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Bài Làm Thế Nào 
Để Có Một Gia Đình 

Hạnh Phúc 

Kinh thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời tạo nên gia đình. Ngài hoạch định cho người nữ 
và người nam trở thành vợ chồng, chung sống với nhau và sinh con cái. Do đây là chương trình 
của Ngài nên chúng ta có thể nhờ cậy Ngài giúp đỡ gia đình chúng ta và chính bản thân chúng ta. 

Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta bằng cách hiện diện trong gia đình [của chúng ta]. Ngài làm 
điều này qua Con của Ngài là Chúa Cứu thế Giê-xu. Trong một gia đình Cơ đốc, Chúa Cứu thế là 
Chủ. Sự hiện diện của Ngài đem lại cho gia đình sự vui mừng, bình an và tình yêu thương. 

Đức Chúa Trời cũng giúp đỡ bằng cách ban cho chúng ta những nguyên tắc để tuân thủ trong 
nếp sống gia đình. Các nguyên tắc này giúp người chồng, người vợ, các bậc cha mẹ và con cái biết 
phải cư xử như thế nào. Trong bài học này, chúng ta sẽ học về các nguyên tắc này. 

Trên thế giới này chẳng có phước hạnh nào lớn hơn là có được một gia đình thực sự có Chúa 
làm chủ. Đó là nơi ẩn náu khỏi sự tấn công của tội ác cũng như nhiều vấn đề khác trong cuộc 
sống. Đó cũng là nơi con cái cảm thấy được bình an và được yêu thương. 

Bạn có thể biến ngôi nhà của mình có “hương vị thiên đàng” nếu bạn làm theo lời Đức Chúa 
Trời chỉ dạy! 

 

Dàn ý 

A. Cầu nguyện và làm mọi việc để gia đình được cứu 
B. Làm một Cơ đốc nhân tốt trong gia đình 
C. Giữ cho hôn nhân được thánh sạch 
D. Sống theo khuôn mẫu của Chúa trong nếp sống gia đình 
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Mục tiêu 

1. Biết cách cầu nguyện cho gia đình. 
2. Sống vì Chúa Cứu thế ngay trong gia đình mình. 
3. Vun đắp hôn nhân của bạn. 
4. Xây dựng một cuộc sống gia đình bền vững, hạnh phúc. 

A. CẦU NGUYỆN VÀ LÀM MỌI VIỆC ĐỂ GIA ĐÌNH ĐƯỢC CỨU 

Mục tiêu 1.  Biết cách cầu nguyện cho gia đình. 

Bạn có thể cầu nguyện bằng đức tin vì biết rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng nản lòng 
nếu gia đình của bạn chưa được cứu ngay. Hãy tiếp tục cầu nguyện vì biết rằng Đức Chúa Trời sẽ nhậm 
lời. 

Công vụ 16:31 Hai người trả lời rằng: “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu 
rỗi.” 

Áp dụng  
1 Gia đình bạn có thể có được “hương vị thiên đàng trên đất” nếu bạn 
a) có đủ tiền để sắm sửa mọi thứ. 
b) mời nhiều người đến viếng thăm. 
c) tuân theo luật lệ của Đức Chúa Trời về nếp sống gia đình. 

2 Nếu những người khác trong gia đình bạn chưa tin Chúa, bạn phải 
a) tiếp tục cầu nguyện cho họ. 
b) ngưng cầu nguyện cho họ. 
c) nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không cứu họ. 

3 Ngay bây giờ, hãy cầu nguyện cho mỗi người trong gia đình nhỏ của bạn. Hãy tập thói quen cầu 
nguyện như vậy mỗi ngày. 

B. LÀM MỘT CƠ ĐỐC NHÂN TỐT TẠI NHÀ 

Mục tiêu 2.  Sống vì Chúa Cứu Thế ngay trong gia đình mình. 

 Rất dễ để tỏ ra mình là một tín đồ tốt tại nhà thờ, nhưng ở nhà, bạn là một Cơ đốc nhân thế nào? 

