Khải tượng Đất hứa.
Bài 2.

ĐỂ NHẬN NHIỀU HƠN
( BÀI HỌC TỪ ĐẤT HỨA CHO DÂN YƠRAÊN )
PHẦN I. ĐỀ NHẬN NHIỀU HƠN

BIẾT CÁCH CHÚA CHO
Dânsốký 34:1-12. Câu gốc. II Phierơ 1:4a.
“ Ngài lạ
lại ban lờ
lời hhứ
ứa rrấất quí rấ
rất llớ
ớn cho chúng ta,..
ta,. ”

Nhữ
Những câu chuyệ
chuyện thừ
thừa kế
kế lạ
lạ lùng
lùng nhậ
nhận hằ
hằng triệ
triệu đôla.

+ Phân phát gia tài ngẫu nhiên.
Tỷ phú Luis Carlos khiến cho 70 người xa lạ ở Lisbon, Bồ đào nha
sững sốt khi họ được thông báo nhận thừa kế của ông. Nhưng người
nầy được chọn cách ngẫu nhiên trong một danh sách tại phòng đăng ký
trước hai nhân viên. Câu chuyện xảy ra 13 năm trước.
+ Hai anh em vô gia cư nhận hằng triệu Euros.
Zsolt và Gera Peladi quá nghèo sống trong một hang đá tại Budapest,
Hungary, sống nhờ bán kim loại nhặt được ngoài đường phố. Nhưng
giờ đây họ sống trong ngôi dinh thự đồ sộ cùng người em gái. Gera, 43
tuổi kể lại: Mẹ chúng tôi rất giàu, nhưng bà khắt khe, bỏ rơi, nên
chúng ta phải ra đi, sau đó mất liên lạc. Một ngày, họ được nhân viên
từ thiện Hungari thông báo sẽ nhận được gia tài kết xù, từ người mẹ đã
qua đời tại Đức.
+ Nữ hầu bàn nhận thừa kế từ khách hàng.
Năm 1992, cô Cara Wood 17 tuổi làm việc trong một nhà hàng
Drin’s tại thị trấn Clagrin Falls, Mỹ. Cô là nhân viên tốt bụng, xinh
đẹp và thân thiện. Một khách hàng là ông Bill Cruxton, người đàn ông
góa vợ, thường tới nhà hàng ăn, và họ trở nên thân thiết. Cô gái nhỏ
nầy cũng thường tới nhà ông để giúp một vài việc trong nhà. Ông mất
vì bệnh tim, tháng 11 năm 1992 thọ 82 tuổi, trước đó ông làm di chúc
cho người hầu bàn Cara Wood một triêu đôla.
Ngẫu nhiên, nhưng không ngẫu nhiên, bởi lẽ nhưng người nầy đều
có lý do để họ có được cơ hội: 70 người có tên trong danh sách, hai
anh em nghèo khổ nhưng có mẹ giàu có, và cô hầu bàn thân thiện nhiệt
tình, vì đó đã trở nên người thừa kế gia tài của cụ Cruxton.
Đối với Chúa và sự ban cho của Ngài nhiều, ít hay không có, không
có gì là ngẫu nhiên hay tình cờ.
Chúa ban lời hứa cho chúng ta rất lớn và rất quí.

IPhierơ
1:4. Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta.
- Câu gố
ơ 1:4
gốc: IPhier
Chúng ta sẽ dùng phần Kinh thánh về đất hứa cho dân Ysơraên để
học biết nguyên tắc nhận lời hứa của Chúa.
Bài trư
trước: hai lần hứa cho Ápraham.( tìm lý do xin đọc bài trước ).
Bài nầ
nầy: hai lần hứa cho dân Ysơraên cũng khác nhau.
“Học xưa để áp dụng nay”, tôi tưởng không thể dùng một lời diễn tả
đủ mục đích những bài học nầy: là học bí quyết nhận lời hứa của
Chúa; bí quyết của sự giàu có; là lý do nhận ít hơn đều Chúa đã hứa.
Kinh thánh cho ghi lại tất cả để trở nên mẫu mực rất quí cho chúng ta.

