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LÀ M THẾ  NÀ O ĐẾ  HƯỞ NG CỞ NGHIẾ  P 

Bài 8: CƯỚI VỢ CHO CON 

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký Đoạn 24 
Câu ghi nhớ: 2 Cô-rinh-tô 6:14: Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin.  Bởi vì công bình với 

gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?  

Mục đích: Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ 

làm thành việc ấy. (Thi Thiên 37:5) 

 

I. Thời điểm Áp-ra-ham kiếm vợ cho con:  
1 Vả, Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. 

* Từng trải, kinh nghiệm những ngày bước đi với Chúa.* 

 

II. Nhờ người cưới vợ cho con: Sáng Thế Ký 2 Áp-ra-ham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn 

hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài, mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi 

ta, (chọn  người có uy tín). 

Châm Ngôn 25:13 Sứ giả trung tín với người sai đi, giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt; 

vì người bổ sức linh hồn* của chủ mình (*Phấn khởi, làm hài lòng chủ mình). 

Châm Ngôn 13:17 Sứ giả gian ác sa vào tai họa; còn khâm sai trung tín khác nào thuốc hay.  

1Cô-rinh-tô 4:1 Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những 

sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. (2 Cô-rinh-tô 5:20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của 

Đấng Christ). 

 

III. Tiêu chuẩn cưới vợ:  
      1. Không cưới người Canaan:  Sáng Thế Ký 24:3 và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va, là 

Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng: ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của 

dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta. 

       2 Cô-rinh-tô 6:14 Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có 

hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?  

      2. Về quê hương: Sáng Thế Ký 24:4 Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, 

cưới một người vợ cho Y-sác, con trai ta.  

      3. Đừng dẫn con ta về xứ đó: Sáng Thế Ký 24:5 Người đầy tớ thưa rằng: Có lẽ người con gái 

không khứng theo tôi về xứ nầy; vậy, có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi 

chăng?  6 Áp-ra-ham nói rằng: Hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó! 

Hê-bơ-rơ 11:15 Ví thử họ đã tưởng (nếu còn nhớ) đến nơi quê hương (cũ) mà mình từ 

đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, 16 nhưng (trái lại) họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là 

quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của 

họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.  

      4. Tin cậy nơi Chúa hoàn toàn: Sáng Thế Ký 24:7 Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời, là 

Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ 

nầy!  Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai 

ta. 8 Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta biểu ngươi thề; mà 

dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó.  
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Sáng Thế Ký 22:8 Áp-ra-ham rằng: Con ơi!  Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con 

đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi.  

Phục Truyền 23:20 Đây nầy, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi 

đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị.  

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?  

 

IV. Thái độ của người đầy tớ: 
      1. Thề sẽ làm theo: Sáng Thế Ký 24:9 Đoạn, người đầy tớ để tay lên đùi Áp-ra-ham chủ 

mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn biểu. 

      2. Lên đường: Sáng Thế Ký 24:10 Đoạn, người đầy tớ bắt mười con lạc đà trong bầy của chủ 

mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành 

của Na-cô (không trễ nải). 

      3. Ở ngoài thành: Sáng Thế Ký 24:11 Người cho lạc đà nằm quỳ gối xuống nghỉ ở ngoài 

thành, gần bên một giếng kia, vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước.  

      4. Cầu nguyện: Sáng Thế Ký 24:12 Người nói rằng: Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ 

Áp-ra-ham tôi ơi!  Xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Áp-ra-

ham tôi! (Nhờ cậy nơi Chúa). 

Giê-rê-mi 33:3 Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và 

khó, là những việc ngươi chưa từng biết.  

      5. Xin dấu chỉ để nhận biết ý Chúa: Sáng Thế Ký 24:13 Nầy, tôi đứng gần bên giếng nầy, các 

con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước, 14 xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: 

"Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống nhờ hớp nước," mà nàng trả lời rằng: "Hãy uống đi, 

rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa," là chính người mà Chúa đã định cho Y-sác, kẻ tôi tớ 

Ngài; và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy.  

Thi Thiên 86:17 Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, hầu cho kẻ ghét tôi được 

thấy dấu ấy, và bị hổ thẹn. Vì, Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi.  

