn trong gia 

đình."  Kinh thánh không nói như vậy.  Tại sao phải sửa phạt? Và thực tế 

chúng ta sửa phạt là bởi chúng ta muốn đẩy con cái mình về phía Chúa chứ 

không phải ra xa Ngài. 

 Bây giờ hãy suy nghĩ về điều đó khi nói đến sự sửa phạt đối với đời sống 

con cái chúng ta và động cơ của sự sửa phạt. Đó là điều Thánh kinh phán. 

Khi nói đến sự sửa phạt, Kinh thánh phán rằng có một sự sửa phạt làm khơi 

dậy cơn giận dữ trong con trẻ.   

Đến một mức độ nào đó, không đứa trẻ nào vui khi bị sửa phạt.  Khi cha 

mẹ bảo các cháu làm một điều gì đó mà mình không muốn làm và bắt đầu 

giận dữ, rồi nghĩ rằng cha mẹ không làm đúng Ê-phê-sô 6. Đó là sự lạm 

dụng Kinh thánh. Đừng bao giờ nên như thế. Đó không phải là điều mà Ê-

phê-sô 6 dạy dỗ. 
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 Thay vào đó, Kinh thánh dạy rằng chúng ta không sửa phạt con cái bằng 

sự giận dữ bởi vì chúng không chịu theo những sắp xếp của chúng ta cho 

cuộc đời chúng. Chúng ta sửa phạt con cái bởi tình yêu thương bởi vì 

chúng đang đi lệch khỏi sự sắp xếp của Chúa trên đời sống chúng. Có một 

sự khác biệt lớn ở đây bởi vì chúng ta có cách sửa phạt của Hê-bơ-rơ 12. 

Tôi khuyến khích quý vị giở ra trong Hê- bơ-rơ 12. Phân ðoạn ðó nói về 

việc Chúa sửa phạt chúng ta. Mở ra trong Hê- bơ-rơ12, suy gẫm và hỏi 

Chúa xem Ngài sửa phạt chúng ta cách nào rồi sau ðó nói rằng: "Bây giờ 

ðiều ðó dạy mình cách sửa phạt con cái như thế nào?". Đó là trong Hê-bơ-

rơ 12. 

 Đó là một kiểu sửa phạt trong tình yêu thương. Thực tế là chúng ta sửa 

phạt con cái không phải vì chúng ta muốn kiểm soát điều này điều kia trong 

cuộc sống chúng, cho nên chúng ta cần phải chi phối chúng bằng cách này 

cách kia. Không, chúng ta sửa phạt chúng bởi vì Chúa phán rằng sẽ tốt cho 

con trẻ nếu chúng vâng lời cha mẹ mình. Là tốt cho con trẻ nếu chúng vâng 

lời cha mẹ mình.  

Tại sao Ngài lại phán như vậy? Bởi vì Ngài biết rằng con trẻ cần thấy sự 

thực thi của thẩm quyền trên đời sống chúng mà chúng không phản nghịch 

lại. Chúng cần biết rằng sẽ là không tốt nếu phản nghịch lại thẩm quyền 

của Chúa. Điều này nghe có lý không, thưa quý vị? 

 Chúng ta muốn dạy dỗ chúng, huấn luyện chúng bằng tình yêu để khi 

chúng không vâng lời chúng sẽ được sửa phạt và dạy dỗ để trở về quy cũ 

và tạo nên một thói quen tốt để chúng học được rằng khi chúng được Chúa 

sửa phạt chúng sẽ không phản nghịch lại. Chúng sẽ không phản nghịch lại 
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thẩm quyền, thay vào đó chúng sẽ tạo được thói quen với những điều Ngài 

phán là tốt nhất cho chúng. 

 Vậy nên hãy sửa phạt con cái mình bằng tình yêu thương để dẫn dắt chúng 

đến với Chúa, chứ không phải bằng cơn giận dữ khiến chúng xa rời Chúa. 

Ngài phán với bậc cha mẹ rằng: “Các ngươi sẽ chịu trách nhiệm trước Ta. 

