Hai Gia Đình Thay Đổi Dòng Lịch Sử Nhân Loại
Câu ghi nhớ: Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi
người đều sẽ sống lại. (1 Cô-rinh-tô 15:22)
Mục đích: Giúp bạn chọn cách để sống qua những tấm gương trong bài học này, mỗi quyết định
sẽ thay đổi vận mạng của bạn và gia đình bạn.
I.
1.

BỐI CẢNH SỐNG CỦA HAI GIA ĐÌNH

Bối cảnh lịch sử:



A-đam và Ê-va sống trong sự vinh hiển của
Chúa: Sáng-thế-ký đoạn 1-2
Sáng 2:8 Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một
cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt
người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. (Được Chúa
nói chuyện mỗi ngày) Sáng-thế Ký 3:8

 Giô-sép và Ma-ri sống trong thời kỳ tối tăm bao
phủ:
Ma-thi-ơ 4:16 Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh
sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới
bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên. (Thời kỳ Chúa
yên lặng)

A-đam và Ê-va sống trong vườn địa đàng:  Giô-sép và Ma-ri sống cuộc sống bình thường
Hoàn hảo, đầy đủ mọi sự Chúa ban cho
Ma-thi-ơ 13:55 Có phải là con người thợ mộc chăng?
Sáng-thế-ký đoạn 1-2
Mẹ người có phải là Ma-ri.
- Họ ở đất cũng như ở trời
- trong thiếu thốn 2 Cô-rinh-tô 8:9
(Ma-thi-ơ 6:10c; Phục 11:21)
- Sự sanh ra Chúa Cứu-thế Jesus: Lu-ca 2:7
- Cách dâng con: Lu-ca 2:22-24 (Lê 12:8)



2.

Quyền quản trị:



A-đam và Ê-va được Chúa giao cho quyền  Giô-sép và Ma-ri ở dưới quyền cai trị của Đếquản trị muôn loài vạn vật:
quốc La-mã:
Sáng-thế Ký 1:26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng Lu-ca 1:71 Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi
ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, người ghen ghét chúng tôi; (Đọc Lu-ca 1:67-80)
đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật,
loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

3.

Hôn nhân:

 A-đam, Ê-va được Chúa kết hợp hôn nhân:
Sáng 3:22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương
sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa
đến cùng A-đam.
4.

 Giô-sép được Chúa xác nhận việc kết hôn với
Ma-ri: Ma-thi-ơ 1:20b Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít,
ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu
thai đó là bởi Đức Thánh Linh.

Mối quan hệ với Chúa:

 Gia đình A-đam được Chúa viếng thăm:
Sáng-thế Ký 3:8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va
Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn

 GĐ Giô-sép được Chúa vào lòng của Ma-ri và
trở thành thành viên trong gia đình: Ma-thi-ơ 1:23
Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một Con
Trai, rồi người ta sẽ đặt tên Con Trai đó là Em-ma-nu-
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ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. (Luca
1:31; Ê-phê-sô 4:6)
II.

CÁCH SỐNG CỦA HAI GIA ĐÌNH

1. Đối tượng giao tiếp và hậu quả
 Ê-va: dành thì giờ nói chuyện với con
rắn: ma-quỉ
Sáng-thế Ký 3:1 Vả, trong các loài thú đồng mà
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn
là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ
rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các
ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn
sao? 2 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái
các cây trong vườn, 3 song về phần trái của cây
mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai
ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đáđộng đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. (2 Côrinh-tô 11:3)
 Ma-quỉ giải thích:
Sáng-thế Ký 3:4 Rắn bèn nói với người nữ rằng:
Hai ngươi chẳng chết đâu; 5 nhưng Đức Chúa Trời
biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt
mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện
và điều ác.
 Ê-va tin lời ma-quỉ:
Sáng-thế Ký 3:6a Người nữ thấy trái của cây đó bộ
ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn
hái ăn. (Muốn thỏa mãn cuộc sống của mình,bỏ
qua lời Chúa dạy, để nhận lấy sự chết đời đời)
 Tự quyết định và chuyển giao đến cho
chồng:
Sáng-thế Ký 3:6b rồi trao cho chồng đứng gần
mình, chồng cũng ăn nữa (Ê-sai 30:1; 15)



