
“Isaac: Faith for the Future” (Genesis 27:1-33; Hebrews 11:20) 
Of all the Patriarchs, Isaac lived the longest (180 years) but we know less about 
him than the rest. He doesn’t appear to have any significant achievements in his 
long life. Rather he comes across as a much more passive person than his father 
Abraham - his wife Rebekah seems to be the dominant one in the home.  
Isaac sống lâu nhất (180 năm) so với Abraham và Jacob nhưng chúng ta biết ít về 
ông hơn so với 2 người kia.  Ông ấy có vẻ như không đạt được nhiều thành tựu 
trong quãng đời dài của mình. Thậm chí trông ông còn có vẻ thụ động hơn cả cha 
ông là Abraham khi mà vợ ông, Rebekah, có vẻ là người có nhiều uy quyền trong 
gia đình. 
 
Isaac was a man that was not prone to wild extremes in attitudes or actions. He 
showed a submissive heart to his father when he offered him as a sacrifice and 
when his father chose a wife for him. There are other commendable points.  
Isaac không phải là người hay có những suy nghĩ và hành động bồng bột.  Ông đã 
nghe lời cha ông khi cha ông muốn dâng hiến ông cho Chúa hay khi cha ông chọn 
vợ cho ông. Hơn thế nữa, ông còn có nhiều thứ đáng để tuyên dương. 
 
In a home and an era when polygamy was accepted, Isaac took only one wife, 
Rebekah and loved her all his life. His father and son were both polygamists. He 
lived a good life and had a stable home. He was simply content with what God had 
given him to do and to enjoy. Overall he is more of a tortoise than a hare! 
Tuy sống trong một xã hội mà chế độ đa thê được chấp nhận, Isaac chỉ có một 
người vợ, Rebekah, và ông yêu bà suốt cuộc đời mình. Trong khi đó, cả bố và con 
ông đều có đa thê. Ông có một cuộc sống tốt đẹp và mái ấm yên bình. Ông chỉ đơn 
giản là rất hài lòng với những gì Chúa đã ban cho ông. 
 
There are no great achievements to speak of concerning Isaac’s life but yet God 
continuously described Himself as the God of Abraham, Isaac and Jacob. He is 
also listed with the other patriarchs and in Jesus’ own words will be found seated 
in honour in Christ’s future kingdom (cf. Luke 13:28).  
Mặc dù chúng ta không biết nhiều đến những thành tựu to lớn trong cuộc đời của 
Isaac nhưng Chúa luôn luôn tự xưng Ngài là Chúa của Abraham, Isaac and Jacob. 
Ông cũng được xưng danh với những người cha khác của dân tộc và theo lời Chúa 
Jesus, ông sẽ được tôn trọng trong vương quốc hầu đến của Ngài. 
 



NB – There is a reminder here that we are all different – physically, 
temperamentally etc. Isaac didn’t need to be an Abraham – he just had to be a 
faithful Isaac. The kingdom of God is made up of different types of individuals. 
There is unity in diversity. If you are an Isaac, then don’t try to be an Abraham. 
God can use both.  
Chúng ta phải nhớ rằng không một ai trong chúng ta giống nhau, về hình dáng 
cũng như tính cách. Isaac không cần phải giống cha ông là Abraham, ông chỉ cần 
là một con người có nhiều đức tin. Vương quốc của Chúa có rất nhiều con người 
với tính cách khác nhau. Có một sự hiệp nhất trong một sự đa dạng. Nếu bạn là Y-
sác, đừng cố gắng để giống như Áb-ra-ham. Đức Chúa Trời có thể sử dụng cả hai. 
 
BACKGROUND 
The Background to this story referred to in Hebrews 11:20 occurs in Genesis 27. 
The story is centred in a dysfunctional home with both parents favouring different 
sons. Both Isaac and Rebekah plot to advance his or her favourite.  
Câu chuyện được đề cập trong Hebrews 11:20 xảy ra trong Genesis 27. Câu 
chuyện này diễn ra trong một gia đình rối loạn khi mà cả vợ lẫn chồng ưu ái 2 
người con khác nhau. Cả Y-sác và Rê-bê-ca đều âm mưu để chiếm hữu điều mình 
mong muốn. 
 
