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LÀ M THẾ  NÀ O ĐẾ  HƯỞ NG CỞ NGHIẾ  P 

Bài 9 - GIA ĐÌNH Y-SÁC VÀ RÊ-BE-CA 

                                                       Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 25 
 

Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 12: 16 Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng 

có ai khinh lờn  như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. 

Mục đích: Nhờ Chúa để giữ địa vị Chúa đã ban cho chúng ta trong Chúa Jesus Christ. Đừng 

bao giờ coi thường hay đánh mất nó. 

 

I. Cha của Y-sác cưới vợ khác: 
 Sáng Thế Ký 25: 1 Áp-ra-ham cưới một người vợ khác, tên là Kê-tu-ra. 2 Người sanh cho 

Áp-ra-ham Xim-ram, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích-bác và Su-ách. 3 Giốc-chan sanh Sê-

ba và Đê-đan; con cháu của Đê-đan là họ A-chu-rim, họ Lê-tu-chim và họ Lê-um-mim. 4 Con 

trai của Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-bi-đa và Ên-đa.  Các người trên đây đều là dòng 

dõi của Kê-tu-ra.  5 Áp-ra-ham cho Y-sác hết thảy gia tài mình; còn cho các con dòng thứ những 

tiền của; 6 rồi, khi còn sống, người sai họ qua đông phương mà ở, cách xa con dòng chánh, là Y-

sác. 

 Giăng10:16 Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cũng phải dẫn nó về 

nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.  

 

II. Cha của Y-sác qua đời:  

      1. Được một trăm hai mươi bảy tuổi: Ra khỏi quê hương 75 tuổi, theo Chúa 100 năm. 

 Sáng Thế Ký 25: 7 Áp-ra-ham hưởng thọ được một trăm bảy mươi lăm tuổi; 8 người tuổi 

cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi, được quy về nơi tổ tông. 

 Châm Ngôn 8: 17 Ta yêu mến những người yêu mến ta. Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp 

ta. 18 Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta. 19 Bông trái ta tốt 

hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. 20 Ta đi trong con đường 

công bình, giữa các lối ngay thẳng, 21 đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và 

làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.  

 Áp-ra-ham 100 tuổi có Y-sác. Ông 140 tuổi Y-sác có vợ, 160 tuổi ông có cháu là Ê-sau 

và Gia-cốp, 175 tuổi qua đời. 

      2. Việc an táng: 
           a. Hai con trai chôn cất cha: Sáng Thế Ký 25: 9 Hai con trai người, Y-sác và Ích-ma-ên, 

chôn người trong hang đá Mặc-bê-la tại nơi đồng của Ép-rôn, con trai Sô-ha, người Hê-tít, nằm 

ngang Mam-rê. 

           b. Địa điểm: Sáng Thế Ký 25: 10 Ấy là cái đồng mà lúc trước Áp-ra-ham mua lại của dân 

họ Hếch; nơi đó họ chôn Áp-ra-ham cùng Sa-ra, vợ người. (Ông mua lúc Sara qua đời). 

 Sáng Thế Ký 23: 1 Sa-ra hưởng thọ được một trăm hai mươi bảy tuổi.  Ấy là bao nhiêu 

năm của đời Sa-ra. 

 Sáng Thế Ký 23: 16 Áp-ra-ham nghe theo lời Ép-rôn, trước mặt dân họ Hếch cân bốn 

trăm siếc-lơ bạc cho người, là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán.   19 Sau các việc đó, Áp-ra-
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ham chôn Sa-ra, vợ mình, trong hang đá của đồng Mặc-bê-la, nằm ngang Nam-rê tại Hếp-rôn, 

thuộc về xứ Ca-na-an. 20 Đồng và hang đá đều có các người họ Hếch nhận chắc, để lại cho Áp-

ra-ham dùng làm mộ địa. (Sara sanh Y-sác lúc 90 tuổi, qua đời lúc 127 tuổi). 