Ma-ri: dành thì giờ nói chuyện với thiên

sứ:
Lu-ca 1:28 Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng:
Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng
ngươi. 29 Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng “lời
chào ấy có nghĩa gì?”
 Thiên sứ giải thích:
Lu-ca 1:30 Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng
sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa
Trời. 31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai
mà đặt tên là Jêsus. 32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng,
được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là
Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ
phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp,
nước Ngài vô cùng. 34 Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi
chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có
được sự đó? 35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh
Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất
Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con
thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa
Trời. 37 Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời
chẳng làm được.
 Ma-ri tin lời thiên sứ:
Lu-ca 1:38 Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa;
xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn
thiên sứ lìa khỏi Ma-ri. (Bỏ mạng sống mình theo lời
Chúa dạy, nhận lấy sự sống đời đời)
 Để Chúa hành động trong chồng của
mình:
Lu-ca 1:56 Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng,
rồi trở về nhà mình (yên lặng)

3

2. Đời sống tin kính:
 A-đam không làm theo mạng lịnh Chúa:
Sáng-thế Ký 3:17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng:
Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây Ta đã dặn
không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn
đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh
ra mà ăn. (Nghe theo lời vợ từ bỏ mạng lịnh Chúa)

 Giô-sép làm theo luật pháp Chúa:
Ma-thi-ơ 1:18 Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa
Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài,
đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau,
thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh 19 Giôsép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho
người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. (Không
chìu theo vợ, từ hôn)

3. Cách giải quyết nan đề:
A- đam
 Chạy trốn Chúa để bảo vệ nan đề:
Sáng 3:8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức
Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn
mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức
Chúa Trời.
 Được Chúa hỏi: Sáng 3:11 Đức Chúa Trời
phán hỏi: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa
lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn
đó chăng?
 Không có trách nhiệm về vợ mình và trách
nhiệm Chúa giao: Sáng-thế Ký 3:12 Thưa rằng:
Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái
cây đó và tôi đã ăn rồi. (Đánh mất cơ hội được
tha thứ, phục hòa)

Giô-sép
 Để dành thì giờ suy nghĩ:
Ma-thi-ơ 1:20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy,
(Đọc 21-23)
 Được Chúa bày tỏ:
Mat 1:20 …thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng
Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi
Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri
làm vợ
 Có trách nhiệm với vợ và việc Chúa giao: Mathi-ơ 1:24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như
lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với
mình; (C 25)
 Chạy trốn kẻ gây nan đề để bảo vệ Chúa: Mathi-ơ 2:13 Hãy chờ dậy, đem Con Trẻ và mẹ Ngài
trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng
nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm Con Trẻ ấy
mà giết.
 Chuyển giao cho nhân loại: 1 Cô-rinh-tô  Chuyển giao cho nhân loại:
1 Côr 15:22b Trong Đấng Christ mọi người sẽ sống
15:22a Như trong A-đam mọi người đều chết
lại;
III.

CON CỦA HAI GIA ĐÌNH
IV.

1. Đời sống của con cả:
 Đức Chúa Jesus là Anh Cả Rô-ma 8:29b
 Ca-in là anh cả làm đổ huyết em mình
 Yêu thương, tự làm đổ huyết mình ra
 Giận: Sáng-thế Ký 4:5 nhưng chẳng đoái
đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho Giăng 10:18 Chẳng có ai cất sự sống Ta đi, nhưng
nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt… 8 Ca-in thuật tự Ta phó cho; Ta có quyền phó sự sống, và có
lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang quyền lấy lại; Ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha
ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em Ta.
mình, và giết đi.
 Chúa Jesus có trách nhiệm với gia đình:
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 Ca-in không có trách nhiệm với gia đình:
Sáng-thế Ký 4:9 Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: Abên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết;
tôi là người giữ em tôi sao?
 Ca-in bị lưu lạc và sợ hãi vì sự rủa sả:
Sáng 4:13 Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự
hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. 4 Nầy,
ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ
lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi,
xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi.
 Ca-in bị thất bại dưới sự quản trị của tội
lỗi Sáng-thế Ký 4:7 Nếu ngươi làm lành, há chẳng
ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội
lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng
ngươi phải quản trị nó.
 1 Giăng 3:12 Chớ làm như Ca-in, là kẻ
thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết
đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của
em người là công bình.

