
FAITH OF JACOB (Gen. 48:1- 22; Heb. 11:21) 
 
Jacob is one of the most interesting of Bible characters. One half of the 
book of Genesis is used to recount his life story so it clearly has significance. 
We read of his birth in Genesis 25 and his burial in Genesis 50. Jacob’s story 
attracts our attention because there is something very human about his life.  
 
Gia-cô ́p là một trong những nhân vật thú vị nhất trong Kinh Thánh. Cuộc 
đời của ông được kể lại trong phân nửa cuốn sa ́ch Sa ́ng Thê ́ Ky ́, đủ để cho 
chu ́ng ta thấy đươ ̣c tầm quan trọng của nhân vật này. Chúng ta có thể đọc 
về sự ra đời của ông trong Sa ́ng Thê ́ Ky ́ 25 và kết thúc vê ̀ cuô ̣c đơ ̀i cu ̉a ông 
trong Sa ́ng Thê ́ Ky ́ 50. Câu chuyện về Gia-cô ́p lôi cuô ́n sư ̣ chu ́ y ́ cu ̉a 
chu ́ng  ta vi ̀ cuộc đơ ̀i của ông co ́ điê ̀u gi ̀ đo ́ râ ́t đi ́ch thư ̣c . 
 
Many believers struggle to identify with the heroic faith of Abraham as 
God’s friend or Moses who the Lord spoke face to face with. But almost 
every saint can identify with the inconsistent pilgrimage of Jacob. He lived 
just like us – fighting the flesh from the beginning to end. Even in his better 
days he seemed to take two steps forward and one step back. 
 
Rất nhiều Cơ Đô ́c Nhân nỗ lực để có được anh hu ̀ng đức tin như ông A ́p-
ra-ham, một người bạn thân thiê ́t cu ̉a Đư ́c Chu ́a Trơ ̀i, hoặc Môi-se, ông la ̀ 
ngươ ̀i đươ ̣c gă ̣p trư ̣c tiê ́p Đư ́c Chu ́a Trơ ̀i. Nhưng hầu hê ́t ca ́c thánh đô ̀ nào 
cũng co ́ thê ̉ nhâ ̣n ra đươ ̣c cuộc hành hương đầy khó khăn cu ̉a Gia-cô ́p. 
Ông cu ̃ng sô ́ng như chu ́ng ta- bă ̀ng ca ́ch đâ ́u tranh cho xác thi ̣t tư ̀ đâ ̀u đê ́n 
cuô ́i. Kể cả trong những ngày tháng tốt đẹp, ông hầu như đều phải tiến 2 
bước rồi lùi lại một bước. 
 
BACKGROUND TO THIS INCIDENT - BÔ ́I CA ̉NH SƯ ̣ KIÊ ̣N 
 
Jacob is 147 years old and nearing the end of his pilgrimage. The old 
Patriarch knows the end is near. The story of his life now rapidly comes to a 
close.  
 
Gia-cô ́p đươ ̣c 147 trong lu ́c cuộc hành hương cu ̉a ông gâ ̀n kê ́t thu ́c. Tô ̉ phu ̣ 
biê ́t đươ ̣c sư ̣ tâ ̣n thê ́ đang đê ́n gâ ̀n. Câu chuyện về cuộc đời của Gia-cô ́p 
đang nhanh chóng đi đến hồi kết. 
 
Some come to death in unbelief, whereas others full of faith and the Holy 
Ghost. This is a wonderful scene of a saint of God dying well. John Wesley 
used to say of the old Methodists, “our people die well.” This incident will 
wonderfully illustrate the doctrine of the perseverance of faith of the true 
elect of God.  
 



Một số người chết đi khi chưa tin Chu ́a, và còn những người khác thì đầy 
đức tin và Đức Thánh Linh. Đây là một cảnh tuyệt vời của một vị thánh đô ̉ 
cu ̉a Chúa khi qua đơ ̀i . John Wesley đã từng nói về các ngươ ̀i theo gia ́o pha ́i 
Gia ́m Ly ́ “Người của chúng ta đã chết một cái chết an lành”. Sư ̣ kiê ̣n na ̀y se ̃ 
minh họa tuyệt vời cho học thuyết về đức tin bền bỉ của người được Chúa 
lựa chọn. 
 
Jacob had lived a long life, but it was this occasion that the writer of 
Hebrews under inspiration selected as a paradigm of faith and worship in 
this man’s life, “By faith Jacob, when he was a dying, blessed both the sons of Joseph; 
and worshipped, leaning upon the top of his staff” (Heb. 11:21). 
 
Gia-cô ́p sô ́ng râ ́t lâu, va ̀ ta ́c gia ̉ cu ̉a sa ́ch Hê-bơ-rơ đã đươ ̣c ca ̉m hư ́ng bơ ̉i 
Đư ́c Tha ́nh Linh đê ̉ viê ́t vê ̀ cuô ̣c đơ ̀i cu ̉a ông Gia-cô ́p va ̀ đư ́c tin đa ́ng nê ̉ 
phu ̣c cu ̉a ông đê ̉ chu ́ng ta ho ̣c theo, “Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, chúc 
phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên gậy mình mà lạy.” (Heb. 
11:21) 
 
Jacob desired that his funeral would be a witness that he believed in the 
promises of God to his family and to the Egyptians around him. The 
greatest thing we can bequeath to our children is a godly heritage. If you 
give your children everything else and fail here, then you have failed as a 
parent.  
 