Nếu các ngươi khơi dậy sự giận dữ nơi con cái ngươi, nếu có một sự thù 

hằn nào trong con cái các ngươi đến từ sự giận dữ ngươi  mà ngươi đã đối 

với nó trong sự sửa phạt, đừng có cay nghiệt với con cái mình.” Ê-phê-sô 6 

đã cảnh báo chúng ta, nói rằng hãy rất thận trọng. 

 Tôi ước gì giờ phút này tôi có bố ở đây để giải thích điều này với tôi. Ông 

đã sửa phạt tôi. Tôi nhớ rất rõ những khoảnh khắc thấm thía quyền năng 

của sự sửa phạt đó. Đồng thời, không có gì chối cãi được rằng cha luôn là 

người ủng hộ lớn nhất của tôi. Ông đã sửa phạt tôi để tôi nên người, nuôi 

nấng tôi bằng tình yêu khiến tôi lại gần Chúa hơn.  

 Đây là cách mà chúng ta nuôi nấng con cái mình theo như lời Kinh thánh. 

Sửa phạt chúng, ân cần dạy dỗ Lời Chúa cho chúng, huấn luyện chúng. 

Cho chúng thấy bằng hành động và sửa phạt chúng bằng tình yêu để khiến 

chúng xích lại gần Chúa hơn. Chứ không phải bằng sự giận dữ khiến chúng 

xa rời Chúa. 

 Bây giờ đối với các cháu nhỏ. Tôi có vài lời muốn nói với các cháu và tại 

điểm này tôi muốn khích lệ mọi cháu tuổi thiếu niên, nếu đã ra ngoài thì 

hãy quay trở lại đây nghe tôi nói. Mọi em nhỏ năm tuổi, sáu tuổi, bảy tuổi, 

tám tuổi, trẻ cấp một, cấp hai, cấp ba, sinh viên đại học. Tôi yêu thích hình 

ảnh trong Ê-phê-sô 6. Nó đặc biệt nói đến trẻ em và nằm trong bối cảnh của 

sự thờ phượng. 
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 Lời Chúa chép rằng: “Hỡi con trẻ đây là điều con phải làm.” Tôi muốn 

nhắc nhở các cháu là trong Ê-phê-sô 6 chép rằng, thứ nhất: các cháu được 

tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. Điều này trông có vẻ rất đơn giản, nhưng tôi 

muốn các cháu cùng theo dõi với tôi bởi vì điều này là một nền tảng rất 

quan trọng. Các cháu được tạo dựng bởi Chúa và thứ hai, các cháu có trách 

nhiệm với Chúa. Hãy vâng phục cha mẹ mình trong ý muốn Chúa bởi vì 

đây là điều đúng. 

 Nói cách khác, Chúa phán rằng: “Đây là luật lệ của Ta. Đây là điều đúng. 

Đây không phải là một lời khuyên. Đây là mạng lệnh của Ta.” Bây giờ tôi 

muốn các cháu hãy nghe rất chăm chú và cẩn thận, và nếu các cháu là 

những cháu tuổi thiếu niên thì hãy nghe rất cẩn thận bởi vì các cháu đang 

sống trong một văn hóa chỉ quan tâm đến chính mình, một văn hóa đang cố 

gắng thuyết phục các cháu rằng các cháu là trung tâm của vũ trụ và là đối 

tượng của sự thờ phượng của chính mình và cuộc sống là về những gì tốt 

nhất cho các cháu. Đó là điều mà con người đang chi ra hàng tỷ đô-la để 

khiến các cháu tin và điều đó là không đúng. 

Các cháu nhỏ, các cháu học sinh, các cháu chịu trách nhiệm trước Chúa của 

vũ trụ. Ngài đã tạo dựng nên các cháu và các cháu chịu trách nhiệm trước 

Ngài về đời sống của mình. Vậy nên khi các cháu đọc phân đoạn Kinh 

thánh này thì sẽ thấy đây là phân đoạn nói về mối quan hệ với cha mẹ 

mình, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đây là lý do tại sao điều này là quan 

trọng.  