 Hãy đọc những lời dạy sau đây được trích dẫn từ Kinh thánh. Hãy xem bạn đạt đến mức độ nào khi 
làm một Cơ đốc nhân ngay trong gia đình mình. 

Cô-lô-se 3:8-9 Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và 
hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột 
bỏ người cũ cùng công việc nó.  

Cô-lô-se 3:12-14 Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của 
Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục; nếu một 
người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như 
Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó phải 
mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành.  

Bạn có tỏ ra tôn trọng công việc của vợ hay chồng mình không? Đối với sự giúp đỡ của con cái, hoặc 
của anh chị em mình? Đối với những hy sinh mà cha mẹ bạn đã chịu vì bạn? 
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Bạn yêu thương hay ích kỷ? Bạn cáu kỉnh, khó chịu, hay nhịn nhục, tha thứ? Bạn độc đoán 
hay sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác? Bạn kính trọng và vâng lời cha mẹ, hay cố 
chấp, xem thường cha mẹ bạn? 

  Bạn nhanh chóng giúp đỡ, hay bạn lười biếng? Bạn có vui vẻ hợp tác với mọi người mà 
không chỉ trích, phàn nàn không? Bạn dễ nản lòng, hay vẫn vui tươi khi mọi việc không suôn 
sẻ? Người khác có thấy dễ sống gần bạn không? 

Áp dụng 

4 Nếu bạn muốn có một gia đình hạnh phúc, hãy khiêm tốn thừa nhận những thiếu sót của mình và xin 
Chúa giúp bạn khắc phục. Nếu bạn sẵn sàng làm điều mình cần phải làm, Ngài sẽ giúp bạn. 

Hãy xin sự tha thứ về những sai sót của mình  

Chúa Giê-xu dạy khi chúng ta làm điều sai với người khác, chúng ta phải xin họ tha thứ cho mình. Nếu 
bạn không sẵn sàng làm vậy thì điều này sẽ cản trở mối tương giao giữa bạn với Đức Chúa Trời. 
 

Ma-thi-ơ  5:23-24 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều 
gì nghịch cùng mình,  thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy 
đến dâng của lễ.  

 
      Để nói: “Anh/em rất hối hận vì đã nói gay gắt với em/anh, mong anh/em hãy bỏ qua cho em/anh,” thật 
không dễ dàng chút nào, nhưng đây là cách hay để xua tan mọi cảm giác nặng nề và giữ cho gia đình luôn 
vui vẻ. Bạn có phải là người có tính khí khó chịu không? Hãy nhìn nhận thiếu sót của mình và nhờ người 
thân cầu thay cho bạn. Khi làm vậy, bạn đã tiến được một bước dài để khắc phục thiếu sót của mình. 

Gia-cơ 5:16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh; 
người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. 

Áp dụng  
5 Gia đình bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn 
a)  buộc những ai đã từng xử tệ với bạn xin bạn thứ lỗi cho họ 
b)  xin thứ lỗi mỗi khi bạn cư xử thiếu tử tế đối với ai đó trong gia đình. 
c)  tỏ cho mọi người biết rằng bạn là chủ và khiến họ nể sợ bạn. 

6 Hãy đọc Gia-cơ 5:16 vài ba lần. 

Hãy Vui Vẻ 

Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài vì đã đáp lời cầu nguyện của bạn ngay cả khi tình 
hình dường như ảm đạm. 

Nê-hê-mi 8:10 Nehemiah said, “Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, 
và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho 
Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẽ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.” 

 Đừng nản lòng nếu bạn thấy khó kiểm soát được tính khí hay một nét khó ưa nào đó trong tính cách 
của bạn. Chính nỗ lực mà bạn đang thực hiện để chế ngự khuyết điểm là một lời chứng về tình yêu của 
bạn đối với Chúa. Ngài đang giúp bạn tăng trưởng về mặt thuộc linh. Phải chăng sự tăng trưởng của bạn 
đang diễn ra quá chậm? Hãy nhìn lên Chúa nhiều hơn và bớt chăm chú vào chính mình, rồi bạn sẽ ngạc 
nhiên khi nhận ra rằng Ngài giải quyết mọi vấn đề trong gia đình của bạn. Đức Chúa Trời là Cha yêu 
thương luôn quan tâm đến bạn. 