The ramification of these tensions will permanently divide this dysfunctional home 
forever in this incident. The breach will never truly be healed. There are no heroes 
in this story. All come across as self-centred and dishonourable. The exaltation of 
self is at the root of family conflicts.  
Sự căng thẳng này sẽ có những ảnh hưởng lâu dài dẫn đến sự chia rẽ vĩnh viễn 
trong gia đình này. Mối bất hòa này sẽ không bao giờ được hàn gắn trở lại. Không 
có một ai đáng tuyên dương trong câu chuyện này. Tất cả các nhân vật đều có vẻ 
rất ích kỷ và đây chính là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình.  
 

(1) FAILURE OF ISAAC’S FAITH 
V1-4 - Jacob and Esau are now 77 years old and Isaac is around 137 years old. Age 
now begins to affect the sight of Isaac. His infirmities lead him to sense that the 
end could be near, “I am old, I know not the day of my death.” (v2) Ironically, he 
has 43 more years to live. Before he dies, he desires to bless Esau with the 
birthright blessing, “that my soul may bless thee before I die.” (v4) 



Trong câu 1 đến 4, Jacob và Esau bây giờ đã 77 tuổi trong khi Isaac khoảng 137 
tuổi. Tuổi tác có ảnh hưởng lớn đến sự minh mẫn của Isaac khi nó khiến ông nghĩ 
rằng cái kết đã cận kề và nói “này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào cha sẽ 
chết”. Trớ trêu thay, ông sẽ sống đến 43 năm nữa. Trước khi chết, ông muốn chúc 
phước cho đứa con Esau của mình “đặng cho linh hồn cha chúc phước cho con 
trước khi cha chết”. 
 
The birthright was a special spiritual blessing in this lineage that linked everything 
to the blessing that God had given to Abraham. It conferred spiritual authority as 
next patriarch and leader of family.  

Quyền trưởng tử là một ơn phước đặc biệt trong dòng dõi này vì nó có liên hệ đến 
lời hứa Chúa dành cho Abraham. Esau sẽ được coi như là người có quyền lãnh đạo 
trong gia đình sau khi Isaac chết đi. 

 
Despite the fact that Isaac knew that Esau was walking in the way of the flesh by 
marrying two pagan wives and rejecting his birthright, he still decides to bestow 
the birthright blessing on him. His reason for doing this is not driven by any 
spiritual reason but fleshly, “make me savoury meat, such as I love, and bring it to 
me, that I may eat.” (v4) 
Mặc dù Isaac biết là Esau không nghe theo lời dạy của Chúa khi cưới 2 người vợ 
ngoại đạo và không chấp nhận quyền trưởng tử của mình, ông vẫn chúc phước cho 
Esau. Quyết định đó không xuất phát từ tâm linh của ông mà đơn giản chỉ là mong 
ước thuộc về xác thịt, “dọn một món ngon tùy theo cha sờ thích; rồi dâng lên cho 
cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết”. 
 
Abraham prepared for death by finding a godly wife for his son, but Isaac is driven 
primarily by the desire for a hearty meal. He is ruled completely by his senses and 
feelings. A foolish person lives by their feelings. For feelings constantly change. A 
child of God will fail repeatedly in his or her Christian life if he or she is governed 
by fleshly instincts and emotions. 

Abraham đã chuẩn bị cho cái chết của ông bằng việc tìm một người vợ tin kính cho 
con mình, nhưng Isaac chỉ nghĩ đến bữa ăn thịnh soạn dành cho mình. Ông hoàn 
toàn bị dẫn dắt bởi những suy nghĩ và ham muốn cá nhân. Chỉ một người ngu ngốc 
mới sống dựa trên những cảm xúc của họ vì cảm xúc luôn luôn thay đổi. Một con 
của dân của Chúa sẽ luôn luôn vấp ngã trong đời sống Cơ Đốc của mình nếu họ 
sống phụ thuộc vào những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân. 



