Bài 1.

ĐẤT HỨ
HỨA TRONG TIM TÔI
Dân số ký 34:1-29. Câu gốc.Rôma 4:17c.
“ ..... gọi những sự chưa có như đã có rồi. ”

- Là con cái yêu mến Chúa, ai cũng tự hỏi: Làm sao để những lời hứa của
Chúa thành hình trong đời sống mình ? sẽ có một phước hạnh thật đặt biệt
nếu lời hứa của Chúa được thành tựu trong đời sống chúng ta.
- Bài học hôm nay sẽ giúp cho chúng ta làm cách nào để lời hứa Chúa
được thành trong đời sống mình.
- Chủ đề, chữ Tâm thì đúng hơn, nhưng tôi thích chữ Tim vì nó có sự
sống, có nhịp đập , chỉ về một ước mơ có hành động.

I. HÃY XEM PHƯƠ
PHƯƠNG
ƯƠNG CÁCH CHÚA LÀM.
LÀM
Trước khi vào đất hứa, Đức Chúa Trời phán bảo Môise mô tả những gì có
trong đất hứa. Rôma 4:17c. .gọi những sự chưa có như có rồi. Chúa đã cho
dân Ysơraên:
A. Chúa đặt hình
hình ảnh đất
đất hứ
hứa trong tâm trí Ysơ
Ysơraên.
raên Dân số ký 34 .
Việc nầy được Chúa lập lại nhiều lần.
* Dân 13. Chúa sai 12 thám tử đi do thám xứ, và họ khiêng về một chùm
nho. c 23. “ Một nhành nho có một chùm nho; và hai người khiêng lấy bằng
cây sào..” để ai nấy đều thấy, thậm chí có thể nếm được.
* Cùng một cách đó Chúa cũng làm với Ápraham.
Ápraham Đang khi ông buồn quá vì
Lót chiếm hết cánh đồng bên kia sông Giôđanh, “nỗi buồn” là kẻ thù của
khải tượng, Chúa bảo ông hãy nhướng mắt lên nhìn bắc nam đông tây, “Vì cả
ngươ
ươii th
thấấy , ta sẽ cho dòng dõi ngươi đời đời”. Chúa không chỉ cho
xứ nnào
ào ng
ươ
thấy hình ảnh đất hứa trong tâm trí ông, mà cho ông đặt chân đứng trong đất
hứa, hãy xem 13:12 : “Ápraham ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành
của đồng bằng..”. Lắm khi chúng ta ở trong tâm trạng của Ápr có nỗi buồn,
vì tưởng người khác lấy mất điều mình có , thực tế thì Ápr có nhiều hơn,
tốt hơn Lót “ Ápr ở trong Canaan, Lót ở ngoài..” Kể từ đó bao nhiêu khó
nhọc, vất vả Áp raham vượt qua tất cả. Vì sao ? vì ông đã nhìn thấy đến nỗi
sự vui mừng tràn ngập. Hêb 11:11-13. “..ch
chỉỉn ( chọn đều cần quan tâm hơn )

trông th
thấấy và chào mừng những đều đó từ đằng xa,..nhưng họ ham mến một
quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời..”

* Cùng một cách đó Chúa đặt thiên đàng vào lòng các môn đồ của Ngài
trước khi Chúa bước vào giai đoạn thương khó. Giăng 14:1-4. “ Lòng các
ngươi chớ hề bối rối..ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chổ…”
* Cùng một cách đó Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh thiên đàng. Khả
Khải huyề
huyền
sách cuối cùng của Kinh thánh, là sách Chúa cho Sứ đồ Giăng thấy về Thiên
đàng và ghi chép lại. Sở dĩ *Chúng ta khao khát về thiên đàng chưa đủ mạnh,
vì biết quá ít về nơi đó.
B. Mọ
Mọi việ
việc bắ
bắt đầu
đầu bằ
bằng tư
tư tư
tưởng.
ng Ấp ủ trong tâm sẽ trở thành hành động. Muc sư Paul Yonggi Cho viết nhiều quyển sách về sự tăng trưởng Hội thánh,
và quyển nào ông cũng đề cập đến “ khải tượng ” hay nói thông thường là “

