
TẠI SAO NÊN CHÚC PHƯỚC/CẦU NGUYỆN  

CHO Y-SƠ-RA-ÊN? 
Câu ghi nhớ:  Sáng-thế Ký 12:3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ 

nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. 

Mục đích: Rô-ma 11:15 Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, 

e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, 

cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ;  

I. Ý MUỐN CỦA CHÚA CHO ÁP-RA-HAM VÀ DÒNG DÕI NGƯỜI 

1. Chúa hứa ban phước và binh vực Áp-ra-ham: Sáng-thế Ký 12:1 Vả, Đức Giê-hô-va có 

phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến 

xứ Ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm 

nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc 

phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được 

phước. (Hê-bơ-rơ 11:8)  

• Vua Sa-lem chúc phước cho Áp-ra-ham: Sáng-thế Ký 14:18  Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-

lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí cao, 

19 chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí cao, là Đấng dựng 

nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram! 20 Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí cao 

đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi! 

• Chúa lập giao ước với Áp-ram: Sáng-thế Ký 15:18 Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao 

ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho 

đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát,  

• Chúa hứa lập giao ước với Y-sác: Sáng-thế Ký 17:19 Đức Chúa Trời bèn phán rằng: 

Thật vậy, Sa-ra vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Y-sác. Ta sẽ lập giao 

ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. 20 Ta cũng nhậm lời ngươi 

xin cho Ích-ma-ên. Nầy, Ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sanh sản và thêm 

nhiều quá-bội; người sẽ là tổ phụ của mười hai vị công-hầu, và Ta làm cho người thành 

một dân lớn. 21 Nhưng Ta sẽ lập giao ước Ta cùng Y-sác, độ khoảng nầy năm tới Sa-ra 

phải sanh cho ngươi.  

2. Chúa không muốn Ba-lác, Ba-la-am rủa sả YSRE nhưng buộc phải chúc phước: 

Dân-số Ký 22:3 Mô-áp lấy làm sợ sệt lắm và kinh khủng trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì dân đó rất 

đông … 5 Người sai sứ giả đến cùng Ba-la-am, con trai Bê-ô, ở Phê-thô-rơ, tại trên mé sông, 

trong xứ của con cái dân sự mình, đặng gọi người mà nói rằng: Nầy một dân đã ra khỏi xứ Ê-díp-

tô, phủ khắp mặt đất, và đóng lại đối ngang ta. 6 Vậy, ta xin ngươi hãy đến bây giờ, rủa sả dân 

nầy cho ta, vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân nầy và đuổi nó khỏi xứ được; vì ta biết 

rằng kẻ nào ngươi chúc phước cho, thì được phước; còn kẻ nào ngươi rủa sả, thì bị rủa sả. (Đọc 

thêm Dân-số Ký 22:1-7) 

• Lần thứ 1: Dân-số Ký 23:4a Đức Chúa Trời hiện ra cùng Ba-la-am, 5 Đức Giê-hô-va để 

lời trong miệng Ba-la-am và phán rằng: Hãy trở về cùng Ba-lác và nói như vậy. 7 Ba-la-

am bèn nói lời ca mình mà rằng: Ba-lác, vua Mô-áp, sai vời tôi từ A-ram, Từ những núi 

Đông-phương, và nói: Hãy đến rủa sả Gia-cốp cho ta! Hãy đến, giận mắng Y-sơ-ra-

ên! 8 Kẻ mà Đức Chúa Trời không rủa sả, tôi sẽ rủa sả làm sao? Kẻ mà Đức Chúa Trời 

không giận mắng, tôi sẽ giận mắng làm sao? 

• Lần thứ 2: Dân-số Ký 23:18 Ba-la-am bèn nói lời ca mình mà rằng: Hỡi Ba-lác, hãy 

đứng dậy và nghe! Hỡi con trai Xếp-bô, hãy lắng tai! 19 Đức Chúa Trời chẳng phải là 

người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài 
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há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? 20 Nầy, 

tôi đã lãnh mạng chúc phước; Ngài đã ban phước, tôi chẳng cải đâu. 

• Lần thứ 3: Dân-số Ký 24:1 Ba-la-am thấy rõ Đức Giê-hô-va ưng (muốn/thích) ban 

phước cho Y-sơ-ra-ên, 4 Lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, Xem sự hiện thấy của 

Đấng Toàn năng, Sấp mình xuống và mắt mở ra: 5 Hỡi Gia-cốp! trại ngươi tốt dường 

bao! Hỡi Y-sơ-ra-ên! nhà tạm ngươi đẹp biết mấy! 6 Nó trương ra như trũng núi, Khác 

nào cánh vườn ở nơi mé sông, Tợ cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng, Tỉ như 

cây hương nam ở nơi mé nước. 7 Nước chảy tràn ngoài thùng chứa, Hột giống của người 

nhuần tưới dư dật, Vua người sẽ trổi cao hơn A-gát, Nước người được cao lên. 8 Đức 

Chúa Trời đã dẫn người ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Người có sức mạnh như bò rừng, Sẽ nuốt 

các nước, tức kẻ thù nghịch mình, Bẻ gãy xương chúng nó, đánh chúng nó bằng mũi tên 

mình. 9 Người sụm xuống, nằm như sư tử đực, khác nào sư tử cái: Ai dễ khiến ngồi lên? 

Phước cho kẻ nào chúc phước ngươi, Rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi.  