Áp dụng 
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7 Hãy nghĩ lại cách mà bạn đã đối xử với những người trong gia đình mình. Bạn cần phải thay đổi điều 
nào nhất? 

......................................................................................................................................................................... 

Hãy xin Đức Chúa Trời giúp bạn được như thế, và cứ kiên trì cầu xin. 

C. GIỮ CHO HÔN NHÂN ĐƯỢC THÁNH SẠCH 

Mục tiêu 3.  Vun đắp hôn nhân của bạn. 

 Đức Chúa Trời muốn bạn có một gia đình hạnh phúc và lời Ngài đưa ra những nguyên tắc chỉ dẫn 
nhằm giúp bạn có một gia đình như vậy. 

Mác 10:6-9 Nhưng từ lúc đầu sáng thế Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì 
cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như 
thế, vợ chồng chẳng phải mà hai nữa mà chỉ một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ 
mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. 

 Ngày nay, nhiều đôi nam nữ sống chung mà không cưới nhau. Khi một trong hai người tin Chúa, 
người đó muốn có một gia đình hợp pháp. Được như thế thì đôi vợ chồng sẽ làm chứng hiệu quả hơn 
nơi cộng đồng của mình, giúp luật pháp bảo vệ gia đình mình tốt hơn và tôn cao danh Chúa. Nếu bạn 
cần được cố vấn về những loại giấy tờ cần thiết, hãy nói chuyện với mục sư tại hội thánh bạn. Vị mục 
sư sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn. 

Rô-ma 12:17 Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. 

1 Phi-e-rơ  2:12 Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như 
người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa 
Trời. 

 Lời Đức Chúa Trời kiên quyết chống lại việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân dù bằng bất kỳ hình 
thức. Bất cứ một hành vi tán tỉnh người khác hoặc ngoại tình của một người đã có gia đình đều bị 
nghiêm cấm. 

Hê-bơ-rơ  13:4 Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế vì Đức Chúa 
Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. 

 Những cặp vợ chồng giữ vẹn giao ước hôn nhân của mình đều hưởng được phước hạnh lớn lao. Họ 
có thể tin cậy nhau vì biết rằng người bạn đời của mình chung thủy trong tư tưởng, lời nói và hành 
động. Khi họ cùng nhau phục vụ Chúa, cuộc hôn nhân của họ phản chiếu cuộc sống trên thiên đàng. 
Không có lừa dối, nghi kỵ, ghen tuông và phản bội – là những điều làm tan vỡ nhiều gia đình.  

Áp dụng  
8 Dưới đây là một số ý kiến về hôn nhân. Hãy khoanh tròn mẫu tự đứng trước mỗi ý kiến phù hợp với 
giáo lý Cơ-đốc. 
a  Đôi nam nữ nên sống chung trước khi cưới để xem có hợp nhau không. 
b  Việc cưới hỏi chính thức là điều không cần thiết đối với những người thật sự yêu thương nhau. 
c  Đôi nam nữ nào muốn bày tỏ sự tôn trọng lẫn nhau và lòng kính sợ Chúa sẽ tiến hành cưới hỏi đúng 
thủ tục. 
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d  Quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân có thể chấp nhận được miễn là hành vi đó được giữ kín. 

9 Bạn có thể nhờ Đức Chúa Trời giúp đỡ mình trong hôn nhân. Hãy cầu xin để tình yêu thương của 
Ngài sẽ khiến tình yêu giữa vợ chồng càng thêm bền vững. Hãy cảm tạ Chúa về người bạn đời của 
mình. Hãy cầu nguyện để Ngài giúp hai người giữ vẹn giao ước hôn nhân trong tư tưởng, lời nói và 
hành động. Hãy xin Đức Chúa Trời giúp các bạn tin cậy nhau. 