Gia-cô ́p mong muốn rằng ca ́i chê ́t của ông sẽ là một minh chứng vê ̀ sư ̣ tin 
câ ̣y cu ̉a ông vê ̀ như ̃ng lời hứa của Đư ́c Chúa Trơ ̀i với gia đình ông và những 
người Ai Cập xung quanh ông. Điều lơ ́n nhâ ́t ma ̀ chúng ta có thể để lại cho 
con cháu chu ́ng ta đo ́ là một di sản cu ̉a sư ̣ tin ki ́nh Chu ́a. Nếu bạn có thể 
cho con ca ́i mình tất cả mọi thứ nhưng lại không co ́ sư ̣ tin ki ́nh Chu ́a, thi ̀ 
bạn đã thất bại trong việc làm cha mẹ.  
 
V2 – It is almost as if his children besought him to rest, but the old man 
gets a second wind when he hears his beloved Joseph has arrived. When he 
arrives, his father rehearses some of the experiences of his long pilgrimage. 
This is no muddled ramble but clear and profound spiritual thoughts 
pouring from his heart.  
 
Câu 2 -  Khi các con của Gia-cô ́p nằng nặc khuyên ông nghỉ ngơi, nhưng 
ông đột nhiên đươ ̣c phu ̣c hô ̀i sư ́c kho ̉e khi ông nghe tin Giô-se ́p, con trai 
yêu quý của ông đã đến.Khi Giô-se ́p đến, cha của ông đã kê ̉ la ̣i một số kinh 
nghiệm trong cuộc hành hương lâu dài của mình. Đây không phải là ca ́ch 
no ́i vơ ́ vâ ̉n lung tung nhưng như ̃ng suy nghi ̃ thông suô ́t và sâu sắc xuâ ́t pha ́t 
từ đâ ́y lo ̀ng cu ̉a ông. 



I want us to see four key things about his faith as he stands on the edge of 
eternity 
 
Tôi muô ́n chu ́ng ta thâ ́y ro ̃ 4 điểm thiết yếu về đức tin của Gia-cô ́p khi ông 
sắp vê ̀ vơ ́i co ̃i đơ ̀i đơ ̀i: 
 

1. FOCUS OF HIS FAITH (Trọng Tâm của Đức Tin) 
2. WITNESS OF HIS FAITH (Minh Chứng của Đức Tin)  
3. FUTURE HOPE OF HIS FAITH (Hi Vọng Tương Lai của Đức 

Tin) 
4. TEST OF HIS FAITH (Thử Thách của Đức Tin) 

 

1. FOCUS OF HIS FAITH-Tro ̣ng Tâm cu ̉a Đư ́c Tin  
 
V3 – It should be noted the Theo-centric manner of his last conversations. 
He begins and ends with God (v11). Blessed is a life that does so.  
 
Câu 3 -  Chu ́ng ta cần lưu ý vê ̀ ca ́ch ông (Giô-se ́p) đă ̣t Đư ́c Chu ́a Trơ ̀i la ̀ 
điê ̉m tro ̣ng tâm trong cuô ̣c hội thoại cuối cùng của ông trươ ́c khi ông qua 
đơ ̀i . Ông bắt đầu và kết thúc với tư ̀ Đư ́c Chúa Trơ ̀i ( câu 11). Ông đu ́ng la ̀ 
mô ̣t ngươ ̀i co ́ mô ̣t đơ ̀i sô ́ng đâ ̀y phươ ́c ha ̣nh mơ ́i la ̀m được điê ̀u đo ́. 
 
Jacob did not always see things from that perspective. He was once famous 
for his deceit and lived only for Jacob. Now the legacy that Jacob wants to 
leave behind to his offspring is their father and grandfather’s faith in God. 
Ultimately, that is all that counts.  
 
Gia-cô ́p đã không luôn nhìn mọi thứ từ quan điểm đó. Ông đã từng đươ ̣c 
biê ́t̉ đê ́n vê ̀ sự lừa dối và sô ́ng ích kỉ cho bản thân mi ̀nh. Bây giờ, di sản mà 
Gia-cô ́p muốn để lại cho hậu tư ̣ của mình là đức tin cu ̉a tô ̉ phu ̣ ông đô ́i vơ ́i 
Đư ́c Chu ́a Trơ ̀i. Cuối cùng thì đư ́c tin la ̀ điều quan trọng nhất. 
 
There is a tendency in many old people to focus on themselves. But not 
Jacob. His focus is on God and the promises of God to him.  
 
Những người già thường có xu hướng hay chu ́ tro ̣ng va ̀o bản thân mình. 
Nhưng Gia-cô ́p thì không như vậy. Ông đă ̣t Đư ́c Chu ́a Trơ ̀i va ̀ lơ ̀i hư ́a cu ̉a 
Nga ̀i la ̀ tro ̣ng tâm trong cuô ̣c đơ ̀i ông. 
 
V4 – Jacob’s faith as he dies is not based on optimism or feelings but the 
objective truths and promises of God’s Word. Faith without a certain and 
secure object is worthless.  
 
Câu 4 - Đức tin của Gia-cô ́p khi chết không dựa trên sự lạc quan hay cảm 
xúc riêng mà dựa trên những chân ly ́ khách quan và những lời hứa của Đức 



Chúa Trời. Đức tin khi không có một mục đích nhất định và an toàn thì 
cũng như vô nghi ̃a. 
 

