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““
11
SSaauu  ccáácc  vviiệệcc  đđóó,,  ttrroonngg  ssựự  hhiiệệnn  tthhấấyy  ccóó  llờờii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn  ccùùnngg  ÁÁpprraamm  rrằằnngg::  

HHỡỡii  ÁÁpprraamm!!  NNggưươơii  cchhớớ  ssợợ  cchhii;;  TTaa  đđââyy  llàà  mmộộtt  ccááii  tthhuuẫẫnn  đđỡỡ  cchhoo  nnggưươơii;;  pphhầầnn  

tthhưưởởnngg  ccủủaa  nnggưươơii  ssẽẽ  rrấấtt  llớớnn..  
22
ÁÁpprraamm  tthhưưaa  rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa  GGiiêêhhôôvvaa,,  CChhúúaa  ssẽẽ  cchhoo  

ttôôii  cchhii??  TTôôii  ssẽẽ  cchhếếtt  kkhhôônngg  ccoonn,,  kkẻẻ  nnốốii  nngghhiiệệpp  nnhhàà  ttôôii  llàà  ÊÊlliiêêssee,,  nnggưườờii  ĐĐaammáácchh..  
33
ÁÁpprraamm  llạạii  nnóóii  rrằằnngg::  NNầầyy,,  CChhúúaa  llààmm  cchhoo  ttôôii  ttuuyyệệtt  ttựự;;  mmộộtt  kkẻẻ  ttôôii  ttớớ  ssaannhh  đđẻẻ  ttạạii  nnhhàà  

ttôôii  ssẽẽ  llààmm  nnggưườờii  kkếế  nngghhiiệệpp  ttôôii..  
44
ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  bbèènn  pphháánn  ccùùnngg  ÁÁpprraamm  rrằằnngg::  KKẻẻ  đđóó  

cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  kkếế  nngghhiiệệpp  nnggưươơii  đđââuu,,  nnhhưưnngg  aaii  ởở  ttrroonngg  ggaann  rruuộộtt  nnggưươơii  rraa,,  ssẽẽ  llàà  

nnggưườờii  kkếế  nngghhiiệệpp  nnggưươơii..  
55
ĐĐooạạnn,,  NNggààii  ddẫẫnn  nnggưườờii  rraa  nnggooààii  vvàà  pphháánn  rrằằnngg::  NNggưươơii  hhããyy  

nnggóó  llêênn  ttrrờờii,,  vvàà  nnếếuu  nnggưươơii  đđếếmm  đđưượợcc  ccáácc  nnggôôii  ssaaoo  tthhìì  hhããyy  đđếếmm  đđii..  NNggààii  llạạii  pphháánn  

rrằằnngg::  DDòònngg  ddõõii  nnggưươơii  ccũũnngg  ssẽẽ  nnhhưư  vvậậyy..  
66
ÁÁpprraamm  ttiinn  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  tthhìì  NNggààii  kkểể  ssựự  đđóó  

llàà  ccôônngg  bbììnnhh  cchhoo  nnggưườờii”” (Sáng. 15:1-6) 

 

 

 

 1. Đức Chúa Trời hằng tể trị trên cuộc đời của Ápram và Ngài đã định mạng 

cho Ápram có tương lai vẻ vang (C. 1; Sv. Ma. 10:30). 

  (1) “cái thuẫn đỡ”: Hb.  ןגמ[magen], “sự che chắn”  

  (2) “phần thưởng”: Hb. ׂשרכ [sakar], “tiền công” 

 

 2. Ápram thiếu tầm nhìn Thiên Thượng và đã có sự nhận thức sai, cho rằng 

tương lai của mình sẽ hẩm hiu (C. 2-3; Sv. Ês. 55:8-9). 

  (1) “cho chi?”: Hb.  ןתנ[nathan], “ban cấp” 

  (2) “chết không con”: Hb.  ערז[zera„],“chẳng có con cho đến chết”  

  (3) “tuyệt tự”: Hb.  ירירע[„ariyriy], “kết thúc dòng họ” 

 

 3. Đức Chúa Trời ban giao ước đời đời của Ngài về dòng dõi thuộc thể và thuộc 

linh của Ápram (C. 4-5; Sv. Ês. 55:10-11). 