NB – There are some silly Christians who trust in feelings to determine whether 
God loves them. Some even judge their salvation simply by their feelings. If they 
feel happy and peaceful, then they feel saved. However, nowhere in the Bible are 
you told to feel a certain way and know you’re saved. We are saved by faith in 
God’s promises. If you depend on your feelings to assure you that you are saved 
then your assurance will go up and down like a spiritual yo-yo. Salvation does 
bring happiness. I don’t know I’m saved because I’m happy. I’m happy 
because I know I’m saved. 

Có một số Cơ Đốc Nhân tin tưởng vào cảm nghĩ của họ để đánh giá xem Chúa có 
yêu họ không. Một số người còn nghĩ họ được cứu rỗi dựa vào cảm nghĩ của họ. 
Khi mà họ thấy vui và yên bình thì họ nghĩ họ đang được cứu rỗi. Tuy nhiên, Kinh 
Thánh không bao giờ đề cập đến việc sự cứu rỗi dựa vào những cảm xúc hoặc suy 
nghi cá nhân. Chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin vào lời hứa của Chúa. Nếu chúng 
ta chỉ phụ thuộc vào cảm xúc thì sự cứu rỗi sẽ lên xuống rất thất thường. Sự cứu 
rỗi đem đến niềm hạnh phúc. Không phải tôi được cứu vì tôi sống hạnh phúc, 
nhưng tôi hạnh phúc vì tôi được cứu. 

 
We must note the parallel between Isaac and Esau. Both father and son were 
willing to sell off spiritual things for a meal – Esau for pottage (Gen. 25:33) and 
Isaac for venison. They valued relationship over principle – many people like 
them! 
Chúng ta phải nhận thấy có sự tương đồng giữa Isaac và Esau. Cả 2 đều sẵn sàng 
đánh đổi những thứ linh thiêng cho một bữa ăn – Esau thì muốn xúp trong khi 
Isaac muốn ăn thịt nai. Họ đều đặt tình cảm quan trọng hơn những quy tắc mà họ 
cần phải nghe theo và có rất nhiều người giống như họ. 
 
GENESIS 25:23 - It is probable that Isaac knew that Esau had sold the birthright 
to Jacob. But what we do know for certain is that he knew about God’s revelation 
of the future for Jacob to rule over Esau in Genesis 25:23. God had spoken 
unambiguously on this subject and it was a terrible sin for Isaac to attempt to defy 
it.  
Isaac có thể biết rằng Esau đã bán quyền trưởng tử cho Jacob. Nhưng chúng ta biết 
chắc chắn rằng Isaac đã biết sự mặc khải của Đức Chúa Trời về tương lai của 
Jacob rằng ông sẽ cai trị trên Isaac. Chúa đã nói cách rõ ràng về việc này và đây là 
một tội lớn của Isaac khi muốn đi ngược lại lời Chúa.  
 



There was no excuse for Isaac to rebel against God’s revealed will. Remember he 
was not the firstborn in his home and yet God bypassed Ishmael and chose him in 
sovereign grace. So as a beneficiary of sovereign grace he should have been 
especially meek and submissive to the clear leading of the Lord.  
Isaac không có một lý do nào để đi ngược lại mong muốn của Chúa. Hãy nhớ rằng 
ông không phải là con trưởng trong gia đình nhưng Đức Chúa Trời đã bỏ qua Ích-
ma-ên để chọn ông theo như ân điển của Ngài. Vì thế ông càng phải lệ thuộc vào 
những gì Chúa muốn ông nghe theo và hoàn toàn đầu phục vào sự dẫn dắt của 
Ngài. 
 
Perhaps he was angry with Jacob for his deception of Esau in obtaining the 
birthright. Even if he did not know he should have discerned that Esau was not a 
man after God’s own heart but a profane fornicator. Isaac was able to charge Jacob 
later not to marry a heathen Canaanite woman (cf. Gen. 28:1).  
Có thể ông tức giận với Jacob khi đã lừa dối Esau để chiếm đoạt quyền trưởng tử 
(trưởng nam). Kể cả khi ông không biết ông cũng nên nhận ra Esau không phải là 
một người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng là một người vô đạo đức. Y-sác 
sau này đã có thể khuyên Gia-cốp không nên cưới những người vợ ngoại bang Ca-
na-an (Sáng 28:1). 
 