ước mơ ”. Trong quyển Sống thành công chương đầu ông viết: Phong phú
lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là khả năng suy nghĩ. Tất cả
mọi việc làm, mọi công trình xung quanh ta đều là sản phẩm bắt đầu bằng
suy nghĩ, vì thế suy nghĩ là cội nguồn sáng tạo mọi vật. Không có tư tưởng
cũng không bao giờ xảy ra trong hiện thực.
* Khải tượng là Chúa cho thấy trước điều cần thiết cho Hội thánh, Hội thánh
không và Hội thánh có khải tượng hoàn toàn khác. Khải tượng ấp ủ tạo nên
lòng khao khát, thêm năng lực và giúp bạn thực thi có kế hoạch. Giôsép trãi
qua những ngày gian nan, vì có những giấc mơ đẹp.
* Dẫn chứng từ Kinh thánh. Châm ngôn sách của người khôn ngoan
- Châm 23:7. Vì hắn tưởng trong lòng thế nào, thì hắn quả thể ấy. Nghĩ ra sao
thì con người như vậy. Tư tưởng tạo nên con người.
- Châm 29:18. Đâu thiếu sự mặc thị ( Khải tượng), dân sự bèn phóng tứ.
- Giacơ 1:6-8. xem câu 8b trước “ Phàm làm việc gì đều không định”, c7a.
“người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được đều chi từ nơi Chúa ”, Không
có ý định, sẽ không kế hoạch, thất bại vì làm tới đâu tính tới đó.
* Vài điều trong thực tế. Mọi thành công đều bắt đầu bằng suy nghĩ.
- Năm 1888, người Mỹ có tên Jonh Loud thấy một trái banh lăn qua vũng
nước, ai cũng thấy như vậy, nhưng người nầy có thêm suy nghĩ. Cây viết đầu
bằng viên bi ra đời, và ông ta nhận bằng phát minh.
- Ý tưởng chiếc cravat,
cravat lần đầu tiên ở Anh, dưới thời vua Louis 14. Mãi đến
32 năm sau đó, tức năm 1692 mới được dùng trong quan đội Anh. Sau nầy
nó đươc dùng cho mọi người. Nước sản xuất nhiều nhất thế giới là Italia, và
sau đó là Pháp. Một chiếc Cravat mắt tiền hơn một chiếc áo.

II. HÃY ĐỂ CHÚA ĐẶT
ĐẶT ĐẤT
ĐẤT HỨ
HỨA VÀO
VÀO LÒNG.
1. Đừng ước mơ
mơ theo cách củ
của mình
mình.
ình mơ mộng, mơ hồ, mơ tưởng.
- Sự chọn lựa của Êva:
Êva ở giữa vườn có hai ước mơ, cây sự sống và hai là cây
biết điều tiện và điều ác. Gọi tắc là cây sống và cây biết, Êva chọn trái cây
nào, tư tưởng của bà sẽ xu hướng về đều đó.
- Sự chọn lựa ngày nay.
nay Phục 30:19- 20. “ ta đã đặt trước mặt ngươi ssự

phước lành và rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi
ngươi được sống ..” Ngày nay chúng ta cũng chọn như Êva, chúng ta chọn

đều nào tạo cuộc sống dễ chịu hơn, cuộc sống tiện nghi hơn, còn trái cây sự
sống như lời Chúa, đức tin , cầu nguyện thiên đàng dường như xa vời kém
thực tế, biết quan trọng nhưng để tính sau. Dầu không sống nhiều năm tại
Mỹ, nhưng tôi đặt ra vấn đề: vì sao một nước chi phí từ thiện hàng đầu trên
thế giới nhưng cuộc sống vẫn phồn thịnh. Câu trả lời chú tâm vào cây sự
sống là cầu nguyện, là học Kinh thánh, là cử truyền giáo đi khắp thế giới. (
Phục 28: 13,14 ). Nhưng ngày nay, ở thời đại sự hiểu biết tột đỉnh nhưng suy
thoái cũng tột đỉnh, là điều phải để ý ! Vì khi chú tâm vào “cây biết”, sự học
biết cần thiết, nhưng dẫn đến sự tin vào tri thức tạo nên mọi thứ, hơn là tin
cậy Đức Chúa Trời nguồn mọi sự.