 

III. Chúa chuyển tải sự xức dầu cho Y-sác: 
  Sáng Thế Ký 25: 11 Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Y-sác 

con trai người. Y-sác ở gần bên cái giếng La-chai-Roi. (Giếng của Đức Chúa Trời hằng sống).  

 Cô-lô-se 3: 24 vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng.  

Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa.  

 

IV. Dòng dõi Ích-ma-ên: 
  Sáng Thế Ký 25: 12 Đây là dòng dõi của Ích-ma-ên, con trai của Áp-ra-ham, do nơi nàng 

A-ga, người Ê-díp-tô, con đòi của Sa-ra, đã sanh. 13 Và đây là tên các con trai của Ích-ma-ên, 

sắp thứ tự theo ngày ra đời: con trưởng nam của Ích-ma-ên là Nê-ba-giốt; kế sau Kê-đa, Át-bê-

ên, Mi-bô-sam, 14 Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, 15 Ha-đa, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích, và Kết-

ma. 16 Đó là các con trai của Ích-ma-ên và tên của họ tùy theo làng và nơi đóng trại mà đặt.  Ấy 

là mười hai vị công hầu trong dân tộc của họ. 17 Ích-ma-ên hưởng thọ được một trăm ba mươi 

bảy tuổi, rồi tắt hơi mà qua đời, được quy về nơi tổ tông. 18 Dòng dõi người ở trước mặt anh em 

mình, từ Ha-vi-la cho đến Xu-xơ, đối ngang Ê-díp-tô, chạy qua A-si-ri.  

 

V. Dòng dõi của Y-sác: 
      1. Con trai Áp-ra-ham: Sáng Thế Ký 25: 19 Đây là dòng dõi của Y-sác, con trai Áp-ra-ham. 

Áp-ra-ham sanh Y-sác. 

      2. Cưới vợ: Sáng Thế Ký 25: 20 Vả, khi Y-sác được bốn mươi tuổi, thì cưới Rê-be-ca, con 

gái của Bê-tu-ên và em gái của La-ban, đều là dân A-ram, ở tại xứ Pha-đan-A-ram.  (20 năm mới 

có con). 

      3. Vợ son sẻ: Sáng Thế Ký 25: 21 Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình, vì nàng son 

sẻ.  Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rê-be-ca thọ thai.  (Giống Sa-ra). 

 Công Vụ 1:  Chúa hứa ban Đức Thánh Linh xuống, và họ lên phòng cao cầu nguyện và 

đã nhận được.  

      4. Sanh đôi: Sáng Thế Ký 25: 22Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng 

nói rằng: Nếu quả thật vậy, cớ sao đều nầy xảy đến làm chi?  Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. 

      5. Được báo trước: Sáng Thế Ký 25: 23 Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong 

bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải 

phục đứa nhỏ. 

 Kinh Thánh giải thích: Rô-ma 9: 10 Nào những thế thôi, về phần Rê-be-ca, khi bà ấy 

bởi tổ phụ chúng ta là Y-sác mà có thai đôi cũng vậy. 11 Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm 

điều chi lành hay dữ hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn 

tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi 12 thì có lời phán cho mẹ của hai 

con rằng: đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ; 13 như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-

sau: 14 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng 

hề như vậy! 15 Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót 

kẻ ta thương xót. 16 Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà 

được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. 

 

VI. Ê-sau & Gia-cốp ra đời: 
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  Sáng Thế Ký 25: 24 Đến ngày nàng phải sanh nở, nầy hai đứa sanh đôi trong bụng nàng 

ra. 

      1.  Ê-sau: Sáng Thế Ký 25: 25 Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông; 

đặt tên là Ê-sau.    

      2. Gia-cốp: Sáng Thế Ký 25: 26 Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau; nên đặt tên là 

Gia-cốp (chiếm chỗ).  Khi sanh hai đứa con nầy thì Y-sác đã được sáu mươi tuổi.  