 Phân đoạn Kinh thánh này nói về mối quan hệ với cha mẹ theo cách mà nó 

luôn ảnh hưởng đến mối quan hệ của các cháu với Chúa. Các cháu không 

bao giờ có thể tách rời mối quan hệ với cha mẹ khỏi mối quan hệ với Chúa 
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của mình. Cách các cháu phản ứng lại với cha mẹ là một biểu hiện của cách 

các cháu phản ứng lại với Chúa. Tôi muốn các cháu cùng lắng nghe điều 

này thật kĩ bởi vì ở đây chúng ta có một số mạng lệnh của Chúa cho các 

cháu. Hình ảnh ở đây là những điều mà con trẻ cần có trách nhiệm. 

 Mạng lệnh thứ nhất: hiếu kính cha mẹ mình với thái độ đúng đắn. Ở đây là 

một hình ảnh về thái độ và từ ngữ hiếu kính. Đây là một từ ngữ mà theo 

nghĩa đen nói rằng con trẻ cần tôn trọng cha mẹ mình, đánh giá cao cha mẹ 

mình, kính mến cha mẹ mình, gán giá trị cho cha mẹ mình, yêu cha mẹ 

mình. Sự bất kính đối với cha mẹ không phải là một sự lựa chọn trước 

Chúa. Nó không phải là một sự lựa chọn trong bất cứ tình huống nào. Hình 

ảnh ở đây là như vậy.  

 Ê-phê-sô 6 yêu cầu chúng ta những điều đó. Ê-phê-sô 6 nói nhẹ hơn trong 

Cựu ước. Cựu Ước sách Xuất Ê-díp-tô ký 21 chép rằng: “Kẻ nào đánh cha 

hay mẹ mình, sẽ bị xử tử.”  Câu này hầu như đã tóm gọn tất cả. “ Kẻ nào 

mắng cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử.” Chúa xem việc này là rất nghiêm 

trọng, điều này đối với Ngài là rất quan trọng. 

 Ê-phê-sô 6 phán với mỗi thiếu niên và mỗi trẻ nhỏ rằng “Ngay bây giờ 

trong đời sống và tấm lòng các con có hiếu kính cha mẹ mình không? Có 

phải điều ra từ tấm lòng con là sự tôn kính không? Có phải là sự tôn trọng 

ra từ tấm lòng con không?”   

 Các cháu có thể nói rằng: “Vậy làm sao cháu biết được,” và điều đó dẫn 

đến mạng lệnh thứ hai. Thứ nhất là hãy hiếu kính cha mẹ mình với thái độ 

đúng đắn. Thứ hai: vâng lời cha mẹ mình bằng hành động. Hãy xem điều 

mình đang làm. Hãy hiếu kính cha mẹ mình. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quay 

lại Câu 1: “Hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa.” Đây là một từ rất 
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tuyệt vời. Nó là từ ghép trong Tân Ước, có nghĩa là nó ghép hai từ lại với 

nhau. Từ thứ nhất là lắng nghe. Và từ thứ hai là ở dưới thẩm quyền.  

Vậy theo nghĩa đen là lắng nghe dưới thẩm quyền, và sự nhấn mạnh ở đây 

là hai điều. Vâng phục cha mẹ bao hàm điều gì? Thứ nhất, lắng nghe những 

gì họ nói. Điều này rất quan trọng. Theo những gì tôi nhớ thì tôi không xa 

cách lắm với những năm tháng còn là thanh thiếu niên. Kiểu như có một 

công tắc mà chúng ta tắt hẳn nó đi, nghĩa là chỉ có nói chứ không có nghe. 

Chúa phán các cháu phải nghe. Hãy nghe lời khuyên của cha mẹ mình, hãy 

nghe lời cha mẹ mình nói, nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ mình. Chúa 

phán rằng điều này mang lại sự vinh hiển cho danh Ngài khi các cháu lắng 

nghe cha mẹ mình. Hãy nghe điều họ nói. 