It is also notable that Isaac does not seek God’s guidance in this matter – he 
already knew what God had declared! He decides to do what Isaac wants to do and 
to defy God’s will. It is not a picture to admire. With the spiritual head of the home 
living like this, it is no wonder there are problems in this home.  
Chúng ta cũng có thể nhận ra rằng Isaac đã không hỏi ý kiến Chúa trong việc này – 
vì ông biết những gì Chúa đã phán ông phải làm theo. Tuy nhiên, ông đã quyết 
định làm theo ý muốn của riêng mình và khinh thường ý muốn của Đức Chúa Trời. 
Đây không phải là việc chúng ta nên làm theo.  Không quá ngạc nhiên gia đình ông 
có nhiều vấn đề khi người lãnh đạo của gia đình có thái độ như thế này.  
 
V5-13 - Esau was not the only one to hear this conversation. Rebekah overheard 
and a plan formed to deceive Isaac. The fact that she was able to compose such an 
elaborate ruse so quickly evidences that she was practiced at deception in the 
marriage. Her boldness, ambition, and resourcefulness suggest that she was a 
dominant character in the home. Perhaps, this was why the passive Isaac concocted 
his plan behind her back.  



Từ câu 5 đến 13 – Esau không phải là người duy nhất nghe đoạn hội thoại này.  
Rebekah cũng đã nghe thấy và bà đã có một kế hoạch để lừa dối Isaac. Với việc bà 
có thể lên một mưu mẹo nhanh như thế này, chúng ta có thể thấy được bà thành 
thạo trong việc này như thế nào. Với sự táo bạo, tham vọng, và sự tháo vát của 
mình, bà là một người “chủ” trong nhà này. Có thể, đây là lý do tại sao Isaac không 
muốn vợ mình biết về kế hoạch của ông. 
  
Jacob does not question the morality of the deceit but just the effectiveness of it. 
He cannot be excused because it is his mother’s idea as he was 77 years old at this 
time. If Jacob had trusted God he would have known that if God wanted him to 
have the blessing, then there was no way Isaac and Esau could have prevented him 
receiving it. He just had to wait on a sovereign God to accomplish His perfect will. 
This is a lesson that will take Jacob a lifetime to learn. Many believers never learn 
this truth.  
Jacob không quan tâm đến sự đúng đắn của sự lừa dối này mà quan tâm nhiều đến 
tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên Jacob không thể lấy lí do rằng đây là ý tưởng của 
mẹ ông vì ông đã 77 tuổi lúc này. Nếu Jacob tin vào Chúa ông phải biết rằng nếu 
Chúa muốn ban phước cho ông thì khi đó Isaac và Esau sẽ không có cách nào ngăn 
cản được. Ông chỉ việc chờ đợi một Đức Chúa Trời đầy quyền năng hoàn tất công 
việc theo Thánh Ý của Ngài. Đây là một bài học mà Jacob sẽ mất cả cuộc đời để 
học. Tuy nhiên nhiều con dân Chúa còn không bao giờ học được bài học này. 
 
Resourceful and cunning Rebekah, seems to have an answer for every question and 
a solution for every problem. She is an accomplished liar and deceiver. To reassure 
the nervous Jacob she states, “Upon me be thy curse, my son: only obey my voice, 
and go fetch me them.”  Although Rebekah and Jacob are aware that this blessing 
is “before the LORD” (v7) this does not concern them.  
Rebekah mưu mô và có nhiều thủ đoạn và bà có vẻ có câu trả lời và sự đối phó với 
mọi vấn đề.  Bà rất giỏi trong việc lừa dối. Để động viên Jacob khi ông lo lắng bà 
đã nói “con ơi xin sự rủa sả đó để mẹ chịu, con hãy cứ nghe lời mẹ và đi bắt 2 con 
dê đi”. Mặc dù Rebekah và Jacob biết Chúa chứng kiến sự ban phước này nhưng 
họ không màng tới chuyện đó. 
 