2. WITNESS OF HIS FAITH- Minh Chư ́ng cu ̀a Đư ́c Tin 
 
Jacob looked now on his two grandsons who had not known Abraham or 
Isaac or the pilgrim life of Canaan. Nor had they come through the crucible 
of suffering that moulded the character of Joseph. Doubtless, he was 
concerned for their spiritual wellbeing brought up in the luxury and privilege 
of a pagan and worldly society like Egypt. Jacob was cognisant of the 
attraction of the world; having lived so long succumbed to its attractions.  
 
Bây giơ ̀ Gia-cô ́p đa ̃ nhi ̀n thâ ́y 2 người cháu nô ̣i cu ̉a ông la ̀ như ̃ng ngươ ̀i 
không hề biết đến tô ̉ phu ̣ cu ̉a mi ̀nh la ̀ A ́p-ra-ham, Y-sa ́c hay là cuộc hành 
hương đê ́n vùng đất hư ́a Ca-na-an. Ho ̣ cũng không biết đến những thử 
thách đã tôi luyện nên nhân cách của Giô-se ́p. Hiển nhiên Gia-cô ́p vô cùng 
quan tâm đến sự tăng trươ ̉ng tâm linh của con cháu mình khi chúng được 
sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả và một xả hội trần tục ở Ai 
Cập. Ông hiểu được sự cám dỗ của thế giới này vì ông đã từng không 
chống nổi sự cám dỗ đó trong một khoảng thời gian dài. 
 
Now, Jacob wanted to adopt these grandsons and leave a witness to them of 
their grandfather’s faith. We should not be indifferent or careless about such 
matters.  
 
Bây giờ Gia-cô ́p muốn nuôi dạy như ̃ng đư ́a cháu cu ̉a ông và la ̀m chư ́ng cho 
chúng vê ̀ đức tin của tô ̉ phu ̣ chu ́ng. Chúng ta cu ̃ng không ngoa ̣i lê ̣ va ̀ lơ la ̀ 
đến những vấn đề như vậy.  
 
The world would despise Jacob’s desire for these young men raised in the 
most educated and powerful circles of the Egyptian elite to identify 
themselves with a refugee shepherd’s family. Surely they would argue, 
Ephraim and Manasseh had advanced and escaped the backward beginnings 
of their father and should utilise the privilege and prestige they had to the 
fullest. Jacob, however, saw by faith the adoption of these sons into the 
covenant family of Israel.  
 
Thê ́ gian này co ́ le ̃ cươ ̀i chê vê ̀ sư ̣ mong muô ́n cu ̉a Gia-cô ́p cho như ̃ng con 
cháu mình trươ ̉ng tha ̀nh trong mô ̣t môi trươ ̀ng gia ́o du ̣c ơ ̉ giư ̃a xung quanh 
dân t ̣ô ̣c hùng mạnh ở Ai Cập đê ̉ nhâ ̣n biê ́t chi ́nh ba ̉n thân mi ̀nh tư ̀ mô ̣t gia 
đi ̀nh chăn chiên ti ̣ na ̣n. Chắc chắn họ sẽ tranh luận ră ̀ng E ́p-ra-im va ̀ Ma-
na-se đã nâng cao và thoát khỏi sự qua ́ khư ́ lạc hậu của ông cha mình và 
chu ́ng nên tâ ̣n hươ ̉ng như ̃ng điê ̀u thuâ ̣n lơ ̣i ma ̀ chu ́ng co ́ đươ ̣c. Tuy nhiên, 



bơ ̉i đư ́c tin, Gia-cô ́p đa ̃ nhi ̀n thâ ́y đươ ̣c sư ̣  nuôi nâ ́ng như ̃ng đư ́a con trai 
ông trong mô ̣t gia đi ̀nh giao ươ ́c cu ̉a ngươ ̀i Do Tha ́i. 
 
His greatest hope for these grandsons was tied up in God’s promises. He 
may have had many grandchildren, but he wants these two in the same 
spiritual family. Jacob knows that this is something greater than all that 
Egypt had to offer them. 
 
Hy vọng lớn nhất của ông la ̀ ca ́c con cháu mình được gắn liền với lời hứa 
của Đư ́c Chúa Trơ ̀i. Ông có thể có rất nhiều con cháu nhưng ông muốn 2 
đứa cháu kia trưởng thành trong chung mô ̣t gia đình tin ki ́nh Chu ́a. Gia-cô ́p 
biết rằng việc này lớn hơn tất cả những gì Ai Cập có thể đem lại cho chúng.  
 
V15 – This blessing is saturated with profound theology. Jacob recognizes 
that God has been at work for centuries in his covenant family, “God, before 
whom my fathers Abraham and Isaac did walk.” What a blessing and privilege it is 
to know this and to live up to these privileges.  
 
Câu 15 - Sự phươ ́c ha ̣nh na ̀y đươ ̣c ba ̃o ho ̀a vơ ́i thâ ̀n ho ̣c sâu să ́c. Gia-cô ́p 
nhận ra rằng Đư ́c Chúa Trơ ̀i vẫn luôn luôn hiện diện trong gia đình giao 
ươ ́c cu ̉a ông suốt các thập kỷ qua, “Đức Chúa trời mà tổ phụ tôi là A ́p-ra-ham 
và Y-sa ́c đã thờ phượng”.  Hiểu được và sống dựa theo điều này quả là một sự 
phươ ́c lành kỳ diệu. 
 