 Và thứ hai, việc ở dưới thẩm quyền nghĩa là, trong khi các cháu ở đây, thì 

các cháu phải làm điều cha mẹ yêu cầu. Vậy các cháu vâng lời cha mẹ 

mình với hành động bằng cách nghe và làm theo điều họ nói. Điều đó đơn 

giản phải không? Tôi sẽ không giả vờ cho rằng điều đó là đơn giản. Tôi sẽ 

không giả vờ nói rằng điều này luôn luôn dễ dàng. Tôi cũng không giả vờ 

rằng điều này luôn luôn có thể hiểu được.  

 Tôi sẽ không giả vờ nói là Chúa phán ở đây rằng mọi việc cha mẹ muốn 

các cháu làm thì các cháu đều sẽ thích làm. Thực tế là trong toàn bộ bức 

tranh dạy dỗ và sửa phạt, điều nhấn mạnh và đây cũng không phải là một 

tin tốt lành gì trên thế giới, nhưng hãy nghe. Hỡi những cháu nhỏ và những 

cháu vị thành niên, Chúa mong đợi các cháu vâng lời cha mẹ mình dù là 

trong những việc các cháu không muốn làm. Chúa mong đợi, ra lệnh cho 

các cháu phải vâng lời cha mẹ mình dù là trong điều các cháu không thích 

làm.   
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Hãy hiếu kính cha mẹ và vâng lời cha mẹ, không có một ghi chú nào trong 

Ê-phê-sô 6 nói đến một ngoại lệ nào cả. Không có sự lựa chọn nào ở đây 

cả. Không có ngoại trừ. Hãy vâng lời. 

 Cô-lô-se 3:20 chép: "Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, 

vì điều đó đẹp lòng Chúa." Đây là lý do tại sao điều này rất nghiêm trọng 

và cũng là lời cảnh báo. Các cháu nhỏ và những học sinh trong căn phòng 

này xin hãy nghe điều này. Không tôn kính và không vâng lời cha mẹ ḿnh 

là phản nghịch lại với Chúa. 

 Có một ngoại lệ cho điều này. Có một ngoại lệ là nếu như cha mẹ các cháu 

bắt các cháu làm điều gì đó mà Kinh thánh dạy rõ ràng là không được làm. 

Điều đó là trái với ý muốn của Chúa theo như Lời Ngài phán. Kinh thánh 

không hề dạy chúng ta bất tuân Lời Chúa. Vâng, đó là một khả năng có thể 

xảy ra, đặc biệt là trong những gia đình không tin Chúa, và cả trong những 

gia đình Cơ đốc giả danh. 

 Kinh thánh không nói rằng các cháu nên đi ngược lại Lời Chúa bằng cách 

vâng lời cha mẹ mình. Điều đó sẽ không làm Chúa vui lòng, nhưng Ngài 

phán rằng đừng bỏ qua sự tương quan ở hình ảnh này. Xin hãy xem trong 

Cựu ước. Thánh kinh chép về việc không vâng lời cha mẹ thì cũng tương 

đương với tội bội tín hay thờ hình tượng. 

Các cháu hãy xem trong cuối Rô-ma 1, sự không vâng lời cha mẹ được liệt 

kê trong một danh sách của những tội lỗi khủng khiếp và ghê tởm. Chúa 

xem điều này là rất nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là cho dù các cháu là 

bảy tuổi, sáu tuổi, tám tuổi, chín tuổi, mười tuổi, nếu các cháu không vâng 

lời cha mẹ thì có nghĩa là các cháu đang không vâng lời Chúa.   
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Những cháu 17 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi, 15 tuổi, 14 tuổi, nếu các cháu có ý 

định phản bác lại cha mẹ trong một vấn đề nào đó thì các cháu đã phản bác 

lại Chúa trong vấn đề đó. Đây là lý do tại sao Ê-phê-sô 6 nói rằng: “Hãy 

vâng phục cha mẹ.” Hãy hiếu kính cha mẹ bởi vì điều này là cực kì quan 

trọng đối với Chúa. Hãy mở ra trong Cựu Ước và xem trong Mười Điều răn 

thì các cháu sẽ thấy điều này là điều răn thứ nhất.   