Hãy kết hôn với người đã tin Chúa 

 Bạn đã tiếp nhận Chúa Cứu thế làm Chủ đời sống mình. Nếu chồng hay vợ của bạn không muốn 
hầu việc Ngài thì hai người sẽ thấy đang đi ngược chiều với nhau. Bạn sẽ luôn bị dằn xé giữa hai điều: 
ước muốn làm vui lòng Chúa trong mọi việc và ước muốn làm hài lòng người bạn đời của mình. 

 Là Cơ-đốc nhân, bạn muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời. Bạn muốn mình hữu ích cho Ngài, bạn đi 
nhóm lại, bạn vui thích mối thông công với các tín đồ khác, và tham gia vào công việc Hội Thánh. Bạn 
muốn sinh hoạt gia đình lễ bái, cùng nhau ngợi khen Chúa và phục vụ Ngài. 

 Trái lại, người chồng hay vợ chưa tin Chúa lại không thích những sinh hoạt này. Nếu người 
phối ngẫu của bạn bằng lòng đi nhà thờ với bạn thì người ấy cũng muốn bạn phải đi với người ấy 
đến những tụ điểm giải trí không lành mạnh cho người tín đồ. Nếu không, mỗi người sẽ đi một 
ngã và khiến gia đình mất hạnh phúc. Tệ hơn nữa, nhiều tín đồ đã để cho người bạn đời chưa tin 
Chúa kéo họ ngày một cách xa Chúa. 

     Đức Chúa Trời không muốn bạn rơi vào cái bẫy mà ma quỷ thường sử dụng để bắt lấy nhiều 
tín đồ. Trong Lời Ngài, Ngài đã cảnh tỉnh về việc lập gia đình với người chưa tin Chúa. Câu Kinh 
thánh sau đây áp dụng cho việc lựa chọn người vợ/chồng của bạn: 

2 Cô-rinh-tô 6:14. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có 
hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? 

Nếu lập gia đình với người chưa tin Chúa, bạn sẽ luôn đối diện với nhiều rắc rối. Làm thế nào 
hai vợ chồng đồng ý được về việc dạy đạo cho con? Làm sao các bạn có thể giáo dục con cái hầu 
việc Đức Chúa Trời? 

Dĩ nhiên nếu bạn đã lập gia đình với một người chưa tin Chúa, bạn có bổn phận cầu nguyện 
cho người đó và tìm cách đưa người bạn đời về với Chúa. Bạn phải làm người chồng hay người 
vợ chung thủy, để ánh sáng của bạn chiếu ra vì danh Chúa ngay tại gia đình mình. Nhưng nếu 
bạn vẫn còn độc thân và sắp lập gia đình, hãy quyết định lập gia đình với một tín đồ. Đây là cách 
duy nhất bạn có được sự hiệp một và bình an thật sự trong gia đình mình. 
 
Áp dụng 

10 Giả sử bạn có một người bạn đã tin Chúa đem lòng yêu thương một người chưa tin Chúa. 
Người bạn này hỏi bạn Kinh thánh dạy gì về việc cưới người ngoại, bạn sẽ trả lời thế nào? 

D. SỐNG THEO KHUÔN MẪU CỦA CHÚA TRONG NẾP SỐNG GIA ĐÌNH 

Mục tiêu 4.  Xây dựng một cuộc sống gia đình bền vững, hạnh phúc.. 

Hãy làm một bậc cha mẹ tốt 

      Trước mặt Đức Chúa Trời, các bậc cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc tốt con cái của mình. 
Người cha, với tư cách là gia chủ, cần phải lo cho các nhu cầu vật chất và thuộc linh của gia đình 
mình. Cũng vậy, người mẹ phải chăm sóc con cái với lòng yêu thương mà chúng cần. Công việc 
nhà thờ không miễn trừ cho các bậc cha mẹ có trách nhiệm đối với gia đình. 
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1 Ti-mô-thê 5:8 Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến 
người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.  