It is sad that Rebekah, who had experienced God’s sovereign power in her 
marriage to Isaac, did not commit the matter to the Lord in prayer and trust Him to 
fulfill His promise in His time and way.  



Quả là buồn cho Rebekah, khi bà đã kinh nghiệm quyền năng tuyệt đối của Chúa 
trong đám cưới giữa bà và Isaac, đã không cầu nguyện và tin cậy Chúa để Ngài 
thực hiện lời hứa của Ngài theo thời gian và phương cách của Ngài. 

Previously she had prayed to the Lord to instruct her when she was unsure (cf. Gen 
25:22), but now she leaned on her own understanding. At the very least, Rebekah 
could have gone to Isaac to reason with him and plead for him to obey God’s 
revealed way. Her attitude and actions reveal she had no respect for her husband or 
God. To Rebekah, the end justified the means. 

Trước đây bà đã từng cầu nguyện Chúa chỉ dẫn cho bà khi bà không biết phải làm 
gì. Tuy nhiên bây giờ bà chỉ phụ thuộc vào chính sự hiểu biết của mình. Ít nhất bà 
cũng nên khuyên Isaac rằng nên để Chúa thực hiện những gì Chúa nói. Những việc 
bà làm đã cho thấy bà không tôn trọng cả chồng bà lẫn Chúa. Đối với Re-bê-ca, 
cứu cánh biện minh cho phương tiện. 

But God does not need Jacob or Rebekah’s carnal help to accomplish His will. 
When we use the wisdom of this world we only mess things up. Have you ever 
been guilty of trying to help God? 

Tuy nhiên Đức Chúa Trời không cần Jacob hay Rebekah giúp Ngài thực hiện 
những gì Ngài muốn. Khi chúng ta dùng sự khôn ngoan của đời này để giải quyết 
vấn đề, chúng ta thường chỉ làm rối mọi việc lên mà thôi. Có khi nào bạn bị cám 
dỗ để cố gắng giúp Chúa hay không? 

It is never right to do wrong in order even to accomplish a good end. We need to 
note that wrong methods do not become right just because they work.  
Không bao giờ đúng khi thực hiện một hành động sai trái để đạt được một kết quả 
tốt. Chúng ta phải lưu ý rằng những phương pháp sai trật không trở thành đúng chỉ 
vì nó “hoạt động”. 
 
V14 -20 When Jacob returned, Rebekah had thought up of a way to hide his 
smooth skin using the hair of the goats. To aid the deception, she clothed Jacob in 
Esau’s clothes.  
Câu 14 đến 20 – khi Jacob quay lại, Rebekah đã nghĩ đến việc che giấu làn da của 
Jacob bằng lông dê và bắt Jacob mặc quần áo của Esau. Để đạt được mục đích của 
sự lừa dối này, bà đã mặc đồ của Ê-sau cho Gia-cốp. 
 



Isaac may have been suspicious because he came back so quickly. He asks for 
identification and Jacob tells his first lie, “I am Esau thy first born” which is 
immediately followed by another, “I have done according as thou badest me.” His 
third lie was that he had brought “venison.” Isaac’s then queries why he was so 
quick and Jacob tells his fourth lie, “Because the LORD thy God brought it to me.” 
The web of deceit and lies is becoming increasingly complex as one lie leads to 
another. It is notable from Jacob’s answer that he does not fear using the name of 
Jehovah to aid his lie.  
Isaac có vẻ hơi nghi ngờ khi con ông quay lại nhanh đến vậy. Ông muốn kiểm tra 
danh tính và Jacob đã nói lời nói dối đầu tiên “Con là Esau con trưởng của cha 
đây”, sau đó tiếp rằng “con đã làm những gì cho căn dặn con” và nói rằng đã 
mang thịt “nai” về. Khi Isaac hỏi sao con nhanh vậy Jacob đã nói dối rằng “bởi 
Chúa đã mang chúng đến cho con. Những lời nói dối càng ngày càng trở nên tinh 
xảo hơn và có thể nhận ra Jacob không ngại dùng danh Đức Giê-hô-va để giúp cho 
lời nói dối của mình. 
 