It is also good to speak to your descendants of God’s covenant faithfulness 
toward you. Jacob doubtless was aware of how he was equally unworthy as 
Esau, yet God loved him and sovereignly elected this crooked usurper.  
 
Chu ́ng ta tô ́t nhâ ́t nên la ̀m chư ́ng cho con cha ́u mi ̀nh vê ̀ sư ̣ giao ươ ́c trung 
ti ́n cu ̉a Đư ́c Chu ́a Trơ ̀i đô ́i vơ ́i ba ̣n. Gia-cô ́p thư ̀a biê ́t ră ̀ng ông không xư ́ng 
đa ́ng vơ ́i anh trai mi ̀nh la ̀ Ê-sau, nhưng  Đư ́c Chúa Trơ ̀i vẫn yêu thương va ̀ 
lư ̣a chọn ông, la ̀ mô ̣t ke ̉ cươ ́p ngôi.  
 
In later generations, the biblical writers used a very particular phrase when 
they wanted to describe the fact that God always keeps his promises. They 
called him the God of Abraham, Isaac and Jacob. Think of that.  

Những thế hệ sau, những người viết kinh thánh luôn luôn dùng một cụm từ 
đặc biệt khi họ muốn nói rằng Chúa luôn luôn giữ lời hứa của mình. Họ gọi 
Chúa là Đư ́c Chúa Trơ ̀i của A ́p-ra-ham, Y-sa ́c và Gia-cô ́p. Chu ́ng ta hãy 
nghĩ về điều này. 

He’s never called the God of Joseph—though Joseph had greater 
achievements. He’s never called the God of Daniel—though Daniel had 



greater courage. He’s never called the God of Moses—though Moses was a 
greater leader. One writer called this “the crowning proof of divine 
mercy”—that God would associate his name with such a man as Jacob. But 
why should that surprise us? God is pleased to associate himself with 
anyone who has faith in him. 

Họ không bao giờ gọi Chúa là Đư ́c Chúa Trơ ̀i của Giô-se ́p mặc dù Giô-se ́p 
đã đa ̣t nhiều thành tích cao hơn trong cuộc đời. Họ không gọi Chúa là Đư ́c 
Chúa Trơ ̀i của Đa-ni-ên mặc dù Đa-ni-ên có một sự can đảm tuyệt vời. Họ 
không gọi Chúa là Đư ́c Chúa Trơ ̀i của Môi-se mặc dù Môi-se là một nhà 
lãnh đạo vĩ đại. Một ta ́c gia ̉ đã go ̣i điê ̀u na ̀y la ̀ “minh chứng tuyệt đối của 
lòng thương xo ́t của Đư ́c Chúa Trơ ̀i”- ră ̀ng Đư ́c Chu ́a Trơ ̀i co ́ thê ̉ liên kê ́t 
tên mi ̀nh vơ ́i mô ̣t ngươ ̀i như Gia-cô ́p . Chúng ta không nên ngạc nhiên vì 
Chúa luôn muốn liên kết với những ai co ́ đư ́c tin trong Nga ̀i.  

Jacob was a man that was self-dependant for so long, but now he sees and 
states that God was shepherding his life all his days. “the God which fed me all 
my life long unto this day.” We may not always see or acknowledge this but it is 
true. Our great wise Shepherd “maketh me to lie down in green pastures” (Psalm 
23:2), but also is with us when we “walk through the valley of the shadow of death” 
(Psalm 23:4). From the cradle to the grave we are under the loving hands of 
God.  
 
Gia-cô ́p là một người mà luôn luôn phụ thuộc va ̀ tư ̣ dư ̣a vào bản thân 
mình. Bây giờ ông đã nhận ra rằng Đư ́c Chu ́a Trơ ̀i đa ̃ dâ ̃n dă ́t ông trong 
suô ́t cuô ̣c đơ ̀i ông “Đức Chúa Trời la ̀ Đâ ́ng chăn giư ̃ tôi; têi se ̃ chă ̃n thiê ́u thô ́n 
gi ̀”.  Chu ́ng ta đôi lu ́c không thâ ́y hay nhâ ̣n ra điê ̀u đo ́ nhưng đo ́ la ̀ sư ̣ thâ ̣t. 
Đức ChúaTrơ ̀i la ̀ mô ̣t Đâ ́ng chăn chiên vĩ đại nhâ ́t của chúng ta “giúp ta nghỉ 
ngời trên bãi cỏ xanh” (Thi-thiên 23:2) và cũng là người “đi cùng chúng ta qua 
màn đêm của sự diệt vong” (Thi-thiên 23:4). 
 
The idea of “luck” or “accident” is completely incompatible with Christian 
thought. Jacob had times of great tragedy such as his beloved Rachel’s death 
(v7), but through it all God was constantly faithful.  
 
Ca ́c cơ đô ́c nhân không được tin va ̀o sự “may mắn” hay sư ̣ “ngẫu nhiên”. 
Gia-cô ́p đã có một thời gian dài sống trong bi kịch, ví dụ như khi vơ ̣ ông, 
Ra-chi-ên qua đơ ̀i, nhưng trong suốt thời gian ấy Chúa vẫn trung ti ́n với 
ông. 
 
