Khải tượng đất hứa.
Bài 2..

ÑAÁT HÖÙA COÙ BIEÂN GIÔÙI KHOÂNG?
PHẦN I. ĐẤT HỨA CHO ÁPRAHAM
Dânsốký 34:1-29. Câu gốc. Sángthếký 13:14-15.
Đức Giêhôva
Giêhôva phán cùng Áp ram rằ
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- Đất hứa có giới hạn không ? Có mâu thuẩn giữa lời hứa và thực tế ?
* Sáng 13:14,15. Nhìn thấy đến đâu, bước đi được ban cho đến đó.
* Dân số ký 34: 3- 12. Có giới hạn từ đâu đến đâu hẵn hoi. Điều nầy
có gì mâu thuẩn không ? Không giới hạn và có giới hạn nghĩa là gì ?
* Mục đích bài học. Nếu chúng ta cẩn thận học những gì trong phần
Kinh thánh nầy, thực hành, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn điều đang
có.
Có 3 Chủ
Chủ đề trong bài học nầy: Đất hứa cho Ápraham,
Ápraham Đất hứa cho
dân Ysơ
Ysơraên,
raên và đất hứa cho Hội thá
thánh.
nh
Có một bí quyết giúp các học sinh dễ hiểu, là đừng sợ không hiểu
được, nếu chúng ta nói rằng mình sẽ không thể hiểu được, thì chúng ta
sẽ khó hiểu hơn, khi đến với lời Chúa có lời hứa Đức Thánh Linh là
giáo sư lớn dạy dỗ chúng ta, và Chúa cũng dùng người của Ngài để
giải thích lời Chúa cho chúng ta. Mỗi người hãy nói với lòng mình,
tâm trí mình, tôi sẽ hiểu được, không khó đâu, tôi hiểu được mà.
* Bạn sẽ không làm được nếu bạn nói rằng tôi không thể làm được.
* Bạn sẽ không hiểu được nếu trong trí bạn nghĩ rằng tôi không thể
nào hiểu được.
* Có một ân tứ mà con cái Chúa cần cầu xin : “ Xin Chúa mở mắt tôi,
để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” Thiên 119:18
Những điều chúng ta sắp đề cập đến, không chỉ mang đến cho chúng
ta sự hiểu biết về những sự ban cho của Chúa, mà chính những điều ấy
cũng giúp cho chúng ta nhận được những gì Chúa hứa ngay trong chổ,
nơi, ngay trong công việc, hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Cuộc
sống bạn sẽ phong phú.
PHẦN I. ĐẤT HỨA CHO ÁPRAHAM.
I. LỜI HỨA THỨ NHẤT:: Không giớ
giới hạ
hạn. Sáng 13: 14-17.
- Phươ
Phương
ương hư
hướng không giớ
giới hạ
hạn. Những chữ chỉ sự không giới hạn đất
hứa cho Ápraham: “Nhìn từ chổ ngươi cho đến phương bắc, phương

nam, phương đông và phương tây”.( Nhắc lại: khải tượng tầm nhìn cho
rộng, nên nhìn xa trước, gần sau, nhìn đối nhau để thấy tổng thể.
Nhưng thực hiện thì gần trước, xa sau. Dân 34:3-12 ). Chữ “cho đến”
là một từ ngữ không mức định, phương hướng là hướng nhìn, chổ nào
là hết hướng đó thì không có.
- Tầ
Tầm nhìn
nhìn đức tin không giớ
giới hạ
hạn. các chữ: nhìn thấy, bước đi,
thường được dùng chỉ cho đức tin, thấy bằng con mắt đức tin “ Thấy
Đấng không thấy được ” bước đi nghĩa là hành động trong lời hứa.
- Dòng dõi lờ
lời hứ
hứa không giớ
giới hạ
hạn. c16. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi

như bụi trên đất, thế thì kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm
đặng dòng dõi ngươi vậy. Lời hứa đất hứa cho Ápraham là lời hứa về