Bốn điều răn đầu tiên là về mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Sáu điều 

răn tiếp theo là về mối quan hệ giữa con người  với nhau, và đây là điều răn 

đầu tiên trong số đó. Điều này là điều đầu trong danh sách đó.  Nó được 

xếp trước điều răn chớ nói dối, chớ trộm cắp, chớ giết người. Điều quan 

trọng nhất là vâng phục cha mẹ. Hãy vâng phục cha mẹ mình. 

Đó là một từ khá nặng. Nó đặt ra câu hỏi: “Tại sao?” Tôi muốn nhắc nhở 

các cháu ở điểm này rằng những hối hận lớn nhất trong đời tôi là những lúc 

tôi không vâng lời hay không tôn trọng cha mẹ. Tôi chưa bao giờ phải hối 

hận vì đã vâng lời họ.   

Có một lý do cho điều đó. Bởi vì lời hứa trong Ê-phê-sô 6: “Hầu cho ngươi 

được phước và sống lâu trên đất.” Có hai lời hứa lồng vào nhau. Với tư 

cách là con cái và cha mẹ khi chúng ta làm sáng danh Chúa trong các mối 

quan hệ của mình thì Chúa phán rằng, thứ nhất Ta sẽ thỏa mãn cuộc sống 

của ngươi, ngươi sẽ được phước, mọi sự sẽ tốt đẹp và thuận lợi với ngươi. 

Chúa phán với các cháu trong Ê-phê-sô 6 rằng: “Hãy vâng phục cha mẹ 

ngươi. Không chỉ là vì Ta, nhưng là vì lợi ích của ngươi.” Đây là một điều 

tốt cho các cháu. Đây là lý do tại sao tôi nói rằng Chúa tạo nên các cháu. 

Chúa biết điều gì là tốt nhất cho các cháu. Đây là một tin tốt lành. Chúa sẽ 

không phá hoại những năm tháng thiếu niên của các cháu đâu, Ngài sẽ 
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không làm như thế. Ngài không phá hoại đời sống các cháu, chính các cháu 

phá hoại cuộc sống của mình. Bản chất tội lỗi trong sâu thẳm con người các 

cháu muốn kéo các cháu ra xa khỏi sự thỏa lòng mà Chúa đã sắm sẵn cho 

các cháu.   

Vậy nên hãy tôn kính những điều Chúa phán là đúng và các cháu sẽ được 

thỏa lòng. Các cháu sẽ được sự thỏa lòng hơn tất cả những gì trên thế gian 

này. Đó sẽ không phải là sự thỏa lòng tạm thời nào như những thứ trên thế 

gian này. Nó sẽ là sự thỏa lòng đời đời của việc bước đi với Chúa của vũ 

trụ. 

Ngài phán rằng các cháu sẽ được phước. Rồi Ngài phán “Ngươi sẽ sống lâu 

trên đất.” Điều này rõ ràng sẽ bị hiểu sai nếu như tách ra khỏi ngữ cảnh của 

nó trong Cựu ước. Điều này không có nghĩa là nếu các cháu vâng lời cha 

mẹ thì sẽ sống được đến 80 tuổi còn những ai không sống lâu thì rõ ràng là 

lúc còn trẻ không vâng phục cha mẹ. Điều này không phải là hình ảnh được 

nói đến ở đây. Nó có thể bị lạm dụng bằng rất nhiều cách. Đừng quên điều 

này. 

Xuất Ê-díp-tô ký 20, Phục truyền 5 là hai nơi mà mạng lệnh và lời hứa này 

được tìm thấy. Mạng lệnh và lời hứa này được ban cho dân sự của Chúa. 

Ngài phán với họ điều này. Có hình ảnh một gia đình và Ngài phán với họ 

rằng: “Hãy làm sáng danh Ta trong điều này. Con cái hãy vâng phục cha 

mẹ mình. Cha mẹ hãy yêu thương và hướng dẫn, sửa phạt, huấn luyện con 

cái mình như thế này và các ngươi sẽ được phước và sống lâu trên đất.”  