V21-29 - Isaac is clearly not yet convinced that it is Jacob and calls him closer. 
Even after checking that the hands were hairy, there is some lingering suspicion as 
he notes, “The voice is Jacob’s voice.” So, he asks Jacob, “Art thou my very son 
Esau?” Jacob responds with another lie, “I am” and completes the deception by 
embracing his aged father.  
Isaac vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đây là Esau và bảo con ông đến gần hơn. Sau 
khi thấy rằng tay của con ông có lông, ông vẫn nghi ngờ và nói ‘đây là giọng của 
Jacob” và hỏi “con có thật là Esau con ta không?”. Jacob lại lần nữa nói dối “con 
đây”. 
 
This final lie overcame any final misgivings and Isaac proceeded to bless him. This 
is essentially the blessing revealed in the Abrahamic covenant, which included 
God’s provision and God’s protection. It should be noted that Isaac believed in 
the reality of the Abrahamic covenant blessings. His failure was that he 
thought he could manipulate God’s will to bequeath it to the profane Esau.  
Although both men were wrong in their deception, the Lord accomplished His 
perfect sovereign will through it in blessing Jacob and his descendants. That does 
not excuse the sinful motives and deeds of father and son, but it reveals another 
dimension of God’s sovereignty.  
 



Lời nói dối cuối cùng này đã làm tan đi sự nghi ngờ và Isaac đã ban phước cho 
Jacob. Đây chính là sự ban phước đã được đề cập đến trong giao ước với Abraham, 
bao gồm sự chu cấp và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thấy rằng 
Isaac đã tin vào lời hứa về sự ban phước cho dòng dõi của Áp-ra-ham, tuy nhiên 
ông đã sai lầm khi nghĩ rằng ông có thể điều khiển được ý Chúa và ban phước cho 
đứa con vô đạo Esau. Mặc dù cả 2 người đàn ông đều sai lầm khi đã cố gắng lừa 
dối người khác, Chúa vẫn thực hiện lời mình hứa bằng việc ban phước cho Jacob 
và con ông và việc này đề cao hơn nữa quyền tể trị tối thượng của Ngài. 
 

(2) FLOURISHING OF ISAAC’S FAITH 
In this midst of this tragic soap opera of a terrible home, God begins to intervene in 
grace. The fleshly self-will of Isaac’s actions will be transformed to victorious 
faith. This can only be attributed to the grace of God. 
Ở giữa một bi kịch kinh khủng trong gia đình này, Đức Chúa Trời bắt đầu can 
thiệp bằng ân điển của Ngài. Những hành động tự ý theo xác thịt của Y-sác sẽ 
được chuyển đổi thành đức tin chiến thắng. Điều này duy chỉ bởi ân điển của Đức 
Chúa Trời. 
 
V30- Jacob was just in time to avoid Esau. However, the moment of truth arrived 
when Esau returned. The deception cannot last forever. The sins will be found out. 
Quickly the plot unravels in just a few sentences.  
Câu 30 – Jacob đến vừa kịp để tránh mặt Esau. Tuy nhiên, sự thật đã bị phơi bày 
khi Esau trở lại. Sự lừa dối không thể kéo dài mãi mãi. Tội lỗi sẽ bị chỉ ra. Âm 
mưu nhanh chóng được làm sáng tỏ chỉ sau vài câu Kinh Thánh kế tiếp. 
 
V33 - To Isaac’s great horror, he realises that he has been deceived and that the 
deception is irreversible. It is at this moment that a change occurs in Isaac.  
Câu 33 – Isaac kinh hãi khi biết mình đã bị lừa và mọi chuyện không thể thay đổi 
được nữa. Vào lúc này đây đã có một sự thay đổi trong Isaac. 
 
Isaac trembled greatly not for fear of Esau but because Isaac discerned the hand of 
God overruling his selfish and fleshly plan to bless Esau. This is not the trembling 
of rage. This is the trembling of conviction! He truly realizes WHO he has been 
fighting and that it’s a fearful thing to fall into the hands of the living God. He 
realizes he’s been a fool. 