BIẾT CÁCH CHÚA BAN CHO.
Một trong những lý do chúng ta chúng ta chưa nhận lãnh được sự
ban cho của Chúa, vì có những nhận định thiếu chính xác về cách
Chúa ban cho. Như chúng ta nghĩ rằng Chúa lấy những điều tốt ban
cho chúng ta, như là khi chúng ta tin Chúa chúng ta nghĩ là bước vào
những ngày trời trên đất. Điều nầy đúng không sai, nhưng chỉ đúng
một phần do đó chúng ta chỉ đón nhận điều tốt, từ chối điều xấu, đối
với Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài ban điều tốt nhất, nhưng cũng
dùng những điều tệ hại hơn hết đề biến nó trở thành tốt nhất ban cho
chúng ta, việc đó chỉ xảy ra khi chúng ta hợp tác với Ngài bằng đức tin
để nhận được, chẵng hạn khi Ngài ban sự cứu rỗi Chúa phải từ trời
xuống thế gian, mang thân xác con người, sống kiếp con người, cũng
khóc cũng cười, cũng đi những bước chân trên đất, và cuối cùng lên
thập tự giá mang lấy tội cả nhân loại chịu chết cách sĩ nhục để ban đều
tốt nhất là hể ai tin thì đuợc làm con cái Đức Chúa Trời và sự sống đời
đời.
Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta lưu ý từ ngữ quan trọng: chữ
Biể
Biển, và chữ Giớ
Giới hạ
hạn.
1. Chữ
Chữ: Biể
Biển.
Giới hạn bốn hướng đều có chữ biển. c3,6,7,11.và giới hạn phía Tây
hoàn toàn là biển ( Biển lớn ). Điều nầy có nghĩa gì ? Trước hết:
a. Biể
Biển chỉ
chỉ về
về Thế
Thế gian.
gian
- Êsai 57: 20. Những kẻ ác giống như biển đương động, không yên lăng
Giacơ
được. Cũng chỉ về sự không tin. Giac
ơ 1:6. kẻ hay nghi ngờ giống như
sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó, người như thế chớ tưởng mình nhận
được đều chi từ nơi Chúa.
- Chúa Giêxu cầu nguyện: Giăng 17:15. Con chẵng cầu Cha cất họ khỏi
thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác.
Lắm người suy nghĩ, tin Chúa rồi tôi thấy có khác gì đâu, cũng sống
trên thế gian, cũng lẫn lộn giữa đời, cũng đi làm kiếm sống, cũng đối

diện nan đề, đi nhà thờ nghe giảng về thử thách khó khăn trên đường
theo Chúa…v..v.
* Thí dụ giải thích sự khác nhau truớc và sau khi tin Chúa sống giữa
thế gian. Trước khi tin Chúa chúng ta như người không biết bơi, người
biết bơi và người không biết bơi rớt xuống nước thì khác nhau, người
không tin thì lặn hụp trong tội và nó nhận chìm cuộc đời họ, thử thách
như lượn sóng sẽ đến, người tin sẽ trông cậy Chúa và lướt qua. Biển có
sóng to gió lớn, có bão tố, bạn có thể thỏa thích vì có biển, bạn có thể
sợ hãi vì có biển, và bạn có thể lướt sóng cũng có thể bị nhận chìm vì
những lượn sóng của biển.
- Chỉ khi nào vào thiên đàng, biển, chỉ về thế gian thật sự không còn.
Khảải 21: 1c. và biể
Kh
biển ccũũng không còn
còn có nữ
nữa. Đất hứa chung quanh là biển.
* Bạn đang hà hơi sống hay chết thuộc linh vào gia đình bạn.
Trong cách dạy con, lời nói tích cực sẽ giúp ích rất lớn. Con đi học
về nói: Cô giáo cho bài gì mà khó quá. Cha, mẹ nói: dạy gì mà kỳ vậy,
học lớp nầy mà dạy bài nầy làm sao mà hiểu được. Con đang ngã lòng,
nghe như được đồng tình, nó chẵng còn muốn học nữa. Nhưng lời nói
tích cực: Cố gắng đi con, đó là bài của trường, các bạn cũng học như
con, cố gắng sẽ được mà.
Trong sự theo Chúa những lời nói đức tin sẽ vượt qua nan đề.
* Đức tin sinh ra đức tin. Rôm 1:17 “..b
“..bở
đứcc tin mà
đượ
đếnn đứ
đứcc
ởi đứ
mà đư
ợc, llạại ddẫẫn đế
tin nữ
nữa”. trong sự nói chuyện hằng ngày, có biết chúng ta đang chuyển
mức độ lòng tin của mình vào các con. Được sinh ra trong gia đình cha
mẹ hầu việc Chúa, không phải vì đó mà tôi có đức tin. Nên nhớ khi
sinh ra chúng ta vốn không tin, đi nhà thờ, đọc Kinh thánh đâu phải là
dễ dàng đâu, không thể tưởng là cha mẹ phải dùng nhiều cách phạt,
răn đe.. lẫn sự khích lệ: con đi nhóm có người đọc KT cho nghe hơn là
tự đọc, còn hiểu KT là việc sẽ xảy đến về sau nầy….Ba tôi đã có lời
nói của đức tin, nên dẫn tôi đến đức tin. Nếu lúc đó ông nói: không
hiểu thì thôi, lo học hành, hoặc khi nào rỗi rảnh hãy đọc KT, sẽ đi Thờ
phượng, thì không biết ngày nay thể nào.
- Rôma 10:17. Đức tin đến
đến bở
bởi ngư
người ta nghe, và
và ngươ
ngươ
ươii ta nghe khi lờ
lời Đấng
Đấng
Christ đư
đượ
ợc rao giả
giảng. Đừng đợi đến lúc tin Kinh thánh là lời Chúa mới
nghe giảng, đức tin sẽ đến sau khi nghe lời Chúa đuợc rao giảng. ( câu
chuyện: Moody và nhà vô thần )
Để nhận nhiều hơn: Hãy nhận sự ban cho của Chúa trong thuận cảnh
lẫn nghịch cảnh. Bước đi trong đức tin sẽ thấy phước lành của Chúa
hiện hữu mỗi nơi.