đức tin, đức tin đến đâu sẽ nhận đến đó, vì những gì của Đức Chúa
Trời có là vô hạn, và lời hứa nầy ngày nay đã ứng nghiệm, khi con
cháu Ápraham về phương diện thuộc linh, xét về phương diện địa lý
thì đất hứa cho con dân Chúa không còn là xứ Canaan, mà ở khắp nơi
trên thế giới, hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi thuộc mọi thời đại
đều đã và đang ở trong đất hứa. Như chúng ta đã học Đất hứa thuộc
linh ở trong tấm lòng người tin nhận Chúa, hiện nay họ ở khắp mọi nơi
trên trái đất.
- Galati 3:6,7.” “ Như Ápraham tin Đức Chúa Trời, thì Ngài kể sự đó là công
bình cho người, vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đứ
đứcc tin llàà con
thậật ccủủa Ápraham. ”.Phước lành của chúng ta ngày nay là gì ?
cháu th
phư
- c14 “hầu cho ph
ước llành
ành ban cho Ápraham nhờ Đức Chúa Giêxu mà được
rãi khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức
như
Thánh Linh nh
ư đã hhứ
ứa ”.
II.. LỜI HỨA THỨ HAI:: Có giớ
giới hạ
hạn. Sáng 15:18-21.
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hai Đức Chúa
Trời không bao giờ thay đỗi lời hứa của Ngài, nhưng vì chúng ta mà
lời hứa đó bị hạn chế lại. Hãy để ý các diễn tiến được ghi trong Sáng
15:18-21, đã bắt đầu bằng chữ: “Ngày đó”, tức là ngày của những sự
việc xảy ra phần trên:
Việc gì ? Chúa dạy ông dâng của lễ, ông làm theo, nhưng điều Kinh
thánh ghi ở đây, Ápram mổ đôi các loài động vật được dâng, nhưng “
nhưng không mổ các loài chim ra làm hai ” có lẽ Ápram nghĩ trong
lòng, những loài chim nầy nhỏ quá và ông để nguyên, ông đã không xả
làm đôi những con chim nhỏ.
* Kinh thánh chổ nầy không ghi Chúa dạy phải dâng làm sao, nhưng
chúng ta hiểu rằng Chúa dạy dâng tế lễ là một sự dạy dỗ chi tiết hơn
hết trong Kinh thánh. Hãy xem sau đó Lêviký 1:141:14-17.
17 Nếu các ngươi
dâng tế lễ bằng chim
chim…thầy tế lễ sẽ đem đến bàn thờ vặn đứ
đứtt đầ
đầuu ra…c17
c17

đoạn xé nó ra ttạại nnơ
ơi hai cánh.... ấy là của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức
Giêhôva. Ápram đã thiếu sót nếu Chúa có sự dạy bảo trước, và nếu
chưa có lời dạy, thì trong sự vô thức cũng biểu lộ điều gì đó trong tâm.
Vả lại: Chim trời chỉ về quỉ dữ. Mathiơ
Mathiơ 13:19.
13:19 Hệ quả việc nầy có liên
hệ đều Kinh thánh ghi sau:
- Sáng 15:11.
15:11 Có những chim ăn mồi bay đáp trên..chim trời trong Kinh
thánh chỉ về gì ? của lễ bị chim ăn, một việc khác bình thường !
- mấy con thú chế
chết ? dâng đúng cách, trở nên của lễ, không đúng của lễ
chỉ là mấy xác chết mà thôi !
- c12.
tăm nhập vào mình người, ..
c12 có cơn kinh hãi tối tă
IGiă
IGiăng 1:5.
1:5 “ Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẵng có sự tối
tăm đâu ”, sự tối tăm nhập vào mình Ápraham là mô tả một sự hiện
diện của một đều gì đó ngược lại với Đức Chúa Trời. Sự tối tăm nhập
vào, và những biến cố đất hứa bị giới hạn, việc dân Ysơraên bị làm tôi
mọi 400 năm. Cũng như khi Ađam bị thất bại, thì hậu tự trong lòng
ông cũng thất bại. Hiện hữu một ý tưởng có thể hình thành hành động
trong hậu tự, quả là đều phải thận trọng. Gióp 1:5c “Dể thường các con
ta có phạm tội,và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng ? ”.
- c13. dòng dõi ngươi làm tôi mọi bốn trăm năm..; và sau đó Chúa
phán c18,19.
c18,19 đất hứa bị giới hạn. Kế đến đoạn 16:2.
16:2 Ápram bèn nghe
theo lời của Sara: đến cùng Aga và Íchmaên ra đời ? Hãy nhìn lại diễn
tiến kể trên để có cái nhìn chung, vì sao đất hứa bị giới hạn.
* Dầu có giới hạn, nhưng từ sông Êdíptô, tức là sông Nil ở tại xứ
Êdíptô cho đến sông Ơphơrát, chạy dài từ xứ Êdíptô bao gồm cả vùng
Gôsen Pharaôn cấp cho dân Ysơraên chạy dọc theo biển lớn đến qua
phía bắc xứ Canaan.
2. Ý nghĩ
nghĩa củ
của vùng đất nầ
nầy nế
nếu nó trở
trở thành
thành đất hứ
hứa: Đất hứa nầy còn
rất lớn so với đất hứa cho dân Ysơraên, là xứ Canaan mà họ nhận lấy.
Kinh thánh chép từ sông Êdíptô chạy dài cho đến sông Ơphơrát, đề
nghị
nghị chúng ta mở
mở bả
bản đồ số
số 1 và
và số
số 3 phía sau Kinh thánh, chúng ta sẽ
thấy đấy hứa nầy bao gồm một phần xứ Êdíptô phía tây là sông Nil
bao trùm xứ Gôsen, luôn biển đỏ, kể cả samạc mà dân Ysơraên đã đi
qua. rồi lần theo biển lớn chạy dài lên phía bắc đến xứ Canaan lên phía
trên cho đến sông Ơphơrát. Tại sao phải như vậy? Nếu chúng ta hiểu
được điều nầy, chúng ta sẽ biết: Chúa không lấy điều tốt có sẵn để ban
cho con cái Ngài, Ngài lấy từ không có làm ra có, từ điều đã có thật tệ
hại làm cho nó nên rất tốt để ban cho chúng ta. Đó là cách của Chúa
trong suốt lịch sử, từ thế giới vật chất cho đến cuộc đời chúng ta.
* Chúa muốn biến một phần trong Gôsen là chổ dân Ysơraên là nô lệ
lệ
trở
trở thành
thành đất hứ
hứa! được không? chắc chắn là được,Chúa muốn biến