Isaac đã rất sợ nhưng không phải vì Esau mà vì Isaac thấy cánh tay của Đức Chúa 
Trời triệt tiêu kế hoạch ích kỷ và tư dục của ông để ban phước cho Ê-sau. Đây 
không phải là sự run rẫy khi đối diện với cơn thịnh nộ. Đây là sự run rẩy của sự 
tuyên án. Ông thật sự nhận ra ĐẤNG mà ông đang chống đối và thật là kinh khiếp 
khi sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống. Ông nhận ra mình đã ngu ngốc đến 
nhường nào. 
 
It is at this point we see any faith in this whole incident. Isaac first realises his 
failure and now finally submitted his will to God’s perfect will. He now accepts the 
truth of the revealed prophecy to Rebekah in Genesis 25:23.  
Ở thời điểm này đây chúng ta có thể thấy đức tin của ông trong câu chuyện này. 
Trước hết ông nhận ra sự sai lầm của mình và sau đó đầu phục hoàn toàn hoàn toàn 
ý muốn của mình theo Thánh ý của Chúa. Ông chấp nhận lẽ thật về lời tiên tri 
được bày tỏ cho Rê-bê-ca trong Sáng Thế Ký 25:23. 
 
He demonstrates his submission to God’s will by faith by declaring to Esau, “yea, 
and he shall be blessed.” (v33b) This is a new Isaac – decisive and fully submitted 
to God’s will.  
Ông đã thể hiện sự đầu phục của mình trước Chúa bởi đức tin bằng việc tuyên bố 
với Esau “nó sẽ được ban phước”. Đây là một Issac hoàn toàn mới, kiên định và lệ 
thuộc vào ý nguyện của Chúa. 

Other fruit follows from this change in Isaac. In the next chapter Isaac actively 
takes spiritual authority in his home. In verse one he charges Jacob not to marry a 
pagan Canaanite.  

Một kết quả khác theo sau sự thay đổi trong con người Y-sác. Trong chương kế 
tiếp, Y-sác đã chủ động nhận lấy thẩm quyền thuộc linh trong gia đình mình. 
Trong câu 1, ông ngăn cấm không cho Gia-cốp cưới người vợ ngoại bang Ca-na-
an. 

What a change there is now! God’s Word is his guide and light. This is a new 
Father and leader in the home. The passive man has become a Patriarch at last.  

Có một sự thay đổi lớn lao tại đây! Lời Đức Chúa Trời là ánh sáng và sự đường lối 
của ông. Ông bây giờ đây đã trở thành một người cha, một người lãnh đạo hoàn 
toàn khác trong gia đình. Một con người thụ động cuối cùng đã trở nên một tộc 
trưởng. 



 
Isaac reinforces his new faith in this promise when he foretells the future nation 
that will come from Jacob even though he is a landless, 77 year old bachelor (cf. 
Gen 28:1-4).  
Ông đã củng cố đức tin của mình bằng việc dự đoán Jacob sẽ mang đến một dân 
tộc lớn trong tương lai mặc dù bây giờ Jacob đã 77 tuổi và không có gì trong tay.  
 
There are many Christians who look down their spiritual noses at Isaac. While it 
must be acknowledged that he was wrong to defy God’s clearly revealed will 
concerning the future of his sons, we must also recognise that he did learn his 
lesson and changes. He became a true patriarch that day and never went back.  
Có rất nhiều Cơ Đốc Nhân khinh thường Isaac. Mặc dù đúng là Isaac đã sai lầm 
khi đi ngược lại lời dặn của Chúa, chúng ta cũng phải công nhận rằng ông ấy đã 
học được bài học và thay đổi hoàn toàn. Ông đã thật sự trở thành một tộc trưởng. 
 
The sad thing is that God often intervenes in our lives to expose our carnal and 
worldly ways but we don’t learn the lesson and change. Instead of trembling at the 
way we have foolishly tried to resist God’s will and been caught out, we try to 
have our own way even more.  
Điều đáng buồn là tuy Chúa thường xuyên can thiệp vào lối sống xác thịt của 
chúng ta nhưng chúng ta không rút ra được bài học nào để thay đổi mà thậm chí 
còn tin tưởng vào bản thân hơn nữa để khước từ ý muốn của Đức Chúa Trời mà 
sống theo ý riêng của mình. 
 