 

VII. Ê-sau & Gia-cốp lớn lên: 
      1. Tánh của Ê-sau: Sáng Thế Ký 25: 27 Khi hai đứa trai nầy lớn lên, thì Ê-sau trở nên một 

thợ săn giỏi, thường giong ruổi nơi đồng ruộng.  (Thô, hoang dã, táo bạo). 

      2. Tánh của Gia-cốp: còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại.  (Thích ở trong nhà). 

 Châm Ngôn 20: 11 Công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch hoặc chánh đáng, cũng đều tỏ 

bản tánh nó ra.  

      3. Cha mẹ thiên vị: 

          a. Cha ủng hộ: Sáng Thế Ký 25: 28 Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng. 

          b. Mẹ ủng hộ: nhưng Rê-be-ca lại yêu Gia-cốp.  (Gia đình Gia-cốp sau này cũng bị điều 

này). 

      4. Những điểm yếu của Ê-sau và Gia-cốp:  

          a. Ê-sau: Xài hết năng lực khi ở ngoài đồng: Sáng Thế Ký 25: 29 Một ngày kia, Gia-cốp 

đang nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm. 

          b. Bị mệt và đói: Sáng Thế Ký 25: 30 liền nói cùng Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn 

canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi cớ ấy, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm (màu đỏ). 

 1Cô-rinh-tô 6:13 Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái 

kia. 

 1Cô-rinh-tô 11: 22 Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ Hội 

thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với 

anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc nầy tôi chẳng khen đâu.  

 Rô-ma 14: 17 Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, 

bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.  

 1Cô-rinh-tô 10: 31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự 

vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.  

          c. Gia-cốp: Thừa cơ hội chiếm đoạt: 

  Sáng Thế Ký 25: 31 Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. 

(Gia-cốp thèm muốn và coi trọng về quyền trưởng nam vì trong đó có lời giao ước phước hạnh 

của Chúa và cơ nghiệp từ tổ phụ để lại). 

          d. Ê-sau: 

 Không nghĩ đến tương lai: Thấy không cần thiết; hay đã nói lời vô ý. 

 Sáng Thế Ký 25: 32 Ê-sau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh 

dùng làm chi?  (Không cẩn thận về lời nói hoặc thiếu suy nghĩ hay bất cần cho tương lai của 

mình). 

 Dân Israel không nghĩ đến tương lai: Ê-sai 22:12 Trong ngày đó, Chúa, là Đức Giê-hô-

va vạn quân, gọi các ngươi khóc lóc, thở than, cạo đầu, và thắt bao gai; 13 thế mà trong các 

ngươi có sự vui mừng hớn hở. Người ta mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu: Hãy ăn uống đi, vì 

ngày mai chúng ta sẽ chết!  
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 Thiếu sự thông biết: Ô-sê 4: 6 Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự 

thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên 

luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.  

 Nói những lời vô ý: Thi Thiên 106:  32 Tổ phụ chúng tôi cũng chọc giận Ngài tại nước 

Mê-ri-ba, nên vì cớ họ có tai họa xảy đến cho Môi-se.  33 Ấy vì họ chọc rối trí người, nên người 

nói những lời vô-ý. 

 Dân Số Ký 20: 8 Hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm 

hội chúng, và hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra; 

ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. 20:10 Môi-se và 

A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản nghịch! Hãy nghe, 

chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá nầy ra cho các ngươi được sao? 20:11 Môi-se giơ tay 

lên, đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống, và súc 

vật họ uống nữa.  