Jacob is also implying here that despite all of his pride and resistance, God 
persevered in grace with him for all those 147 years. He was one of the most 
stubborn and foolish sheep in God’s flock but he was still in it. Jacob knew 



as well as anyone the difficulties associated with shepherding animals like 
sheep (Gen 31:38-42). It is good to tell your children of this.  
 
Gia-cô ́p cũng ngụ ý rằng mặc dù ông có rất nhiều sự kiêu nga ̣o và chống 
nghi ̣ch la ̣i ĐCT, nhưng Nga ̀i vẫn luôn ở bên ông trong suốt 147 năm. Ông 
là một trong những con chiên ngang bươ ́ng  va ̀ li ̀ lươ ̣m nhất trong bâ ̀y chiên 
của Chúa nhưng ông vẫn thuộc về bâ ̀y chiên đó. Chi ́nh ba ̉n thân ông 
cu ̃ng  biết việc chăn chiên khó đến nhường nào. Điê ̀u na ̀y tô ́t đê ̉ chu ́ng ta 
kê ̉ cho con ca ́i mi ̀nh nghe. 
 
Too many spend their lives complaining about their circumstances at home 
and then wonder why their children want nothing to do with the God who 
controls circumstances!  
 
Có rất nhiều người luôn luôn phàn nàn vể hoàn cảnh gia đình họ rồi lại 
không hiểu tại sao con ca ́i họ không muốn la ̀m theo y ́ Chu ́a la ̀ Đâ ́ng cai tri ̣ 
cuô ̣c đơ ̀i ho ̣! 
 
3. FUTURE HOPE OF HIS FAITH- Hi vo ̣ng tương lai cu ̉a đư ́c 

tin 
 
V16 – Jacob tells his descendants how God saved him, “The angel which 
redeemed me from all evil.” He wants his offspring to partake in this glorious 
salvation, “bless the lads.” The glory of our salvation should be retold to our 
children and grandchildren. It is Jacob’s prayer that the faithful covenantal 
work that God began in Abraham, Isaac and Jacob, will also be witnessed in 
the lives of these young men.  
 
Câu16 - Gia-cô ́p kể với con cháu của ông vê ̀ Đư ́c Chúa Trơ ̀i đa ̃ cứu ông 
như thế nào, “ thiên sứ đã cứu ta ra khỏi vòng hoạn nạn”. Ông muốn con cháu 
mình cũng có được sự cứu rỗi linh thiêng này, “hãy ban phước cho 2 đứa trẻ 
này”. Sau đấy chúng sẽ kể về sự cứu rỗi này đến con cháu của chúng. Đây là 
lời nguyện ước của Jacob rằng lời hứa của Chúa, bắt đầu từ A ́p-ra-ham, Y-
sa ́c và Gia-cô ́p, sẽ tiếp tục la ̀m chư ́ng cho con cháu của mình. 
 
Many grandparents and parents look at their descendants and they 
desperately want them to be a success in this world – in sports, business, 
academics, relationships etc. But the Christian parent and grandparent 
should have one great focus – salvation of their children and grandchildren. 
That’s not to say that these other things are unimportant BUT there is 
nothing to compare with the value of eternal souls.  
 
Có rất nhiều bậc ông ba ̀, cha me ̣ nhìn thâ ́y con cha ́u mình va ̀ chu ́ng muô ́n 
được thành công trong cái xã hội này - vi ́ du ̣ như trong thể thao, kinh 
doanh, học tập hay những mối quan hệ. Nhưng ca ́c bâ ̣c cha, me ̣ va ̀ ông ba ̀ 



la ̀ như ̃ng cơ đô ́c nhân nên co ́ một tro ̣ng tâm duy nhất - đo ́ la ̀ sư ̣ cứu rỗi của 
Chu ́a cho con cháu của họ. Điều này không có nghĩa những thứ bên trên 
không quan trọng nhưng không co ́ điê ̀u gi ̀ co ́ thê ̉ so sa ́nh với giá trị của một 
linh hồn đươ ̣c cư ́u rô ̃i. 
 
The glittering prizes and accolades for your childrens’ looks, abilities and 
achievements will never compensate if they die and go to hell. Remember 
David’s anguish when he wept over the handsome and talented favourite 
son, Absalom.   
 
Con cháu bạn có thể có tướng mạo tốt, tài năng và đạt được nhiều thành 
công nhưng cũng sẽ chẳng có giá trị gì khi chúng chết đi và xuống địa ngục. 
Hãy nhớ về sự đau khổ của Đa-vi ́t khi ông khóc thương người con trai  đầy 
tài năng A ́p-sô-lôm của mình. 
 
Parent and grandparent – be consumed with the thought of the salvation or 
your children and grandchildren. Whenever you can, speak to them about 
the Lord and salvation.  
 
Hỡi những người làm ông bà hay cha mẹ, hãy luôn nghĩ đến việc làm thế 
nào để con cháu mình được cứu rỗi. Bất cứ khi nào bạn có thể, hãy kể với 
chúng về Chúa và sự cứu vớt linh hồn của Ngài. 
 

4. TEST OF HIS FAITH- Thư ̉ tha ́ch cu ̉a đư ́c tin 
 
It’s not simply enough to talk about faith. God will always test our 
statements of faith. Jacob may be an old and dying man but that doesn’t 
give him a pass. God will now test his declarations of faith.  
 