CONCLUSION 
(1) All the members of this family were involved in deceitfulness and unbelief. 
They all paid a painful price. Actions have consequences in the home. We reap 
what we sow. Seeking our own will over God’s will never brings God’s blessing.  
Ultimately we all have to submit to God’s sovereign will. God’s will is not going 
to be stopped by any of your plans. We can do it the hard way like Isaac and his 
family or we can do it the easy way. Life is so much better if we submit joyfully 
and wholeheartedly. Waiting on God is always the best way.  

Today begin like Isaac to: (i) Realise that God’s will is perfect (ii) Resign your will 
to His perfect will. This is the 2 “R’s” of the Christian life.  



Tất cả mọi người trong gia đình này đều lừa dối lẫn nhau và đã phải trả giá đắt cho 
hành động của họ. Nếu chúng ta không nghe theo lời Chúa thì Chúa sẽ không bao 
giờ ban phước cho chúng ta. Chúng ta luôn luôn phải phụ thuộc vào ý nguyện của 
Chúa và nhận ra rằng chúng ta không thể thay đổi được ý nguyện của Ngài. Cuộc 
sống trở nên tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta chỉ đơn giản là phụ thuộc hoàn toàn 
vào Ngài. 
Chúng ta phải nhận ra rằng (1) Ý muốn của Chúa là hoàn hảo và (ii) Đầu phục ý 
muốn của ta vào ý muốn của Chúa. 
 
(2) There are multiple failures in each member of this family. Yet the amazing 
thing is that in the midst of his own personal failure, Isaac suddenly responds by 
faith and gets himself commended in Hebrews 11. Isaac showed great faith in his 
early years and then seemed to backslide and drift in his middle age. He failed to 
lead his home right. But now the backslider has come home. Aren’t you glad that 
God does not mistake the moment for the man? 

Có rất nhiều sai lầm ở mỗi thành viên trong gia đình này. Điều đáng ngạc nhiên là 
trong tất cả những sai lầm đấy Isaac đã thay đổi suy nghĩ của mình và củng cố đức 
tin của mình và vì thế đã được tuyên dương trong Hebrew 11. Y-sác đã thể hiện 
đức tin lớn lao của mình trong những năm đầu đời, nhưng sau đó dường như trượt 
dốc trong đức tin của mình. Ông đã thất bại trong việc lãnh đạo gia đình của mình 
để rồi lại mắc tiếp những sai lầm khác nữa. Không phải là chúng ta vui mừng vì 
Đức Chúa Trời không lầm thời điểm cho một con người hay sao? 
 
The devil will tell you that your failures mean that God cannot use you. But Isaac 
bears witness today that failure is not final. Indeed, present failure can quickly turn 
to faith if you acknowledge you are wrong. Our God is a God of the failure. The 
Psalmist declares, “For He knoweth our frame; He remembereth that we are dust.” 
(Psa. 103:14) 
Ma quỷ sẽ bảo bạn rằng những sai lầm của bạn khiến Chúa không sử dụng bạn 
nữa. Tuy nhiên Isaac là một minh chứng rằng sai lầm không phải là tất cả. Thay vì 
thế, những sai lầm hiện tại có thể nhanh chóng chuyển thành đức tin nếu bạn nhận 
thức rằng bạn đã sai. Chúa rất khoan dung và Chúa biết chúng ta mắc sai lầm và 
Chúa sẽ sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Tác giả Thi Thiên tuyên bố, “Vì Ngài biết 
chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.” 
 
Do you know who wrote that Psalm? King David. He of all people knew that the 
Lord was a forgiving and a faithful God.  



Bạn có biết ai viết Thi Thiên đó không? Vua Đa-vít. Bởi ông mà mọi người đều 
biết rằng Thiên Chúa là Đấng tha thứ và thành tín. 
 