Dàn bài chi tiết.

ĐỂ NHẬN NHIỀU HƠN
Dânsốký 34:1-12. Câu gốc. II Phierơ 1:4a.
“ Ngài lạ
lại ban lờ
lời hhứ
ứa rrấất quí rấ
rất llớ
ớn cho chúng ta.”

- Khao khát mỗi người là nhận được đều Chúa hứa.
- Vì sao Chúa hứa nhiều, chúng ta thường nhận ít hơn ?
*Chúa hứa Ápraham lần 1 nhiều hơn lần 2.
*Chúa hứa Ysơraên lần 1 (Xuất 23:3) nhiều hơn lần 2 (Dân 34:1-13).
- Nguyên tắc của Chúa: Đức tin bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Hêb11:6.
Biết lý do Ysơraên nhận ít hơn, để học được cách nhận được nhiều hơn.
I. SỰ BAN CHO BỊ GIỚI HẠN.
1. Giớ
Giới hạ
hạn vì
vì con ngư
người. Dân 34:12.
- KT dùng chữ “ giới hạn ” chỉ về kém hơn điều đáng có.
2. Giớ
Giới hạ
hạn vì
vì Chúa toàn quyề
quyền.
- Ngài ban ít hơn. Xuất 23:31. Dân 34:3-12. hẹp hơn nửa II Vua 10:32.
- Ngài ban nhiều hơn và lý do. Xuất 34:24.
* Phải tin cậy Chúa ấn định mọi việc đời mình. Gióp 14:5.
II. BIẾT LÝ DO GIỚI HẠN.
- Nhìn giới hạn của dân Ysơraên, cũng biết lý do của chúng ta:
+Bốn hướng đối chiếu với bốn loại đất trong thí dụ người gieo giống.
1. Phí
Phía tâ
tây: Biể
Biển cả
cả củ
của sự
sự vô tín = Thế gian. c3,6,7,11.
- Biển chỉ về thế gian, kẻ ác. Êsai 57:20.
- Đức tin lấp biển - vô tín mở biển. Ma 21:21; Ma 13: bốn loại đất.
2. Phía nam: Đồng vắ
vắng vì
vì thiế
thiếu tin = Đất đá sỏi ( Xin, Cađe ) Dân 13 :21.
- Đức tin dẫn đến đức tin. Rô 1:17.
- Đức tin đến sau khi nghe. Rô 10:17.
3. Phía bắ
bắc: Núi cao củ
của xác thị
thịt = Đất đá sỏi.
- Sự nóng giận làm Môise, Arôn không vào được đất hứa.