Giăng 17:12 Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn
giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám
họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho Lời
Kinh Thánh được ứng nghiệm.
 Chúa Jesus đi đây đó để bẻ gãy sự rủa sả
Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho
Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh
và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia
làm phước và chữa lành hết thảy những người bị
ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
 Ma-quỉ bị thất bại dưới sự quản trị của
Chúa Jesus: Giăng 12:31, Cô-lô-se 2:14-15
 Ban uy quyền cho gia đình của Ngài:
Lu-ca 10:19 Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi
giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch
dưới chân; không gì làm hại các ngươi
được. 20 Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các
ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi
trên thiên đàng.

2. Tiếng kêu của máu:
 Máu của A-bên
Sáng-thế Ký 4:10 Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã
làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới
đất kêu thấu đến Ta. 11 Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa
sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi
bởi chính tay ngươi làm đổ ra. (Kêu Đức Chúa Trời
xét lẽ công bình cho mình)

 Máu của Đức Chúa Jesus nói:
Hê-bơ-rơ 12:24 gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng
Trung-bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra,
huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.
Ma-thi-ơ 26:28 vì nầy là huyết Ta, huyết của sự
giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.
(Nhờ huyết Ngài để được xưng công bình)

3. Kết cuộc:
 Gia đình A- đam phải ra khỏi địa đàng:
Sáng-thế Ký 3:23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn
đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy
đất, là nơi có người ra (Xa cách Cha, đời sống vất
vả)
 Xa cách đường dẫn đến cây sự sống:
Sáng-thế Ký 3:24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra
khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các
thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con
đường đi đến cây sự sống.
 Sống dưới sự rủa sả:
Sáng-thế Ký 3:16 Ngài phán cùng người nữ rằng:
Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai
nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự
dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng

 Đức Chúa Jesus đem gia đình Ngài vào trong
nước Đức Chúa Trời:
Lu-ca 19:10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ
bị mất. (Giăng 1:12)
 Đem nước Đức Chúa Trời vào trong lòng
người: Lu-ca 17:21 và người ta sẽ không nói: ở
đây, hay là: ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở
trong các ngươi.
 Được ban cho sự sống đời đời:
Rô-ma 5:21 hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự
chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công
bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức
Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
 Sống trong ân điển: Rô-ma 5:17 Vả, nếu bởi tội
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sẽ cai trị ngươi. 17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng:
Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn
không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn
đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh
ra mà ăn. 18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và
ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; 19 ngươi sẽ làm đổ
mồ hôi trán mới có mà ăn.
 Trở về cát bụi:
Sáng-thế Ký 3:16b cho đến ngày nào ngươi trở về
đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ
trở về bụi.

một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy,
thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho
của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình
Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là
dường nào!
 Đưa về thiên đàng: (Tốt hơn Ê-đen)
Giăng 14: 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng
chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm
sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và sắm
sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các
ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng
ở đó

Cầu nguyện: Cảm ơn Đức Chúa Jesus vì ơn của Ngài không xiết kể cho đời sống của con. Xin
giúp con luôn để Chúa làm Chủ, làm Cha, làm Chúa trong gia đình mình. Vì nước nào có
CHÚA làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước
thay! Thật phước hạnh dường bao khi gia đình con có Ngài, Ha-lê-lu-gia, Amen!
Hosanna Warren (July 6, 2017)