      6. Lời cầu xin được Chúa thực hiện: Sáng Thế Ký 24:15 Người đầy tớ chưa dứt lời, nầy, 

nàng Rê-be-ca vác bình trên vai đi ra.  Nàng là con gái của Bê-tu-ên, Bê-tu-ên là con trai của 

Minh-ca, vợ Na-cô, em trai của Áp-ra-ham.  16 Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh, 

chưa gả cho ai.  Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước, rồi trở lên.  17 Đầy tớ bèn chạy lại trước 

mặt nàng và nói rằng: Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. 18 Nàng đáp rằng: Thưa 

chúa, hãy uống đi; rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. 19 Khi đỡ cho người 

uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà chúa uống nữa, chừng 

nào uống đã thì thôi. 20 Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm 

nữa cho hết thảy các con lạc đà uống. (Chúa đã chuẩn bị trước) 

Sáng Thế Ký 24:7 Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời, là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và 

xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ nầy! Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi 

trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta.  

      7. Ngồi làm thinh: Sáng Thế Ký 24:21 Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết 

Đức Giê-hô-va làm thành công việc mình đi đây hay chăng. 22 Khi lạc đà vừa thôi uống, người 

đầy tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc-lơ và đôi xuyến nặng được mười siếc-

lơ, 23 mà nói rằng: Nàng là con ai?  Xin nói cho tôi biết.  Trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi 

ở nghỉ ban đêm chăng? 24 Nàng đáp rằng: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Minh-ca và 

Na-cô. 25 Rồi lại nói: Nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa. 

Ê-sai 30:15 Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Các ngươi sẽ 

http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,22:8
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:9
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:10
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:11
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:12
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,23,33:3
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:13
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:14
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:15
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:16
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:17
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:18
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:19
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:20
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:21
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:22
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:23
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:24
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,24:25


3 
 

được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy. 

Nhưng các ngươi đã không muốn thế! 

2 Sử Ký 20:17 Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng 

mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.  Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! 

Chớ sợ, chớ kinh hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.  

      8. Thờ phượng và cảm tạ Chúa: Sáng Thế Ký 24: 26 Người bèn cúi đầu và sấp mình xuống 

trước mặt Đức Giê-hô-va, 27 mà nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời 

của chủ Áp-ra-ham tôi!  Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi!  Khi đang 

đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy. 

Lu-ca 17:13 … lên tiếng rằng: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng!  14 Khi Ngài 

thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ.  Họ đang đi thì phung lành hết 

thảy.  15 Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi 

Đức Chúa Trời; 16 lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài.  Vả, 

người đó là người Sa-ma-ri.  17 Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười 

người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 18 Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại 

ngợi khen Đức Chúa Trời ư! 

 

V. Thái độ của gia đình Rê-bê-ca: 
      1. Rê-bê-ca thuật lại cho gia đình: Sáng 24:28 Người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện nầy lại 

cho nội nhà mẹ mình. 

      2. Anh của Rê-bê-ca: 

            a. Chạy đến chào đón người của Chúa sai đến: Sáng Thế Ký 24:29 Vả, nàng Rê-be-ca có 

một anh, tên là La-ban.  La-ban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng. 30 Vừa thấy khoanh 

vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình, và đã nghe chuyện Rê-be-ca thuật lại rằng: Người nầy 

nói vậy!  Thì đi đến người, đang đứng gần bên mấy con lạc đà, ở nơi giếng nước, 31 mà thưa 

rằng: Hỡi người đã được Đức Giê-hô-va ban phước!  Xin mời vào.  Sao đứng ngoài nầy vậy?  

Tôi đã sửa soạn nhà và dọn-dẹp một nơi cho mấy con lạc đà rồi.  

            b. Chăm sóc người đầy tớ: Sáng Thế Ký 24:32 Người đầy tớ bèn vào nhà; La-ban cổi yên 

cho lạc đà, đem cỏ cùng rơm cho các thú đó; rồi lấy nước đặng rửa chân cho người đầy tớ và 

mấy kẻ đi theo. 

 

VI. Tâm tình của người đầy tớ Áp-ra-ham: 

      1. Coi trách nhiệm lớn hơn ăn uống: Sáng Thế Ký 24:33 Đoạn, người nhà bày bữa và mời ăn; 

nhưng người đầy tớ nói: Không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải 

nói. La-ban đáp rằng: Hãy nói đi! (Biết việc ưu tiên). 

      2. Xưng vị trí của mình: Sáng Thế Ký 24:34 Người bèn nói rằng: Tôi là đầy tớ của Áp-ra-

ham.  