Đức tin không đơn giản như chu ́ng ta nghĩ. Chúa sẽ luôn luôn thư ̉ tha ́ch 
đức tin của chu ́ng ta. Gia-cô ́p có thể xem la ̀ mô ̣t ông la ̃o, gâ ̀n chê ́t nhưng 
Chu ́a đa ̃ thư ̉ tha ́ch đư ́c tin cu ̉a ông. 
 
V19 – Joseph may have thought his father was confused or maybe that the 
stubborn “old Jacob” was coming to the fore. But v14 tells us this was no 
mistake or arbitrariness as he did this “wittingly.” Jacob is now putting God’s 
will over man’s will, no matter what that costs him.  
 
Câu 19 - Giô-se ́p có le ̃ nghi ̃ ră ̀ng cha mi ̀nh đa ̃ nhầm lẫn hoặc có thể là 
“Gia-cô ́p hồi xưa” ngang bươ ́ng đã nên nô ̉i bâ ̣t. Nhưng trong câu 14 cho 
chúng ta biết điều này không phải la nhầm lẫn vì ông đã làm điều này “một 
cách có chủ đi ́ch”. Gia-cô ́p đặt y ́ muô ́n của Chúa lên trên y ́ muô ́n của lo ̀ai 
người, bất kể chuyê ̣n gi ̀ xa ̉y đê ́n vơ ́i ông. 
 



Doubtless, he was reminded of disasters in his own life by attempts to 
subvert God’s will when he seemed to feel that “God helps those who help 
themselves.” He also must have remembered the failure of Isaac in trying to 
bypass God’s will for Jacob and Esau. Jacob’s greatest weakness finally 
became his strength when he surrendered to God. He had now been 
conquered by God! 
 
Không nghi ngờ gì, ông đã được Chu ́a nhắc nhở về như ̃ng tai họa trong 
cuộc đời mình khi ông nỗ lực tìm cách la ̀m tra ́i ngươ ̣c y ́ muô ́n cu ̉a Chu ́a khi 
ông ca ̉m nhâ ̣n ră ̀ng "Chúa giúp đơ ̃ cho những người giúp đỡ mình." Ông 
cũng nhớ la ̣i sư ̣ thất bại của Y-sa ́c khi Y-sa ́c tìm cách bỏ tha ́nh y ́ của Chúa 
cho Gia-cô ́p và Ê-sau. Điểm yếu lớn nhất của Gia-cô ́p cuối cùng cũng đã 
trở thành điểm mạnh khi ông đầu hàng vâng phu ̣c theo y ́ với Chúa. Ông 
bây giờ đã bị Đức Chúa Trời chiê ́m hư ̃u! 
 
This was not an easy thing to do. Joseph was his favourite son and Prime 
Minister of Egypt. No doubt Jacob respected highly his wisdom and 
godliness. It was also very embarrassing for Manasseh. This had the 
potential to cause a lifelong family rift. But even Joseph was not higher in 
Jacob’s mind than God. Jacob has finally become a man of faith and he is 
not going to move from that. 
 
Đây không phải là điều dễ dàng để làm. Giô-se ́p là con trai yêu qu ́i của ông 
và là Thủ tướng cu ̉a nươ ́c Ai Cập. Không nghi ngờ gì, Gia-cô ́p đánh giá cao 
và tôn trọng trí tuệ và sự tin kính của Giô-se ́p. Điều này cũng rất đáng xấu 
hổ cho Ma-na-se. Điê ̀u na ̀y có khả năng gây ra sự rạn nứt vi ̃nh viê ̃n trong 
gia đình ông. Nhưng ngay cả Giô-se ́p cũng không được như Chúa trong 
tâm trí của Gia-cô ́p. Gia-cô ́p cuối cùng đã trở thành một con người của đức 
tin và ông sẽ không thay đổi điều đó. 
 
Parents like Joseph have to learn to submit their natural desires to God’s 
higher providential plans. Too many parents want to live out their dreams 
and ambitions through their children. That is not just selfish but unbiblical.  
 
Ca ́c bâ ̣c phụ huynh như Giô-se ́p phải học cách tri ̀nh dâng như ̃ng ươ ́c muô ́n 
ca ́ nhân mi ̀nh cho Chu ́a va ̀ vâng phu ̣c theo tha ́nh y ́ Chu ́a. Quá nhiều phụ 
huynh muốn sống những ước mơ và hoài bão của mình thông qua con cái 
của họ. Đó không chỉ là ích kỷ mà còn không vâng theo Kinh Thánh. 
 
Children are the heritage of the Lord. He alone gave us these little ones and 
He alone has the right to determine His will for their future. Amazing how 
many parents dedicate their children to the Lord and then spend the rest of 
their lives trying to frustrate God’s will for their child!  
 



Con trẻ là di sản của Chúa.  Chi ̉ co ́ Ngài la ̀ Đâ ́ng đa ̃ ban cho chu ́ng ta 
như ̃ng đư ́a con  đưa con va ̀ chi ̉ co ́ Nga ̀i mơ ́i co ́ quyê ̀n quyê ́t định tương lai 
của chúng theo y ́ muô ́n tô ́t la ̀nh cu ̉a Nga ̀i.  Thật kinh nga ̣c khi chúng ta thấy 
rất nhiều cha mẹ dâng con ca ́i họ cho Chúa rô ̀i sau đo ́ ho ̣ da ̀nh ca ̉ đơ ̀i mi ̀nh 
la ̀m tra ́i vơ ́i tha ́nh y ́ Chu ́a chi ̉ vi ̀ con ca ́i ho ̣ . 
 