* Biết ! trở nên tội, khi thay thế Đức Chúa Trời quyết định mọi sự, hơn là sự
vâng lời. Chúa phán: “ sự lo lắng đời nầy khiến cho đạo nghẹt ngòi ”. Sự lo
lắng đời nầy là bạn đang đặt một ước mơ khác ý Chúa.
2. Hãy ước mơ
mơ theo cách nghĩ
nghĩ củ
của Chúa.
Chúa
a. Hãy có mộ
một ước mơ
mơ theo ý Chúa:
Chúa c1,2. Hãy để cho Chúa phán với mình,
bằng cách nào ? “ Đức Giêhôva lại phán cùng Môise: Hãy truyền đều nầy
cho dân Ysơraên ” c2. Các ngươi sẽ vào xứ Canaan…sẽ thuộc về các ngươi.
Ước mơ sẽ vào tâm trí khi Môise mô tả về Đất hứa.
b. Hãy có mộ
một hình
hình dung rỏ
rỏ ràng
ràng . c 3-12. Phía nam, phía tây, Phía đông, phía
bắc ( hãy để ý phía nam là chổ gần với họ hơn hết, kế đó hướng tây, phía bắc
và sau nửa về phía nam, một vòng tròn.
c. Hãy có mộ
một ước mơ
mơ gầ
gần mình
mình nhấ
nhất. Hãy để ý cách Chúa nói: Từ gần với
họ nhất. c3 “Miền nam sẽ thuộc về các ngươi”, tiếp theo.c6 “thì các ngươi sẽ
có”. c7 “của các ngươi” c10 “các ngươi sẽ chấm ranh”. Cách chúng ta khác
hơn là đối nhau: Đông tây nam bắc, khác cách của Chúa: những giáp ranh để
dẩn đến, nối tiếp đều đã được dẫn đến đều sẽ được. *Ước mơ cả xứ nhưng
bắt đầu từng bước nhỏ. *Đừng mơ việc lớn mà không làm việc nhỏ. *Bạn
muốn biết Kinh thánh, hãy bắt đầu đọc từng câu Kinh thánh. Đó là lý do
chúng ta học về Đất hứa thuộc linh, học về Hành trình tâm linh, khi thích thú
những hình ảnh đó đi vào tâm trí chúng ta, nó sẽ tạo nên một sức mạnh thuộc
linh phi thường.
*Bạn sẽ không thể mô tả về một thành phố cho đến khi bạn gọi tên
tên thành phố
đó ra, với cả niềm đam mê. Khi bạn chưa có ý định du lịch, bạn sẽ không có
gì trong tư tưởng, khi bạn gọi tên nơi bạn đến, trong tâm trí bạn sẽ có cả một
hành trình hiện ra, và bao nhiêu thứ bạn cần chuẩn bị. Đường về thiên đàng
cũng vậy. Đọc KT thật nhiều, nghe giảng thật nhiều, để biết Chúa hứa với
chúng ta điều gì, quen thuộc lời Chúa đến nỗi những suy nghĩ mơ ước có
cùng một nhịp với điều Chúa muốn cho bạn. Thí dụ: Chúa dạy Hãy cầu xin
mọi đều mình muốn, thì sẽ được đều đó. Giăng 15:7. Nhưng chúng ta bỏ qua
một mệnh đề đi trư
trước: “ Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở
trong các ngươi. ” cầu xin theo ý Chúa, làm sao mà không nhận được ?

III. HÃY HỌ
HỌC CÁCH CHÚA BAN ĐẤT
ĐẤT HỨ
HỨA.
Có 4 nguyên tắ
tắc Chúa dạy để chiếm được Đất hứa. c 13-29. Nói theo nghĩa
áp dụng là Nguyên tắ
tắc Hộ
Hội thánh phát triể
triển.
1. c13-15. Hãy để ý đến
đến nhữ
những ngư
người chư
chưa có phầ
phần. c13 “Phán dặn cho..”
phần chi phái chưa có ( c14c,15a. “đã lãnh phần mình rồi” ). Trong Hội thánh
chúng ta thường mắc lỗi nầy: * Người đã có việc nhận thêm việc: họ sẽ bị
giảm lực, không hiệu quả. * Người nào đề nghị thì người đó làm: người có
sáng kiến không dám đưa ra. Dẩn đến bao nhiêu năm không có việc mới,
cũng không đào tạo được người hầu việc mới.
2. c16,17. Hãy để ý việ
việc quan trọ
trọng thuộ
thuộc về
về ai.
ai Mọi người đều được Chúa
dùng, chứ không phải Chúa dùng “ mọi người làm mọi viêc ”. Hãy phân biệt
những trách nhiệm quan trọng, cần người biệt riêng mới làm được, như Dân