Hãy dạy cho con cái biết yêu mến Chúa 

      Nếu bạn dạy con cái yêu mến Đức Chúa Trời và vâng theo Lời Ngài khi chúng còn bé, bạn sẽ 
giúp chúng và chính bản thân bạn thoát khỏi nhiều điều đau lòng khi con cái lớn lên. Hãy nhóm 
họp gia đình lại để có thì giờ với Đức Chúa Trời qua việc đọc Kinh thánh và cầu nguyện mỗi 
ngày. Hãy để cho mỗi người cùng tham gia. Hãy cầu nguyện chung với nhau về các vấn đề của 
mỗi người trong gia đình. Hãy cùng nhau cảm tạ Chúa về những ơn lành của Ngài. 

      Hãy đi học Trường Chúa nhật và dự nhóm thờ phượng tại Hội Thánh chung với nhau. Hãy 
khích lệ con cái dâng đời sống mình cho Chúa khi chúng còn nhỏ. 

      Khi mọi người cùng thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài sẽ giúp các mối 
quan hệ trong gia đình thêm bền chặt như câu nói: “Gia đình nào cùng cầu nguyện với nhau sẽ cứ 
gắn bó bên nhau.” 

Ê-phê-sô 6:4 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.  

Hãy yêu thương gia đình mình 

 “Đức Chúa Trời là tình yêu thương.” Bạn càng có nhiều tình yêu của Đức Chúa Trời trong đời 
sống, bạn sẽ càng yêu thương gia đình mình. Khi bạn càng yêu thương gia đình thì gia đình sẽ 
càng hạnh phúc. Khi con cái bạn cần được sửa dạy, bạn phải kỷ luật chúng vì bạn yêu thương 
chúng chứ không phải để trút đổ cơn giận của bạn vì con cái đã làm điều sai quấy. 

1 Cô-rinh-tô 13:4-7 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu 
thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, 
chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, 
nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, 
nín chịu mọi sự. 

 
Áp dụng  
11 Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi ví dụ nói lên khuôn mẫu của Đức Chúa Trời dành cho nếp sống 
trong gia đình. 
a) Ông John cảm thấy được kêu gọi ra đi giảng đạo. Ông bỏ mặc vợ, con, và bắt đầu đi đây đó rao 

giảng Phúc âm. 
b) Bà Martha cho rằng giới lãnh đạo Hội Thánh phải chịu hết mọi trách nhiệm dạy dỗ con cái bà 
về Đức Chúa Trời. 
c) Anh chị Tom và Susan đọc Kinh thánh cho các con nghe và cầu nguyện với chúng mỗi ngày. 
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d) Anh William kỷ luật con cái đúng mực và giải thích rõ ràng để con cái biết anh muốn chúng cư 
xử thế nào cho đúng. 

12 Nếu bạn là cha, là mẹ, xin hãy cầu nguyện cho mỗi con của mình ngay giờ này. Hãy xin Chúa 
giúp bạn kiên nhẫn và hiểu được các con. Hãy cầu nguyện để mọi người trong gia đình càng yêu 
thương nhau hơn. 
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 8 Chỉ câu c phù hợp với giáo lý Cơ-đốc. 

 1 c) tuân theo luật lệ của Đức Chúa Trời về nếp sống gia đình. 

10 Bạn cần trả lời rằng II Cô-rinh-tô 6:14 dạy người tín đồ không kết hợp với người chưa tin 
Chúa. Người tín đồ lập gia đình với người ngoại tức là không vâng theo mạng lệnh này. Bạn cũng 
cần khích lệ bạn mình cầu nguyện về vấn đề ấy, xin Đức Chúa Trời ban cho mình một người bạn 
đời trong Chúa. 

 2 a) tiếp tục cầu nguyện cho họ. 

11 Các trường hợp c và d là những ví dụ về khuôn mẫu của Đức Chúa Trời dành cho nếp sống 
gia đình. 

 5 b) xin thứ lỗi mỗi khi bạn cư xử thiếu tử tế với ai đó trong gia đình. 
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