  (1) “trong gan ruột”: Hb.  העמ[me„ah], “ruột thịt” 

  (2) “người kế nghiệp”: Hb. ריׁש [arash], “người kế tục dòng họ” 

  (3) “đếm”: Hb.  רפס[caphar], “xác định số lượng” 

 

 4. Được sự khải thị của Đức Chúa Trời, đức tin của Ápram gia tăng và Đức 

Chúa Trời đẹp ý kể Ápram là người công nghĩa (C. 6; Sv. Rô. 4:18; Hê. 11:1, 

8-11). 

  (1) “tin”: Hb.  ןמא[„aman], “hiểu biết, đồng ý, và kỳ vọng”  
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  (2) “công bình”: Hb.  הקדצ[tsᵉdaqah], “phải lẽ” 

 

 

 

 1. Chúng ta phải thận trọng trong việc nhận thức về đường lối của Đức Chúa 

Trời trên đời sống mình!  

  ““
11
SSaauu  ccáácc  vviiệệcc  đđóó,,  ttrroonngg  ssựự  hhiiệệnn  tthhấấyy  ccóó  llờờii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn  ccùùnngg  ÁÁpprraamm  

rrằằnngg::  HHỡỡii  ÁÁpprraamm!!  NNggưươơii  cchhớớ  ssợợ  cchhii;;  TTaa  đđââyy  llàà  mmộộtt  ccááii  tthhuuẫẫnn  đđỡỡ  cchhoo  nnggưươơii;;  

pphhầầnn  tthhưưởởnngg  ccủủaa  nnggưươơii  ssẽẽ  rrấấtt  llớớnn..  
22
ÁÁpprraamm  tthhưưaa  rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa  GGiiêêhhôôvvaa,,  

CChhúúaa  ssẽẽ  cchhoo  ttôôii  cchhii??  TTôôii  ssẽẽ  cchhếếtt  kkhhôônngg  ccoonn,,  kkẻẻ  nnốốii  nngghhiiệệpp  nnhhàà  ttôôii  llàà  ÊÊlliiêêssee,,  

nnggưườờii  ĐĐaammáácchh..  
33
ÁÁpprraamm  llạạii  nnóóii  rrằằnngg::  NNầầyy,,  CChhúúaa  llààmm  cchhoo  ttôôii  ttuuyyệệtt  ttựự;;  mmộộtt  kkẻẻ  

ttôôii  ttớớ  ssaannhh  đđẻẻ  ttạạii  nnhhàà  ttôôii  ssẽẽ  llààmm  nnggưườờii  kkếế  nngghhiiệệpp  ttôôii”” (Sáng. 15:1-3) 

 

 2. Sự phán hứa của Đức Chúa Trời là bất di, bất dịch vì Ngài là Đấng thành tín! 

  ““
44
ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  bbèènn  pphháánn  ccùùnngg  ÁÁpprraamm  rrằằnngg::  KKẻẻ  đđóó  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  kkếế  

nngghhiiệệpp  nnggưươơii  đđââuu,,  nnhhưưnngg  aaii  ởở  ttrroonngg  ggaann  rruuộộtt  nnggưươơii  rraa,,  ssẽẽ  llàà  nnggưườờii  kkếế  nngghhiiệệpp  

nnggưươơii..  
55
ĐĐooạạnn,,  NNggààii  ddẫẫnn  nnggưườờii  rraa  nnggooààii  vvàà  pphháánn  rrằằnngg::  NNggưươơii  hhããyy  nnggóó  llêênn  

ttrrờờii,,  vvàà  nnếếuu  nnggưươơii  đđếếmm  đđưượợcc  ccáácc  nnggôôii  ssaaoo  tthhìì  hhããyy  đđếếmm  đđii..  NNggààii  llạạii  pphháánn  rrằằnngg::  

DDòònngg  ddõõii  nnggưươơii  ccũũnngg  ssẽẽ  nnhhưư  vvậậyy”” (Sáng. 15:4-5) 

 

 3. Chúng ta phải sống đức tin, luôn trông cậy Đức Chúa Trời!  

““ÁÁpprraamm  ttiinn  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  tthhìì  NNggààii  kkểể  ssựự  đđóó  llàà  ccôônngg  bbììnnhh  cchhoo  nnggưườờii”” (Sáng. 

15:6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


