DI TRUYỀN & TRUYỀN DẠY
Phụctruyền 6:5-9. Câugốc. Sáng thế ký 5:2.
“Ađam…, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết ”
Mục tiêu bài học nầy: - Cha mẹ di truyền cho con cái điều gì ?
- Một vài Nguyên tắc căn bản dạy dỗ con cái.
Di truyền có ảnh hưởng đến sự theo Chúa, hầu việc Chúa không ?
I. CHA DI TRUYỂN CHO CON.
1. Giả
Giải thích di truyề
truyền: Di truyền là cha mẹ truyền lại cho con bản
chất tội của tổ phụ, chứ không di truyền lại công việc của tội lỗi.
Êxêchiên 18:1..câu tục ngữ: cha ăn trái nho chua mà con ghê răng.

Chúa Giêhôva phán: … các ngươ
ngươi
ươi không cầ
cần dùng
dùng câu tụ
tục ngữ
ngữ ấy
đâu. c14. Nhưng nếu người ấy sanh con trai, con thấy mọi sự tội cha
mình đã phạm, thì lo sợ
sợ, không làm
làm điều chi giố
giống như
như vậ
vậ y
hết..c17..thì đứa con ấy không chết vì sự gian ác cha nó. c28. Vì nó
suy xét và xây bỏ
bỏ mọi sự phạm pháp mình đã làm, chắc nó sẽ sống
và không chết đâu.
2. Kiể
Kiểm chứ
chứng Kinh thánh.
- Gia đình Ađ
Ađam.
am Sáng 4:1-16. sau khi phạm tội Ađam sinh ra hai
con Cain và Abên. Abên vâng lời Chúa dâng của lễ tốt hơn Cain.
- Gia đình NôNô-ê. Sáng 9:22-27. sau cơn nước lụt, Nô-ê khởi trồng
nho, uống rượu say đến nỗi lõa thể trong trại mình. Cham nói xấu
cha, Sem và Giaphết lấy áo choàng vắt trên lưng đi lùi đắp cho cha.
- Gia đình Ápraham.
Ápraham Sáng 16. theo Chúa bởi đức tin, nhưng Kinh
thánh cũng cho ghi lại thực sự về việc Aga.
- Gia đình Ysác.
Ysác Ông chỉ có một người vợ duy nhất là Rêbeca sanh ra
hai con là Êsau và Gia cốp,
- Gia đình Giacố
Giacốp. Sáng 35:23-26. hai con Ysác về sau nhiều vợ,
Giacốp ít nhất 4 vợ sinh ra 12 con về sau là 12 chi phái Ysơraên.
Kinh thánh phân biệt: di truyền nguyên tội tổ tông, nhưng về phần
kỷ tội mỗi người trong đức tin sống đẹp lòng Chúa.
Dầu hoàn cảnh gia đình có ra sao, vẫn có những người con tốt
được Chúa dùng.
3. Ân điển biế
điển vượt trổi hơn tội lỗi. Kinh thánh chép
biến đổi.
đổi..+Ân
i.
Rôma 5:20 “ Nh
Như
ưng nnơ
ơi nào ttộội llỗỗi đã gia thêm, thì ân điển llạại ccàng
àng ddư
ư ddậật
+ Ân điển Chúa không tuỳ thuộc vào gia đình.
hơn nnữ
ữa..”
IITimôthê 3:14. “để được ccứ
đứcc tin ...” Timôthê được cứu nhờ:
ứu bbở
ởi đứ

Tin chắc mà học và nhậ
nhận lấy, và được cứu bởi đức tin trong Chúa.