34:16. “ Thầy tế lễ, và Giôsuê ” ( Vì sao trong giai đoạn nầy Thầy tế lể đứng
trước người lãnh đạo ? phân biệt công việc của chức vụ, và công việc của
mọi người. Bài sau )
3. c 18- 29. Hãy để ý cách nào
nào để mọ
mọi ng
người dự
dự phầ
phần . Cả 12 chi phái đánh
chiếm xứ, và 10 chi phái cử người chia nhận xứ. Mỗi người đều có việc. Tại
sao không thiếu được ? Bài học Chúa bảo Ađam đặt tên các loài:
- Vì sao Chúa cho Ađam đặt tên
tên cho các loài động vật ? vì Ngài giao quyền
quản trị cho con người. Sáng 1: 26. “ chúng ta hãy làm nên loài ng
ngư
đặng
ười đặ
ng
quả
quản trị
trị...loài côn trùng loài súc vật bò trên mặt đất và khắp cả đất ”. Chúa
cho Ađam có hai lần đặt tên : tên các loài, tên người nữ.
* Đừng làm công việc khi đã giao cho người khác.
* Khi Ađam đặt tên cho từng con vật, ông sẽ thấy chính mình có trách nhiệ
nhiệm
với nó, và ông sẽ quan tâm, giúp đở mỗi loài nhiều hơn . Mổi chi phái đều đi
vào chiếm đất hứa để nhận biết mình có phần trong đó, dầu lúc bấy giờ hai
cho phái rưỡi đang ở ngoài đất hứa, nhưng hy vọng ở trong đều Chúa đã hứa
cho họ vẫn có thể xảy ra trong tương lai.
* Việc lớn sẽ tăng khả
khả nă
năng.
ng Ađam đặt tên cho các loài không phải là việc
đơn giản và dễ chút nào. Có thể có lúc ông dừng lại và nhìn Chúa dường như
muốn Ngài đặt dùm tên cho một vài con, nhưng Chúa sẽ nói với ông rằng “
Ta biết con làm được ”. Cả 12 chi phái đều có công việc. Mọi người đều có
thể, hãy đặt sự tin cậy vào những người được Chúa giao trách nhiệm, họ sẽ
làm được nhiều hơn đều bạn tưởng.
* Mỗi một con đi qua đều được Ađam đặt tên, Không có một chi phái nào
không có việc cho họ. Bạn có nghĩ rằng mỗi khi Hội thánh có thêm một
người mới tin Chúa, là Ngài đang đưa một người vào để đáp ứng cho một
việc nào đó mà Hội thánh đang cần không ?
4. c29. Hãy tin ngư
người được chọ
chọn đến từ
từ Chúa.
Chúa Có gì khác nhau hai câu
ngươ
ươii cứ mỗi chi phái ch
chọọn..” và c 29. “ Đó là những ng
ngư
màà
c 19. “ Các ng
ươ
ười m
Giêhôva
biểểu ”. Điều nầy có nghĩa gì ? Sau khi vâng lời làm việc
Đức Gi
êhôva phán bi
nầy, hãy nhìn những người được chọn ra là “ người Chúa phán biểu ”. Tin
hay không tin người có chức vụ, sẽ ảnh hưởng ở trong người không thỏa
lòng, không nhận được công việc từ những chức vụ, phá vở làm lòng bất an,
không nhận đất hứa thuộc linh xảy ra tấm lòng, sự không hài lòng sẽ cho
mình có cảm nghĩ điều khác hơn tốt hơn, không được đều đang có, và cũng
không được đều chưa có.
Kết: Dân 34. Hãy để Chúa hình thành ước mơ của Ngài trong trí bạn.
Bài tới: Đất hứa có biên giới không ?

