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Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 1:14  Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, 

đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? 

Mục đích:  Hê-bơ-rơ 13:2  Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ 

mà không biết.  

1. Tại vườn Ê-đen: (A-đam và Ê-va)  Sau khi nghe lời con rắn và đã ăn trái cấm, nhưng A-

đam không xin lỗi Chúa mà lại đổ lỗi cho Ê-va, nên cả hai đã bị đuổi ra khỏi vườn Ê-Đen. 

 Thiên sứ Chê-ru-bin xuất hiện: Sáng-thế Ký 3:24a 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,  

 Nhiệm vụ: Sáng 3:24b để giữ con đường đi đến cây sự sống.  

Thi-thiên 103:20a Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức lực làm theo mạng 

lịnh Ngài,  

2. Tại đồng vắng: Khoảng 1900 năm sau đó, A-ga, con đòi người Ê-díp-tô trốn khỏi Sa-rai  

 Thiên sứ của Đức Giê-Hô-va 

Sáng-thế Ký 16:7  Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên 

suối nước, nơi mé đường đi về Su-rơ, 8 thì hỏi rằng: Hỡi A-ga, đòi của Sa-rai, ngươi ở đâu đến, 

và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: Tôi lánh xa mặt Sa-rai, chủ tôi. 

 Nhiệm vụ: Dạy và giải quyết sự xung đột giữa A-ga và Sa-rai nhằm bảo vệ Ích-ma-ên. 

Sáng-thế Ký 16:9  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng: Ngươi hãy trở về chủ ngươi, và 

chịu lụy dưới tay người. 10 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi 

ngươi nhiều, đông đảo đến đỗi người ta đếm không đặng nữa. 11 Lại phán rằng: Nầy, ngươi đang 

có thai, sẽ sanh một trai, đặt tên là Ích-ma-ên; vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của 

ngươi. 12  Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng; tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người 

địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông đối mặt cùng hết thảy anh em mình. 13 Nàng gọi Đức Giê-hô-

va mà đã phán cùng mình, danh là "Đức Chúa Trời hay đoái xem," vì nàng nói rằng: Chính 

tại đây, tôi há chẳng có thấy được Đấng đoái xem tôi sao? (Chăm sóc) 

3. Tại nơi lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời và hai thiên 

sứ viếng thăm: Sáng-thế Ký 18:1  Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ bộp 

của Mam-rê, đang khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. 2 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, 

thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, 

sấp mình xuống đất. 

 Hai vị là thiên sứ, còn một Đấng là Chúa: Sáng 18:22  Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua 

hướng Sô-đôm; nhưng Áp-ra-ham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va.  

Sáng-thế Ký 19:1 Lối chiều, hai thiên sứ đến Sô-đôm; lúc đó, Lót đang ngồi tại cửa thành. Khi 

Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất. 

 Mục đích: 

a. Xác định lại lời hứa cho Sa-ra về một con trai: (Sáng-thế Ký 15:3-4; 17:15-19)  

Sáng-thế Ký 18:9  Các đấng hỏi Áp-ra-ham rằng: Sa-ra, vợ ngươi, ở đâu? Đáp rằng: Kìa, nàng ở 

trong trại kia. 10 Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa, Ta sẽ trở lại đây với ngươi không 

sai, và chừng đó, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ có một con trai. Sa-ra ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó, nghe 

các lời nầy. 11 Vả, Áp-ra-ham cùng Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn chi nữa như 

thế thường người đàn bà. 12 Sa-ra cười thầm mà rằng: Già như tôi thế nầy, dễ còn được điều vui 

đó sao? Còn chúa tôi cũng đã già rồi! 13  Đức Giê-hô-va phán hỏi Áp-ra-ham rằng: Cớ sao Sa-ra 

cười như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế nầy lại còn sanh sản chăng? 14 Há có 

điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, Ta sẽ trở 
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lại cùng ngươi, và Sa-ra sẽ có một con trai. 15 Vì Sa-ra sợ, nên chối mà thưa rằng: Tôi có cười 

đâu! Nhưng Ngài phán rằng: Thật ngươi có cười đó! (Lu-ca 1:37) 

b. Bày tỏ ý định của Ngài về Sô-đôm và Gô-mô-rơ: (thế giới đang hư mất) 

 Áp-ra-ham đi theo tiễn bước: Sáng-thế Ký 18:16  Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về 

phía Sô-đôm. Áp-ra-ham cũng theo để tiễn bước các đấng. 

 Chúa không muốn giấu: Sáng-thế Ký 18:17  Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào Ta giấu Áp-

ra-ham điều chi Ta sẽ làm sao? 

 Vì Áp-ra ham là bạn của Ngài: Gia-cơ 2:23 Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng:  

Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn 

Đức Chúa Trời. (Ê-sai 41:8  Nhưng, hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ Ta, còn ngươi, Gia-cốp, là kẻ 

Ta đã chọn, dòng giống của Áp-ra-ham, bạn Ta) 

 Chúng ta là bạn của Ngài: Giăng 15:13  Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu  

mà phó sự sống mình. 14 Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu 

Ta. 15 Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng Ta 

đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha 

Ta. 

c. Chương trình của Chúa cho Áp-ra-ham và dòng dõi của ông: 

Sáng-thế Ký 18:18  vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc 

trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước.  

Ga-la-ti 3:16  Vả, các lời hứa đã được phán cho Áp-ra-ham và cho dòng dõi người. Không nói: 

Và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng dõi ngươi, như chỉ 

về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. 

 Chúa chọn Áp-ra-ham và dòng dõi của Ông: Sáng 18:19  Ta đã chọn người đặng người  

khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và 

ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.  

 Chúa chọn chúng ta: Giăng 15:16  Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn  

và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng 

cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.  

Thi-thiên 139:17  Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng 

ấy thật lớn thay! 18 Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi 

còn ở cùng Chúa.  

d. Chúa bày tỏ cho Áp-ra-ham về Sô-đôm và Gô-mô-rơ: 

Sáng-thế Ký 18:20 Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là 

quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. 21 Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật 

như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết. 

e. Hai thiên sứ đi qua Sô-đôm:  22 Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sô-đôm; nhưng 

Áp-ra-ham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. 

 Áp-ra-ham cầu thay cho Sô-đôm và Gô-mô-rơ: 23 Áp-ra-ham lại gần và thưa rằng: Chúa 

sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? (Từ năm mươi xuống còn mười người) 

 Ngài ngự đi: 33 Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Áp-ra-ham, thì Ngài ngự đi; còn Áp-ra-

ham trở về trại mình. 

 Ngài ở với chúng ta cho đến tận thế: Giăng 14:23  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu  

mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng Ta đều đến cùng người và ở 

trong người. Ma-thi-ơ 28:20  Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế .  

CẦU NGUYỆN: Theo bài học.  
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