Phân biệt đức tin cha mẹ sẽ tạo điều kiện cho con cái cơ hội, chứ
không phải đức tin đó chuyễn sang, mà con nhờ đó được cứu.
II. CHA DẠY DỖ CHO CON.
1. Dạ
Dạy dỗ
dỗ là
là trách nhiệ
nhiệm Chúa giao.
giao cha là thầy giáo đầu tiên và suốt
đời. Phục 6:5-9. Các bước trong việc dạy dỗ con cái:
a. Dạ
Dạy con: Là
Là Chúa dạ
dạy mình
mình trư
trước.
-c5. Hết lòng hết sức kinh mến..Kính sợ Chúa.
-c6. lời ta truyền sẽ ở tại trong lòng ngươi. Giữ lời Chúa trong lòng.
b. Dạ
Dạy con: Trong mọ
mọi sinh hoạ
hoạt.
-c7 Khá ân cần dạy dỗ điều đó ngồ
ngồi…đ
i…đi, nằ
nằm..: chữ ân cần là nhận
trách nhiệm và chuyên tâm thưc hiện trong mọi cơ hội gần con.
-c8. Khá buộc nó nơi tay mình, và nó ở giữa hai con mắt ngươi như
ấn chí. Buộc nơi tay là làm việc theo lời Chúa; ở giữa hai con mắt
như là nhìn theo lời Chúa dạy trong mọi xu hướng của mình.
c. Dạ
Dạy con: Quan trọ
trọng hơ
hơn cấ
cất nhà.
nhà. Mathiơ 7:24- 27.
-c9 cũng hãy viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Cột để
chống đở ngôi nhà. Lời Chúa như cột trụ để xây dựng gia đình, và
trên cửa: áp dụng khi đi ra với người ngoài, và trong gia đình..
2. Dạ
Dạy dỗ
dỗ cầ
cần ơn củ
của Chúa.
Dạy dỗ là một ơn tứ, phải cầu nguyện xin Chúa cho.
II Côr 3:5. Không phải chúng tôi có tài năng mà nghĩ viêc gì như bởi

chính mình chúng tôi có, nhưng tài nă
năng chúng tôi đến từ
từ Đức
Đức Chúa
Trờ
Trời.
3. Dạ
Dạy dỗ
dỗ bằ
bằng tấ
tấm lòng.
lòng. Mathiơ 9:36; 26:38.

Ngài động lòng
lòng thương xót, vì họ như chiên không có người chăn.
Trong vườn Ghếtsêmanê, khi thấy môn đồ ngủ, Ngài phán: Linh hồ
h ồn
ta buồ
buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây tỉnh thức với ta.
+ Những lời từ tấm lòng là dành cho người yêu thương nhất.
Châm ngôn 14:10. Lòng nhìn biết sự cay đắng lòng. Một người ngoại
không chia vui với nó được.
* Ruth Graham, con gái của Mục sư Billy Garaham trong quyển: Di
sản đức tin của cha tôi. “ Mỗi khi ông được mời đi giảng đâu đó ông
đều viết thư cho chúng tôi, từ những bức thư ấy chúng tôi hiểu được
thế giới riêng của ông ”.
* Khi nói về cảm xúc của các ông cha, Tiến sĩ Norman Wright viết:
“Có thể nói, một trong những công tác quan trọng của người cha đối
với con, cũng là công tác thường bị quên lãng, đó là giúp con nhận ra
cảm xúc của mình và bày tỏ cho người chung quanh biết.”
*** Một gia đình yêu thương sẽ tạo ra thế giới yêu thương.
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Mục tiêu bài học nầy:
- Cha mẹ di truyền cho con cái điều gì ?
- Một vài Nguyên tắc căn bản dạy dỗ con cái.
I. CHA DI TRUYỂN CHO CON.
1. Giả
Giải thích di truyề
truyền: Êxêchiên 18:1.
* Di truyền bản chất tội của tổ phụ,
không di truyền lại công việc của tội lỗi.
2. Kiể
Kiểm chứ
chứng Kinh thánh.
- Gia đình Ađ
Ađam. Sáng 4:1-16.
- Gia đình NôNô-ê. Sáng 9:22-27.
- Gia đình Ápraham. Sáng 16.
- Gia đình Ysác.
- Gia đình Giacố
Giacốp. Sáng 35:23-26.
* Cha tốt con vẫn có thể xấu, cha xấu con vẫn có thể tốt.
3. Ân điển biế
biến đổi.
đổi..
i.
- Ân điển vượt trổi hơn tội lỗi. Kinh thánh chép. Rôma 5:20 .
- Ân điển Chúa không tuỳ thuộc vào gia đình. IITimôthê 3:14.
II. CHA DẠY DỖ CHO CON.
1. Dạ
Dạy dỗ
dỗ là
là trách nhiệ
nhiệm Chúa giao. Phục 6:5-9.
2. Dạ
Dạy dỗ
dỗ cầ
cần ơn củ
của Chúa. II Côr 3:5.
3. Dạ
Dạy dỗ
dỗ bằ
bằng tấ
tấm lòng.
lòng. Mathiơ 9:36; 26:38.
- Ruth Graham, con gái của Mục sư Billy Garaham trong quyển: Di
sản đức tin của cha tôi.
- Tiến sĩ Norman Wright: cảm xúc của các ông cha.
*** Một gia đình yêu thương sẽ tạo ra thế giới yêu thương.

