
BÀI 10  

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

PHẦN 2: ỨNG DỤNG NÂNG CAO 
******* 

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 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn 

vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng 

phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì 

kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.   

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) 

Phục-truyền 6:1  Vả, nầy là điều răn, luật lệ và mạng lịnh mà 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lạị cho, 

để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận 

lấy, 2 hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 

trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều 

răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu 

ngày.  (Phục 11:21, Giăng 6:63) 

 Đấng ban cho sự trổi hơn mọi dân trên đất (c1b): Ê-sai 
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61:9  Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu 

sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi 

mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. 

 Đấng giáng xuống mọi phước lành (c2) Gia-cơ 

1:17 Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ 

nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có 

một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải  nào. (2 

Cô-rinh-tô 9:15) 

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

va Nít-xi  

- Thời Cựu Ước: Xuất 14:14  Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự 

cho, còn các ngươi cứ yên lặng.  2 Sử-ký 20 15b  Chớ sợ, chớ 

kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: vì trận giặc này chẳng 

phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời.  (1 Sử-ký 

29:11)  

- Thời Tân ước: 1 Giăng 3:8  Con Đức Chúa Trời đã hiện 

ra để hủy phá công việc của ma quỉ. (Rô-ma 8:37 Trái lại, trong 

mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn 

bội phần.  Gia-cơ 4:7 Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống 

trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.) 

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

sống (c8) 

 Đấng lập chúng ta thành một dân thánh (c9a) 1 Phi-e-rơ 

2:9  Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế 

lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho 

anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi 

tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; 

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

(c9c)  2 Ti-mô-thê 2:13  Nếu chúng ta không thành tín, song 
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Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. 

 Danh Ngài khiến cho thế gian run sợ (c10) Thi-thiên 99:1  

Đức Giê-hô-va cai trị: các dân hãy run sợ; Ngài ngự trên các 

chê-ru-bin: trái đất khá rúng động.  (Gia-cơ 2:19  ma quỉ cũng 

tin như vậy và run sợ); (Rô-ma 14:11; Phi-líp 2:10-11) 

 Đấng giữ lời thề với tổ phụ (c11c)  Giô-suê 21:45 Trong 

các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Y-sơ-ra-ên, 

chẳng có một lời nào là không thành: thảy đều ứng nghiệm hết. 

 Đấng làm cho dư dật (làm cho giàu có) (c11a)  Châm-ngôn 

8:20 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.   

 Đấng muốn ban phước (c11e)  Sáng-thế Ký 12:2 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.  

Phi-líp 4:19  Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần 

dùng của anh em y theo sự  giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển 

trong Đức Chúa Jêsus Christ. (2 Cô-rinh-tô 8:9) 

Công-vụ 3:26  Đức Chúa Trời đã dấy Đầy tớ Ngài lên, rồi trước 

hết sai Người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy 

trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình.  (Sáng 1:22, 28) 

 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; c13a) 

Gia-cơ 1:25  Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật 

pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi 
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quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm 

được phước trong sự mình vâng lời 

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

10:27 Chiên ta  nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. 

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

đi theo đường lối Ngài (c9) 

Khải-huyền 1:3  Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên 

tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.  

(Thi-thiên 1) 

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

Giô-suê 1:8  Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy 

suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã 

chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong con 

đường mình, và mới được phước. 

 Không xây ra bên hữu hay bên tả (c13c)  

Phục-truyền 5:29  Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính 

sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con 

cháu chúng nó được phước đời đời!  (Hê-bơ-rơ 12:2) 

 Không đi theo hầu việc các thần khác (c13d) 

1 Sa-mu-ên 12:21  Chớ lìa bỏ Ngài đặng đi theo những hình 

tượng hư không, chẳng có ích chi, cũng không biết cứu; vì hình 

tượng chỉ là hư không mà thôi. 

Công-vụ 15:20  Song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự 

ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thị thú vật chết ngột và 

huyết. 

1 Sa-mu-ên 15:23 Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; 

sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. 

  Có lời hứa để tin nhận? 

 Thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban sự trổi hơn mọi dân 
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trên đất (c1b) 

Thi-thiên 33:12 Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời, dân 

tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay! 

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

3 Giăng 1:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được 

thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh 

cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. 

 Được phước trong thành, được phước ngoài đồng ruộng,  

đồng ruộng kết quả (c3, c4b) (Thi-thiên 23;  Giăng 15:5-8) 

 Được phước trên thân thể (kết quả bông trái) (c4a)  

Thi-thiên 144:12  Nguyện các con trai chúng tôi Giống như cây 

đang mọc lên mạnh mẽ; Nguyện các con gái chúng tôi như đá 

góc nhà, chạm theo lối kiểu của đền 

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

Thi-thiên 144:13  Nguyện kho lẫm chúng tôi được đầy dẫy, có 

đủ các thứ lương thực; Nguyện chiên chúng tôi sanh sản hằng 

ngàn hằng muôn trong đồng ruộng chúng tôi. 

 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) 

 Được Chúa biệt riêng thành một dân Thánh cho Ngài (c9b) 

 Được gọi bằng Danh Ngài (c10a) 

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

sự Ngài (c10b) 

 Được Chúa ban của cải nhiều dư dật (c11a) 
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 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, c2a) 

 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: Châm-ngôn 8:34 Người nào nghe lời Ta, hằng ngày tỉnh 

thức tại nơi cửa Ta, và chờ đợi ở bên các trụ cửa Ta, lấy làm có 

phước thay. 35 Vì hễ ai tìm được Ta, thì gặp sự sống, và sẽ được 

ơn của Đức Giê-hô-va 36 Nhưng ai phạm đến Ta, làm hại cho 

linh hồn mình; Còn kẻ nào ghét Ta, ắt ưa thích sự chết.  

 Xây qua bên hữu hoặc bên tả (c13c)  

 Đi theo hầu việc các thần khác (c13d) Khải-huyền 22:15  

Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết 

người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm 

sự giả dối đều ở ngoài hết  thảy. 

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 
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CÁC PHƯỚC LÀNH CHO NĂM MỚI – PHẦN 2 

 

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 

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. 

 

 

 