Nói cách khác, cuộc sống của chúng ta và Lời mà chúng ta truyền đạt từ thế 

hệ này sang thế hệ khác sẽ tiếp tục được truyền qua các thế hệ. Tôi muốn 

nói với quí vị tại sao điều này lại quan trọng. Một trăm năm trước, các nhà 
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thờ tại Hoa Kỳ và Tây Âu đầy ắp người nhưng giờ đây là những tòa nhà 

trống rỗng. Chỉ qua một vài thế hệ chúng đã biến mất.   

Tôi chia sẻ những con số đó với quý vị bởi một lý do. Nhóm người hôm 

nay ở đây sẽ ít dần đi. Tám trong số mười người ở đây sẽ chỉ ở lại cho đến 

20 tuổi. Quý vị cứ tiếp tục như vậy và chỉ qua hai thế hệ thì tòa nhà này sẽ 

trở nên trống rỗng. 

Chúa phán hãy sống như vầy. Hãy xem xét Ê-phê-sô 6 cách cẩn thận. Tại 

sao ư? Bởi vì chúng ta muốn Lời Chúa được truyền qua các thế hệ và 

không chỉ dừng ở thế hệ của mình.  Cho nên những người cha người mẹ, 

hãy đứng vào hàng ngũ những người đã mang vác Lời Chúa từ khi chúng 

được phán và tiếp tục truyền lại cho thế hệ kế tiếp.   

Chúa phán rằng: “Ngươi sống như thế này thì Ta sẽ làm cho ngươi được 

thỏa lòng và thứ hai ta sẽ thêm lên dòng dõi ngươi.” Ta sẽ thêm lên dòng 

dõi ngươi. Lời Chúa sẽ sống qua quý vị, sống qua gia đình quý vị, nhưng 

quý vị sẽ không tồn tại như loài người nếu quý vị không làm điều này trong 

gia đình của mình.  

Tôi không nói rằng Hội thánh sẽ biến mất hoàn toàn. Nó sẽ không biến 

mất. Lời Chúa sẽ tiếp tục đến cuối cùng. Không có điều gì có thể phủ nhận 

điều đó, và việc chúng ta có liên quan đến điều đó và con cái chúng ta cũng 

liên quan đến điều đó có liên quan đến cách mà chúng ta tương tác với con 

cái mình trong gia đình ngay hôm nay dựa trên Ê-phê-sô 6.  

Cho nên tôi muốn quý vị viết ra một lời cầu nguyện. Sau đây là điều tôi 

muốn quý vị làm.  
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Những cháu nhỏ, các cháu thiếu niên, sinh viên, tôi muốn các cháu dành ra 

một vài phút để viết ra lời cầu nguyện cho cha mẹ mình và đặc biệt là cho 

mối quan hệ với cha mẹ của mình. Hãy cầu nguyện cho họ và cầu nguyện 

cho mối quan hệ của mình với họ dựa trên Ê-phê-sô 6.  

Tôi muốn mời các bậc phụ huynh cùng dành ra ít thời gian để viết ra lời 

cầu nguyện dành cho con cái mình và mối quan hệ của mình với chúng. Tôi 

biết rằng có một vài người trong căn phòng này chưa có con. Chúa có lẽ 

chưa ban cho quý vị con cái ở thời điểm này. Tôi muốn khích lệ quý vị cầu 

nguyện cho những người trong cuộc sống mà quý vị có tác động đến họ, 

hoặc có lẽ viết ra một lời cầu nguyện thay cho những người cha người mẹ 

và con cái đang ngồi quanh quý vị. 

Có thể cha mẹ các cháu không có ở đây. Có thể cha mẹ các cháu chưa biết 

đến Đấng Christ. Tôi muốn mời các cháu cùng cầu nguyện cho họ và tôi 

muốn các cháu viết ra lời cầu nguyện đó.  

Hôm nay chúng ta muốn Ê-phê-sô 6 trở thành hiện thực trong gia đình 

chúng ta. Tôi muốn quý vị dành chút thời gian kế tiếp để viết ra lời cầu 

nguyện này. 

 