biể
biển đỏ dồ
dồng vắ
vắng trở
trở thành
thành đất hứ
hứa. Được không ? chắc chắn là được,
xứ Canaan chỉ là trung tâm xứ hứa chứ không phải bao nhiêu đó. Nên
nhớ lại lời Chúa phán lần đầu với Ápraham: Từ chổ ngươi ở hãy
nhướng mắt lên, có nghĩa là hãy lấy hết sức để nhìn, nhìn về bốn
hướng chổ nào ngươi thấy được ta cho ngươi được. Ngài muốn dùng
dân Ysơraên để chứng minh cho thế giới biết rằng, dân tộc nào, con
người nào bước đi bằng những bước tin cậy Chúa, Ngài có thể ban cho
họ điều tốt nhất ở bất cứ nơi nào trên trái đất nầy, từ chổ làm nô lệ, từ
biển từ sa mạc hoang vu cũng trở nên đượm sửa và mật. Tiếc thay, dân
Ysơraên đã không bước đi bằng đức tin, nên họ chỉ nhận được điều tố
tốt
có sẵ
sẵn trong xứ Canaan mà thôi. Xem Phục 6:10-12.
* Nếu chúng ta không bước đi bằng đức tin với Chúa, thì chỉ hưởng
được điều tốt có sẵn, chứ không thể biến điều xấu trở nên tốt được.
Rôm 8: 28.
*Ysơraên đã không trở nên chứng nhân cho quyền năng của Đức Chúa
Trời.
3. Kinh thánh về
về ý định
định Ngài
Ngài muố
muốn làm
làm cho dân Ysơ
Ysơraên.
raên
- Êsai 35:1,2. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rở,
và trổ bông hường. Nó sẽ trổ hoa nhiều và vui mừng cất tiếng hát hớn
hở…..Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giêhôva, và sự tốt đẹp của Đức Chúa
Trời chúng ta.
- Êsai 43:1-7. Bây giờ hỡi nhà Giacốp.. đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi…Ta
ban Êdíptô làm giá chuộc thay ngươi, Êthiôbi làm của cầm thay ngươi. C5 ta
sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông, và nhóm họp ngươi từ phương
tây. Ta bảo phương bắc rằng: Hãy buông ra! và bảo phương nam rằng: chớ
cầm lại làm chi. Đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ
nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng danh ta…c16. Ta, Đức
Giêhôva, là Đấng đã mở lối đi trong biển, và đường vướt qua dòng nước
mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh…và lính mạnh đều nhóm lại,- thảy đều nằm
tại đó. Dầu vậy, Chúa vẫn luôn giữ ý định của Ngài, nên có lời hứa cho thì
hiện tại. c18.
c18 Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy ta
sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẵng biết sao?
Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đông vắng, và khiến những sông chảy
trong samạc. Những thú đồng, với muông rừng và chim đà, sẽ tôn vinh ta; vì
ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong samạc, đặng cho dân
ta đã chọn được uống. Ta làm dân nầy cho ta, nó sẽ hát ngợi khen ta.
- Êsai 55:12,13. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an.
Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng
sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay
cho gai gốc; đều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giêhôva, và là một dấu đời đời
không hề tiệt diệt.