Interestingly, this prophecy was not fulfilled for hundreds of years and even 
in the time of Moses, Manasseh still outnumbered Ephraim (Num. 26:34, 
37). But time proved the Word of God. Ephraim became a mighty tribe. 
The greatest General of Israel – Joshua – came from Ephraim. God gifted 
the tribe as warriors and valiant fighters (1 Chron. 12:30). After the division 
of the kingdom the 10 northern tribes it became so powerful that the 
northern kingdom became known as the Kingdom of Ephraim.  
 
Thật thú vị rằng lời tiên tri này không được ư ́ng nghiê ̣m trong 100 năm qua 
va ̀ ngay cả trong thời đại của Môi-se, bô ̣ tô ̣c Ma-na-se nhiê ̀u hơn bô ̣ tô ̣c cu ̉a 
E ́p-ra-im (Dân sô ́ ky ́ 26:34,37) Thời gian đa ̃ ư ́ng nghiê ̣m lời của Đư ́c Chúa 
Trơ ̀i, E ́p-ra-im trở thành một bộ tộc hùng mạnh. Mô ̣t Tư Li ̣nh lơ ́n nhâ ́t cu ̉a 
Y-sơ-ra-ên la ̀ Giô-suê- đê ́n tư ̀ bô ̣ tô ̣c E ́p-ra-im. Đư ́c Chu ́a Trơ ̀i đa ̃ ban cho 
bô ̣ tô ̣c na ̀y la ̀ như ̃ng chiến binh anh dũng (1Sư ̉ ky ́ 12:30).  Sau khi chia ca ́ch 
vương quô ́c, 10 bộ tộc phi ́a bắc đa ̃ trơ ̃ nên hu ̀nh ma ̣nh hơn, va ̀ đươ ̣c trơ ̉ 
tha ̀nh Vương Quốc E ́p-ra-im. 
 
V21 – Jacob declared “I die” – it is good to acknowledge this but even better 
to direct our children to the truth, “but God shall be with you, and bring you again 
unto the land of your fathers.” Jacob knew he would soon have to leave Joseph, 
but Jacob’s God never would. He had proved the presence of God for 147 
years.  
 
Câu 21, Gia-cô ́p đa ̃ tuyên bô ́ "Ta chết"- điê ̀u na ̀y giu ́p cho chu ́ng ta nhâ ̣n 
thư ́c đê ̉ hươ ́ng dâ ̃n con ca ́i chu ́ng ta biê ́t đươ ̣c chân ly ́ đu ́ng, "Nhưng Đư ́c 
Chúa Trơ ̀i sẽ phu ̀ hô ̣ va ̀ đem ca ́c con trơ ̉ vê ̀ xư ́ tô ̉ phu ̣” Gia-cô ́p biết ră ̀ng 
ông sẽ sớm muô ̣n gi ̀ cu ̃ng rời xa Giô-se ́p nhưng Đư ́c Chu ́a Trơ ̀i cu ̉a Gia-
cô ́p se ̃ luôn ở cu ̀ng Giô-se ́p. Ông đa ̃ la ̀m chư ́ng vê ̀ sư ̣ hiê ̣n diê ̣n cu ̉a Đư ́c 
Chu ́a Trơ ̀i trong suô ́t 147 năm qua. 
 

CONCLUSION- Kê ́t luâ ̣n 
 
Jacob was a man who experienced great failures and spiritual struggles, yet 
he ultimately prevailed with God. Despite the low points, he made it into 
the hall of faith in Hebrews 11 – Esau did not. The schemer who fought 
against God’s will is finally molded into a true worshipper. Did you know 
that God likes broken things? Men throw broken things away, but God 
never really ever uses anything until He first breaks it and then remolds it.  



Gia-cô ́p la ̀ mô ̣t ngươ ̀i đa ̃ kinh nghiê ̣m râ ́t nhiê ̀u vê ̀ như ̃ng thất bại và thử 
thách trong đức tin của mình nhưng cuô ́i cu ̀ng ông đa ̃ vươ ̣t qua. Bâ ́t châ ́p 
như ̃ng khuyê ́t điê ̉m, ông đa ̃ la ̀m nên mô ̣t chiê ́n ti ́ch vê ̀ mô ̣t tâ ́m gương anh 
hu ̀ng đư ́c tin đươ ̣c ghi trong sa ́ch Hê-bơ-rơ 11- điê ̀u ma ̀ Ê-sau không la ̀m 
đươ ̣c. Tư ̀ mô ̣t ke ̉ âm mưu, la ̀ ngươ ̀i luôn chô ́ng la ̣i y ́ muô ́n cu ̉a Chu ́a thi ̀ cuô ́i 
cu ̀ng la ̣i biê ́n tha ̀nh mô ̣t cơ đô ́c nhân trung ti ́n. Loa ̀i người vứt bỏ những 
thứ đã bị hỏng còn Chúa thì dường như không bao giờ sử dụng bất kì cái gì 
cho đến khi Ngài phá huỷ no ́ trươ ́c rồi đúc kết tôi luyê ̣n no ́ la ̣i. 
 
The reality is that the life of Jacob is a triumph of grace. Only God’s grace 
could call such a man and make him into what he eventually became. He 
was the most unexpected of patriarchs. But he was one.  
 
