
 

““KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN    

TTRROONNGG  ĐĐẠẠOO  CCHHAA  CCOONN””  
(Êph. 6:1-4) 

““MMộộtt  kkhhii  nnggưườờii  llààmm  ccoonn  kkhhôônngg  cchhịịuu  đđểể  cchhoo  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh    

đđiiềềuu  kkhhiiểểnn  ((SSvv..  ÊÊpphh..  55::1188))  mmàà  ggiiữữ  pphhậậnn  vvâânngg  pphhụụcc  vvàà  ttôônn  kkíínnhh  cchhaa  mmẹẹ    

tthheeoo  ýý  cchhỉỉ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ((SSvv..  ÊÊpphh..  55::2211;;  ÊÊpphh..  66::11--33)),,    

ssốố  pphhậậnn  vvềề  ssaauu  ssẽẽ  kkhhôônngg  tthhểể  ttốốtt  đđẹẹpp  đđưượợcc!!  ĐĐồồnngg  tthhờờii  pphhậậnn  ssựự  ccủủaa  cchhaa  mmẹẹ    

llàà  pphhảảii  ssửửaa  pphhạạtt,,  kkhhuuyyêênn  bbảảoo  ccoonn  ccááii  ccủủaa  mmììnnhh  ((SSvv..  CChhââmm..  1133::2244;;  HHêê..  1122::99))    

tthheeoo  ýý  cchhỉỉ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ((SSvv..  22TTii..  33::1166--1177))……””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  ““HHỡỡii  kkẻẻ  llààmm  ccoonn  ccááii,,    

hhããyy  vvâânngg  pphhụụcc  cchhaa  mmẹẹ  mmììnnhh  ttrroonngg  CChhúúaa,,    

vvìì  đđiiềềuu  đđóó  llàà  pphhảảii  llắắmm””   

(Êph. 6:1) 



 

 

““KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN    

TTRROONNGG  ĐĐẠẠOO  CCHHAA  CCOONN””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    CCOONN  CCÁÁII::  ““HHÃÃYY  VVÂÂNNGG  PPHHỤỤCC  CCHHAA  MMẸẸ  MMÌÌNNHH  TTRROONNGG  

CCHHÚÚAA””  (Êph. 6:1-3)     

 ““HHỡỡii  kkẻẻ  llààmm  ccoonn  ccááii,,  hhããyy  vvâânngg  pphhụụcc  cchhaa  mmẹẹ  mmììnnhh  ttrroonngg  CChhúúaa,,  

vvìì  đđiiềềuu  đđóó  llàà  pphhảảii  llắắmm”” (C. 1) 

  “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con 

hư!” (Sv. Châm. 29:15)… Một khi người làm con không chịu 

để cho Đức Thánh Linh điều khiển (Sv. Êph. 5:18) mà giữ 

phận vâng phục và tôn kính cha mẹ theo ý chỉ của Đức Chúa 

Trời (Sv. Êph. 5:21; Êph. 6:1-3), số phận về sau sẽ không thể 

tốt đẹp được! 

 

 1. “Hãy Vâng Phục” (Êph. 6:1) 

   “vâng phục”: Gr. hupakouo (hupo + akouo)  “v. vâng 

lời một cách thuận phục” 

   “trong Chúa”: Gr. en kurios  “adv. trong khuôn khổ ý 

chỉ của Đức Chúa Trời” 

  (1) Vâng phục cha mẹ là phận sự của con cái (Sv. Côl. 

3:20a).  

  (2) Sự giáo dục chỉ mang tính Cơ Đốc nếu hợp với ý chỉ 

của Đức Chúa Trời (Sv. Côl. 3:20b). 

 

 2. “Hãy Tôn Kính” (Êph. 6:2-3) 

   “tôn kính”: Gr. timao (adj. “timios”, “quí báu”)  “v. 



 

xem cha mẹ là quí báu” 

  (1) Tôn kính cha mẹ là giới mệnh (Sv. Xuất. 20:12; Phục. 

5:16; Sv. Châm. 30:17). 

  (2) “Sự tôn kính” có liên quan đến thái độ của tấm lòng và 

hành vi thể hiện tấm lòng. 

  (3) Không thể có sự tôn kính nếu thiếu ý thức quí chuộng, 

trân trọng.  

 

IIII..    CCHHAA  MMẸẸ::  ““HHÃÃYY  DDÙÙNNGG  SSỰỰ  SSỬỬAA  PPHHẠẠTT  KKHHUUYYÊÊNN  BBẢẢOO  

CCỦỦAA  CCHHÚÚAA””  (Êph. 6:4) 

““HHỡỡii  ccáácc  nnggưườờii  llààmm  cchhaa,,  cchhớớ  cchhọọcc  cchhoo  ccoonn  ccááii  mmììnnhh  ggiiậậnn  ddữữ,,  

hhããyy  ddùùnngg  ssựự  ssửửaa  pphhạạtt  kkhhuuyyêênn  bbảảoo  ccủủaa  CChhúúaa  mmàà  nnuuôôii  nnấấnngg  

cchhúúnngg  nnóó”” (C. 4)     

 “Tử bất giáo, phụ chi quá; giáo bất nghiêm, sư chi nọa” (Châm. 

13:24)… Phận sự của cha mẹ là phải sửa phạt, khuyên bảo con 

cái của mình (Sv. Châm. 13:24; Hê. 12:9) theo ý chỉ của Đức 

Chúa Trời (Sv. 2Ti. 3:16-17)…  

 

 1. “Chớ Chọc Cho Con Cái Mình Giận Dữ” (Êph. 6:4a) 

   “chọc”: Gr. parorgizo (para + orgizo)  “v. tạo ra sự 

phản cảm, sự phản ứng (chứ không đem lại sự hưởng 

ứng)” 

   “giận dữ”: Gr. parorgizo (para + orgizo)  “n. sự phản 

cảm, sự phản ứng (chứ không phải là sự hưởng ứng)” 

(1) Mục tiêu của giáo dục  là đem lại sự hưởng ứng thuận 

lợi chứ không phải là sự phản ứng bất lợi đối với nội 

dung giáo dục. 

(2) Sự phản cảm, phản ứng sẽ dẫn đến sự chán nản trong 

đối tượng được giáo dục, khiến cho sự giáo dục phải 

thất bại (Sv. Côl. 3:21). 



 

 

 2. “Hãy Dùng Sự Sửa Phạt Khuyên Bảo Của Chúa” (Êph. 

6:4b) 

   “sự sửa phạt”: Gr. paideia (n. paideuo, “sự uốn nắn”) 

 “uốn nắn để chỉnh lý đối tượng” 

   “sự khuyên bảo” Gr. nouthesia (nous + tithemi)  “đặt 

để sự giáo huấn vào trong lòng đối tượng” 

  (1) Sửa phạt (uốn nắn, chỉnh lý,…) con cái là phận sự của 

cha mẹ (Sv. Hê. 12:9; Châm. 13:24) 

  (2) Con cái biết chịu sự sửa phạt của cha mẹ là con cái 

khôn ngoan (Sv. Châm. 10:1) 

  (3) Sự sửa phạt, khuyên bảo đem lại sự gây dựng, tăng 

trưởng cho đối tượng (Sv. Châm. 20:30). 

  (4) Nguồn chính đáng duy nhất cho mọi sự sửa phạt, 

khuyên bảo là Lời Kinh Thánh (Sv. 2Ti. 3:16-17) 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 

 

 


