
BÀI 10  

CÁC PHƯỚC LÀNH CHO NĂM MỚI 
Kinh thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14 

PHẤN 1: ỨNG DỤNG CĂN BẢN 
******* 

1. Chuẩn bị  

Cầu nguyện:  Xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng 

trong luật pháp của Chúa.  Xin Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật 

đến và dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài.  Xin Chúa giúp con 

làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức (năng lực) cho con.  

Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen! 

2. Đọc kỹ phần Kinh Thánh 

3. Suy gẫm: Gia-cơ 1:25   

4. Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh này là gì? 

Chúa là Đức Chúa Trời, là Đấng luôn muốn ban phước dư dật 

cho con cái của Ngài nếu họ biết vâng lời và vui lòng làm theo 

mạng lịnh Ngài. Vì Ngài là Cha yêu thương nhưng cũng là Đức 

Chúa Trời thánh khiết và công bình. 

a. Bài học này dạy gì về: 

  Đức Chúa Trời (Cha)? 

 Đức-Giê-Hô-Va là Đấng phán dạy cho dân sự Ngài (c1a) 

 Đấng ban cho sự trổi hơn mọi dân trên đất (c1b) 

 Đấng giáng xuống mọi phước lành (c2) 

 Đấng làm cho kẻ thù bị đánh bại  hoàn toàn (c7) 

 Đấng khiến phước lành ở cùng trong xứ dân sự Ngài đang 

sống (c8) 

 Đấng lập chúng ta thành một dân thánh (c9a) 

 Đấng giữ Lời thề hứa cùng ngươi (dân sự hay cá nhân) (c9c) 

 Danh Ngài khiến cho thế gian  run sợ (c10) 

 Đấng giữ lời thề với tổ phụ (c11c) 

 Đấng làm cho dư dật (làm cho giàu có) (c11a) 
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 Đấng muốn ban phước (c11e)  

 Đấng mở trời là kho báu của Ngài ra (c12) 

 Đấng làm cho (đặt) đứng hàng dầu; làm cho ở trên cao luôn 

luôn (c14) 

b. Bài này dạy gì về đời sống? 

 Có mệnh lệnh nào phải vâng theo? 

 Nghe và cẩn thận làm theo lời Chúa phán dạy (c1a;13a) 

 Nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va (c2a) 

 Gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và đi 

theo đường lối Ngài (c9) 

 Không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho (c13b) 

 Không xây ra bên hữu hay bên tả (c13c) 

 Không đi theo hầu việc các thần khác (c13d) 

  Có lời hứa để tin nhận? 

 Thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban sự trổi hơn mọi dân 

trên đất (danh tiếng lớn lao) (c1b) 

 Mọi phước lành sẽ giáng xuống trên thân thể (c2b; c4a) 

(thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác, kết quả bông trái) 

 Được phước trong thành, được phước ngoài đồng ruộng,  

đồng ruộng kết quả (c3, c4b) 

 Súc vật được phước (phát triển thêm nhiều) (c4c) 

 Những vật chứa lương thực được phước (đầy tràn) (c5) 

 Việc đi lại cũng được ban phước (trong thành hay ngoài 

đồng ruộng) (c6) 

 Kẻ thù dấy lên sẽ  bị Chúa đánh bại hoàn toàn (c7) 

 Ban phước cho công ăn việc làm được thành công dư dật 

(c8a) 

 Ban phước cho chỗ đang sinh sống (c8b) 
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 Được Chúa biệt riêng thành một dân Thánh cho Ngài (c9b) 

 Được gọi bằng Danh Ngài (c10a) 

 Làm cho muôn dân trong thế gian sẽ sợ Danh của Chúa 

trong dân sự Ngài (c10b) 

 Được Chúa ban của cải nhiều dư dật (c11a) 

 Thân thể được sanh kết quả (c11b) 

 Đồng ruộng được sanh thêm nhiều lên (c11c) 

 Được Chúa mở kho báu trên trời để mưa giáng xuống đất 

(c12a) 

 Chúa ban phước cho mọi công việc, dư dật tiền bạc (12b, c) 

 Được Chúa đặt đứng hàng đầu, không phải hàng đuôi (14a)  

 Được ở nơi cao luôn luôn, không ở dưới thấp (c14b) 

 Có lời cảnh báo nào phải để ý? 

 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán (c1a, 2a) 

 Nếu ngươi nghe theo điều răn (c13a) 

 Nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho (c13b) 

 Không xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc 

các thần khác (c13c).  Cảnh báo về tội không nghe theo tiếng 

phán của Chúa trong (Phục-truyền 28:15-68) 

 Có tội lỗi nào phải tránh? 

 Tội không muốn vâng  theo tiếng phán và điều răn của Chúa 

 Xây qua bên hữu hoặc bên tả (c13c)  

 Đi theo hầu việc các thần khác (c13d) 

5. Áp dụng: 

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ:  Cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Trời 

về mọi phước lành Chúa muốn dành cho con.  Xin Đức Thánh 

Linh giúp chúng con yêu mến Ngài không phải chỉ để nhận 

phước, mà bày tỏ lòng tôn kính Ngài để người ta kính sợ Danh 

quyền năng lớn lao của Ngài đang ở trong mỗi đời sống của 
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chúng con.  Xin giúp con để Lời Ngài dẫn đường con mỗi ngày.  

Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ! Amen.  

Viết ra những điều cần thiết cho bạn và chia sẻ cho người 

khác. 

 

 