Cuộc đời Gia-cô ́p là một chân lý đích thực về sự chiến thắng của lòng nhân 
tư ̀ của Chúa.  Chỉ có sự bao dung của Người mới có thể khiến một con 
người thay đổi nhiều đến như vậy.  Thật ngạc nhiên khi Gia-cô ́p lại là một 
trong những tộc trưởng của Y-sơ-ra-ên, dẫu vậy ông vẫn là một tộc trưởng. 
 
Jacob had many struggles – he struggled with the flesh, his wives fought 
over him, sons massacred the people of Shechem, Dinah was raped, Reuben 
committed adultery, and his ten older sons tried to murder his beloved 
Joseph. Yet through it all the Lord had been faithful.  
 
Gia-cô ́p đa ̃ tra ̉i qua râ ́t nhiê ̀u thư ̉ tha ́ch trong cuô ̣c đơ ̀i ông- ông đấu tranh 
với những ham muốn thể xác, như ̃ng ngươ ̀i vợ ông đi ngược với ý ông, 
những người con trai của ông tàn sát người Si-chem, Dinah bị cưỡng bức, 
Reuben ngoại tình, và khi mười đứa con của ông tìm mọi cách hãm hại 
Giô-se ́p, đứa con ông yêu quí nhất.  Thông ca ́c như ̃ng viê ̣c đo ́, Chúa luôn 
trung ti ́n. 
 
The real hero in the story of Jacob’s life is Jacob’s God. There were 
many many reasons for God to give up on this man Jacob but the Lord 
never did. Failure doesn’t need to be final. One of the greatest examples in 
the Bible is JACOB!  

Người hùng duy nhất trong câu chuyện về cuộc dời Gia-cô ́p là Đư ́c Chúa 
Trơ ̀i của Gia-cô ́p. Co ́ râ ́t nhiê ̀u ly ́ do đê ̉ Chúa đã có thể từ bỏ Gia-cô ́p 
nhưng Ngài đã không làm như vậy.  Thất bại không co ́ nghĩa la ̀ kết thúc, 
Mô ̣t trong như ̃ng vi ́ dụ điển hình nhất trong Kinh Thánh la ̀ đư ́c tin cu ̉a 
Giô-se ́p. 

Happy would be all of our lives if we came to the same conclusions as Jacob 
did from the graveyard that God “hath done all things well.” Old Jacob 
died, “leaning on his staff,” leaning on the Lord. What a way to go! 



Hạnh phúc sẽ đê ́n trong đơ ̀i sống của chu ́ng ta nếu  như chu ́ng ta ho ̣c theo 
đư ́c tin cu ̉a Gia-cô ́p, đê ́n lu ́c cuô ́i đơ ̀i, ông nhận ra rằng “Chúa đã la ̀m mọi 
thứ một cách hoàn hảo”.  Gia-cô ́p nga ̀y xưa đa ̃ mâ ́t, dư ̣a va ̀o Đư ́c chu ́a 
Trơ ̀i. 

We need not be at death’s door to learn and apply these lessons. The God 
of Jacob is our God also. Jacob is dead but his God lives on.  
 
Chúng ta không cần phải đơ ̣i đê ́n lu ́c gâ ̀n chê ́t mơ ́i học và áp dụng những 
bài học này.  Đư ́c Chúa Trơ ̀i cu ̉a Gia-cô ́p cu ̃ng la ̀ Đư ́c Chúa Trơ ̀i cu ̉a chu ́ng 
ta. Gia-cô ́p đa ̃ chê ́t nhưng Chu ́a vâ ̃n sô ́ng đơ ̀i đơ ̀i. 
 
The time will come when we all will have to pass on to glory. Let us praise 
God for His faithfulness here as we will praise Him there. Let us leave here 
with our faith strong and our testimony enhanced before our children and 
loved ones.  
 
Rô ̀i sẽ tới lúc tất cả chúng ta phải lia ̀ kho ̉i thê ́ gian này. Chu ́ng ta hãy ca ngơ ̣i 
vi ̀ sư ̣ trung ti ́n cu ̉a Chu ́a trên thế gian na ̀y cu ̃ng như chu ́ng ta se ̃ ca ngơ ̣i 
Chu ́a trên thiên đa ̀ng. Chu ́ng ta ha ̃y đê ̉ la ̣i mô ̣t tâ ́m gương vê ̀ đư ́c tin cho 
con cha ́u mi ̀nh va ̀ như ̃ng ngươ ̀i thân yêu mi ̀nh trươ ́c khi chu ́ng ta lia ̀ kho ̉i 
thê ́ gian na ̀y. 
 
SINNER (Tô ̣i nhân) – your faith at death is the faith that determines your 
eternal destiny. If you were to die today, where would your faith take you? 
Everyone who has every been born will continue to exist, either in the 
presence of God or banished from His presence forever.  
 
Đức tin của bạn khi bạn chết là đức tin quyết đinh số phận đơ ̀i đơ ̀i của bạn 
tại cõi vĩnh hằng.  Nếu hôm nay bạn chết đi, đức tin của bạn sẽ đưa bạn tới 
đâu? Mo ̣i ngươ ̀i đê ̀u đươ ̣c sinh ra va ̀ tô ̀n ta ̣i, hoă ̣c trong sư ̣ hiê ̣n hiê ̣n cu ̉a 
Chu ́a hay la ̀ bi ̣ tru ̣c xuâ ́t vi ̃nh viê ̃n kho ̉i hiê ̣n diê ̣n cu ̉a Nga ̀i. 
 
	  