• Chúa dùng Giô-suê nhắc lại cho YSRE: Giô-suê 24:9 Ba-lác, con trai Xếp-bô, vua Mô-

áp, chổi dậy chinh chiến với Y-sơ-ra-ên, sai đòi Ba-la-am, con trai Bê-ô, đặng rủa sả các 

ngươi. 10 Nhưng Ta không muốn nghe Ba-la-am; vì vậy, người buộc phải chúc phước 

cho các ngươi, và Ta giải cứu các ngươi khỏi tay Ba-lác. (Giô-suê 21:45)  

3. Lời hứa cho kẻ yêu mến Giê-ru-sa-lem:  Thi-thiên 122:6  Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-

lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.  

II. CHÚA GIỮ GIAO ƯỚC ĐÃ HỨA VỚI ĐA-VÍT 

1. Dòng dõi Đa-vít: Ru-tơ 4:22 Ô-bết sanh Y-sai và Y-sai sanh Đa-vít sanh Đa-vít. 

2. Chúa lập giao ước với Đa-vít: 2 Sử-ký 21:7 Nhưng, vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với 

Đa-vít, bởi Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến đời đời, 

nên Ngài không muốn diệt nhà Đa-vít. 1 Các Vua 15:4 Nhưng vì cớ Đa-vít, Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời của người dành cho người một ngọn đèn trong Giê-ru-sa-lem, lập con trai người làm kẻ kế 

vị người, và khiến cho Giê-ru-sa-lem còn hoài; 

3. Tiên tri về Đức Chúa Jêsus sanh ra từ nhà của Đa-vít: Ê-sai 11:1 Có một chồi sẽ nứt lên 

từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái.  

4. Đức Chúa Jêsus Christ con cháu của Đa-vít và Áp-ra-ham (về phần xác): 

Ma-thi-ơ 1:1 Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham. 2 Áp-ra-

ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người. 3 Giu-đa bởi Tha-

ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ếch-rôm; Ếch-rôm sanh A-ram; 4 A-ram sanh A-mi-na-

đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn. 5 Sanh-môn bởi Ra-háp sanh 

Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê (Y-sai); 6 Gie-sê sanh vua Đa-vít … 15 Ê-

li-út sanh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp; 16 Gia-cốp sanh Giô-sép là 

chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ. 

5. Giô-sép là dòng dõi Đa-vít: Lu-ca 2:4 Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ 

thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là bết-lê-hem, xứ Giu-đê, 5 để khai vào sổ tên 

mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai.  

6. Thiên sứ nói về nguồn gốc của Đức Chúa Jêsus: Lu-ca 1:30 Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi 

Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời … 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.  

7. Đức Chúa Jêsus xác nhận Ngài là hậu tự của Đa-vít: Khải-huyền 22:16 Ta là Jêsus, đã sai 

thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và 

hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói. 
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III. PHAO-LÔ NÓI GÌ VỀ DÂN Y-SƠ-RA-ÊN VỀ PHẦN XÁC 

1. Phao lô đau đớn: Rô-ma 9:1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi 

làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh: 2 tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. 3 Bởi tôi 

ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần 

xác, 4 tức là dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, 

luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa; 5 là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi 

dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen 

đời đời. A-men. 

2. Phao lô cầu nguyện cho YSRE: Rô-ma 10:1 Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi 

vì dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. 16 Vả, nếu trái 

đầu mùa là thánh, thì cả đồng cũng thánh; và nếu rễ là thánh, thì các nhánh cũng thánh.  

3. Dân YSRE có bị bỏ không? Rô-ma 11:1 Vậy tôi nói: Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài 

chăng? Chẳng hề như vậy; vì chính tôi là dân Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, về chi phái 

Bên-gia-min. 

4. Cảnh báo cho YSRE thuộc linh: Dân ngoại được tin Chúa 

• Chớ khoe /kiêu ngạo: Rô-ma 11:18  thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu 

ngươi khoe mình, thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ 

chịu đựng ngươi. 19 Ngươi sẽ nói rằng: Các nhánh đã bị cắt đi, để ta được tháp vào chỗ 

nó. 20 Phải lắm; các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn; 

chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi.  

• Hãy coi chừng: Chúa nhơn từ và nghiêm nhặt: Rô-ma 11:21 Vì nếu Đức Chúa Trời 

chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. 22 Vậy hãy xem sự 

nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã 

xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài: 

bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt. 23 Về phần họ, nếu không ghì mài trong sự chẳng tin, 

thì cũng sẽ được tháp; vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào.  

5. Thời điểm cho dân YSRE được cứu: Rô-ma 11:25 Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em 

chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: ấy là một phần dân Y-

sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy 

đủ; 26 vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ Si-

ôn, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp; 27 Ấy là sự giao ước mà Ta sẽ lập với họ, khi Ta xóa tội 

lỗi họ rồi. 28 Nếu luận về Tin Lành thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em, còn luận về sự lựa 

chọn, thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ; 29 vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức 

Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. 30 Lại như khi trước anh em đã nghịch cùng Đức 

Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ, 31 thì cũng một thể ấy, bây 

giờ họ đã nghịch, hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra với anh 

em. 32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bội nghịch, đặng thương xót hết thảy.  

• Thời kỳ trời mới, đấy mới: Khải-huyền 21:1 Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời 

thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Tôi cũng thấy 

thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn 

sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình … 5 Đấng ngự trên ngôi phán 

rằng: Nầy, Ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời 

nầy đều trung tín và chân thật … 12 Thành có một bức tường cao lớn, với mười hai cửa, 

trên những cửa có mười hai vị thiên sứ, cùng những danh đề, là danh mười hai chi phái 

của con cháu Y-sơ-ra-ên … 14 Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có đề 

mười hai danh, là danh mười hai sứ đồ của Chiên Con. (Ê-phê-sô 2:20 Trên nền các sứ đồ)  
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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. 

6. Phao-lô ca ngợi sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời: Rô-ma 11:33 Ôi! sâu nhiệm thay là sự 

giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, 

đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! 34 Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? 

7. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. 
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