      3. Làm chứng về Chúa đã ban phước cho chủ mình:  

a. Về vật chất: Sáng Thế Ký 24:35 Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần, 

trở nên thạnh vượng.  Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và 

lừa.  

b. Về con cái: Sáng Thế Ký 24:36 Vả, Sa-ra, vợ chủ tôi, trở về già, có sanh một con trai 

cho người; người đã giao gia tài mình lại hết cho con trai đó. 

            c.   Về việc kết hôn: Sáng Thế Ký 24:37 Chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng: Ngươi chớ cưới 

cho con trai ta một người vợ nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, là xứ ta đang trú 

ngụ; 38nhưng hãy về nhà cha ta, trong vòng bà con ta, mà cưới cho nó một người vợ tại 
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đó. 39 Tôi nói cùng chủ tôi rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về. 40 Chủ đáp rằng: 

Đức Giê-hô-va là Đấng ta phục sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi, làm cho thành công việc ngươi đi; 

và ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà con ta, tại nhà cha ta. 41 Vậy, nếu 

khi ngươi đi về bà con ta, mà họ không khứng gả cho, thì ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng của 

ngươi đã thề cùng ta đó. 

      4. Làm chứng về việc Chúa hành động trong chuyến đi: 

             a. Lời cầu xin: Sáng Thế Ký 24:42 Ngày nay, khi đi đến giếng kia, tôi có cầu rằng: Lạy 

Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi! Xin đoái đến mà giúp công việc của tôi 

đi đây cho được thành! 43 Nầy, tôi ngồi gần bên giếng nầy: cầu xin hễ người gái trẻ nào sẽ ra 

xách nước mà tôi nói cùng nàng rằng: Xin cho tôi uống một hớp nước trong bình; 44 mà sẽ trả 

lời rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ xách cho các lạc đà ngươi uống nữa, xin cho người gái trẻ đó là 

vợ mà Đức Giê-hô-va đã định cho con trai của chủ tôi! 

             b. Sự đáp lời của Chúa: Sáng Thế Ký 24:45 Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đâu nàng 

Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra, xuống giếng xách nước. Tôi nói với nàng rằng: Xin cho tôi uống 

hớp nước. 46 Nàng lật đật hạ bình trên vai xuống mà nói rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc 

đà ngươi uống nữa; vậy tôi có uống và nàng cũng có cho các lạc đà uống nữa.47 Tôi bèn hỏi 

nàng rằng: Nàng là con gái ai? Nàng đáp: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Na-cô và 

Minh-ca. Tôi liền đeo cái khoanh nơi lỗ mũi và đôi xuyến vào tay nàng. 

            c. Sự thờ phượng, ngợi khen: Sáng Thế Ký 24:48 Đoạn, tôi cúi đầu và sấp mình xuống 

trước mặt Đức Giê-hô-va, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi, mà đã 

dẫn tôi vào đường chính đáng, để chọn được cho con trai người con gái của em chủ tôi. 

 

VII. Hỏi ý kiến gia đình Rê-be-ca: 
      1. Để định hướng kế tiếp: Sáng Thế Ký 24:49 Vậy, bây giờ, nếu các ông muốn lấy lòng tử tế 

và trung tín đối cùng chủ tôi, xin hãy tỏ điều đó cho, dầu không, xin cũng nói cho biết, hầu cho 

tôi sẽ xây về bên hữu hay là về bên tả.  

      2. Gia đình nhận biết điều này đến từ Chúa: Sáng Thế Ký 24:50 La-ban và Bê-tu-ên đáp 

rằng: Điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra, chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay 

rằng phải.  

      3. Gia đình đồng ý: Sáng Thế Ký 24:51 Kìa, Rê-be-ca đang ở trước mặt ngươi, hãy dẫn nó đi, 

để nó được làm vợ của con trai chủ ngươi, theo như lời Đức Giê-hô-va phán định.  

      4. Cảm tạ thờ phượng Chúa: Sáng Thế Ký 24: 52 Đầy tớ của Áp-ra-ham vừa nghe lời hai 

người nói xong, liền sấp mình xuống đất trước mặt Đức Giê-hô-va.  

      5. Chuyển quà cho gia đình: Sáng Thế Ký 24:53 Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng, và 

áo xống trao cho Rê-be-ca; rồi cùng lấy các vật quý dâng cho anh và mẹ nàng.  