 Phục Truyền 32: 48 Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 49 Hãy đi 

lên núi A-ba-rim, trên đỉnh Nê-bô, ở trong xứ Mô-áp, đối ngang Giê-ri-cô; rồi nhìn xứ Ca-na-an 

mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp. 50 Vả, ngươi sẽ chết trên núi mà ngươi lên đó và 

sẽ được tiếp về cùng dân ngươi, y như A-rôn, anh ngươi, đã chết trên núi Hô-rơ, và đã được tiếp 

về cùng dân của người, 51 bởi vì tại giữa dân Y-sơ-ra-ên, các ngươi đã phạm tội cùng ta, nơi 

nước Mê-ri-ba tại Ca-đe, trong đồng bằng Xin, và vì các ngươi không tôn ta thánh giữa dân Y-

sơ-ra-ên. 52 Quả thật, ngươi sẽ thấy xứ ở trước mặt mình, nhưng không được vào trong xứ ấy 

mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 

 Nói lời ngang trái: Malachi 3: 13 Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đã lấy lời ngang trái 

nghịch cùng ta. Nhưng các ngươi nói rằng: Chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài? 14 Các ngươi 

có nói: Người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích; chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ, và 

bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân, thì có lợi gì?  

          e. Gia-cốp buộc anh: Sáng Thế Ký 25: 33 Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. 

Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp.  

 Đừng thề hoặc khấn hứa: Hãy đọc thêm Truyền đạo 5: 1-5.  

 Ma-thi-ơ 5: 33 Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, 

nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. 34 Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề 

chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; 35 đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ 

chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. 36 Lại 

cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen 

được. 37 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, 

bởi nơi quỷ dữ mà ra.  

 Rô-ma 14: 15 Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi 

chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ 

đã chịu chết cho.  

          f. Ê-sau vì đồ ăn bán phước hạnh: Sáng Thế Ký 25: 34 Rồi, Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh 

và canh phạn đậu; ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là 

thế. (Gia-cốp thay thế quyền trưởng nam hưởng mọi điều đến từ tổ phụ Áp-ra-ham và Y-sác).     

 Phi-líp 3: 19 Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự 

xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.  

 Hê-bơ-rơ 12: 16 Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có 

ai khinh lờn (bất kính, không biết coi nó là quan trọng) như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán 
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quyền con trưởng. 

 Hê-bơ-rơ 12: 15 Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời. 

 Giăng 1: 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức 

Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. 

            *Giu đa bán Chúa 30 miếng bạc: Nhưng Ông không biết Ông tự bán sự sống và phước 

hạnh đời đời của mình.  

 Ma-thi-ơ 19: 28 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn 

vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, 

cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. 

            *Si-môn dùng bạc để mua ơn: 
  Công Vụ 8: 18 Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, 

bèn lấy bạc dâng cho, mà nói rằng: 19 Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì 

nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. 20 Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hãy hư mất 

với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời! 21 Ngươi 

chẳng có phần hoặc số trong việc nầy; vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa 

Trời.  22 Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi 

đó họa may được tha cho. 23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác.  

            *Ăn năn, quay trở lại: 

  Lu-ca 15: 11 Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. 12 Người em nói với cha 

rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai 

con. 13 Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch 

gia tài mình. 14 Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo 

thiếu, 15 bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. 16 Nó muốn lấy 

vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. 17 Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà 

cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! 18 Ta sẽ đứng 

dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, 19 không đáng gọi 

là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. 20 Nó bèn đứng dậy mà về 

cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà 

hôn. 21 Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi 

là con của cha nữa. 22 nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho 

nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. 23 Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta 

hãy ăn mừng, 24 vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. 

Đoạn, họ khởi sự vui mừng. 

          *Cơ nghiệp trên trời: 

 1Phi-e-rơ 1: 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài 

lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ 

sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không 

suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em. 

 Công Vụ 26:18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực 

của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần 

gia tài với các thánh đồ.  

 Ê-phê-sô 1: 13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo 

Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức 

Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ 

chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.  
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 2 Tim 1:12 Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng 

nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.   

 Rô-ma 15:4 Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn 

nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy.  

 Cầu nguyện: Con cầu xin Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời  ban cho con biết quý địa 

vị Chúa ban cho con và cho con biết con đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ 

sự con đã phó thác cho đến ngày đó (2 Tim 1:12). 

 