      6. Ăn uống: Sáng Thế Ký 24:54 Đoạn người đầy tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống; rồi 

ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy tớ nói rằng: Xin hãy cho tôi trở về chủ. 

      7. Gia đình quyến luyến: Sáng Thế Ký 24:55 Nhưng anh và mẹ nàng nói rằng: Hãy cho 

người gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, độ chừng mười bữa, rồi nó sẽ đi. 

      8. Người đầy tớ quyết định: Sáng Thế Ký 24:54 Đoạn người đầy tớ cùng các người đi theo 

ngồi ăn uống; rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy tớ nói rằng: Xin hãy 

cho tôi trở về chủ. 

      9. Hỏi ý kiến cô dâu: Sáng Thế Ký 24:57Họ đáp rằng: Chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và 

hỏi ý nó ra sao. 

    10. Cô dâu quyết định: Sáng Thế Ký 24:58 bèn kêu Rê-be-ca và nói rằng: Con muốn đi cùng 

người nầy chăng?  Nàng rằng: Tôi muốn đi.  
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Thi Thiên 45:10 Hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai.  Khá quên dân sự và nhà cửa 

cha của con, 11 thì vua sẽ mộ nhan sắc con. Vì Ngài là chúa con, hãy tôn kính Ngài.  

    11. Gia đình cùng đồng ý: Sáng Thế Ký 24:59 Đoạn, họ cho Rê-be-ca, em gái mình, và người 

vú của nàng, đi về theo người đầy tớ của Áp-ra-ham và các kẻ đi theo. 

    12. Gia đình chúc phước cho Rê-be-ca: Sáng Thế Ký 24:60 Họ chúc phước cho Rê-be-ca mà 

rằng: Hỡi em gái chúng ta!  Chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người, và cho dòng dõi 

em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch.  (Chúc phước theo ý Chúa). 

          Sáng Thế Ký 22:17 Ta sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên 

trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch.  

    13. Rê-be-ca lên đường: Sáng Thế Ký 24:61 Rê-be-ca và các đòi nàng đứng dậy, lên cỡi lạc 

đà, đi theo người đầy tớ đó. Vậy, người đầy tớ dẫn Rê-be-ca đi. (Không chần chờ). 

 

VIII. Cuộc gặp gỡ của Y-sác và Rê-be-ca: 
      1. Đi ra ngoài đồng suy gẫm: Sáng Thế Ký 24:62 Bấy giờ Y-sác ở tại nam phương từ giếng 

La-chai-Roi trở về; 63 lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm; nhướng mắt lên, kìa ngó 

thấy lạc đà đâu đi đến. 

Lu-ca 12:31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho 

thêm.  

      2. Nhảy xuống lạc đà: Sáng Thế Ký 24:64 Nàng Rê-be-ca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt 

thấy Y-sác; liền nhảy xuống lạc đà,… 

      3. Lấy lúp che lại: Sáng Thế Ký 24:65 và hỏi đầy tớ rằng: Người ở đằng trước mặt tôi đi lại 

trong đồng đó là ai?  Đầy tớ thưa rằng: Ấy là chủ tôi đó.  Nàng bèn lấy lúp che mặt lại.  

      4. Làm chứng lại: Sáng Thế Ký 24:66 Rồi, đầy tớ thuật cho Y-sác nghe hết các việc mà mình 

đã làm. 

     Thi Thiên 37:5 Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì 

Ngài sẽ làm thành việc ấy.  

      5. Đám cưới: Sáng Thế Ký 24:67 Y-sác bèn dẫn Rê-be-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình, cưới 

làm vợ, và yêu mến nàng.  Vậy, Y-sác được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời.  (Hạnh phúc). 

Nhã Ca 2:4 Người đưa tôi vào phòng yến tiệc.  Ngọn cờ người phất trên tôi ấy là ái tình. 

"Cảm ơn Chúa về một hôn nhân phước hạnh trong sự dẫn dắt và ban phước kỳ diệu của 

Ngài!  Thật ai để lòng trông cậy nơi Chúa không bao giờ bị hổ thẹn.  Xin Chúa ban phước cho 

hết thảy mọi gia đình con cái Chúa đều biết nhờ cậy nơi Ngài trong việc kết hôn để được hạnh 

phúc trong ơn lành Chúa ban cho!  Cảm ơn Chúa Jesus.  Amen. " 
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