Bài 3:
ĐỂ NHẬN NHIỀU HƠN-- PHẦN 2.

VÌ MÌNH GIỚI HẠN
Dânsốký 34:1-12. Câu gốc. Giôsuê 13:1b
“ …ph
phầần xxứ
phảải đánh hãy
ứ ph
hãy còn nhiề
nhiều llắắm ”

Chúng ta học theo nghĩa Áp dụng, chứ không chỉ lịch sử . Đất hứa
theo nghĩa rộng của chúng ta ngày nay là sự sống sung mãn trong sự
theo, hầu việc Chúa, cũng bao gồm những lãnh vực trong cuộc sống
như Hôn nhân, gia đình, học đường, sự nghiệp..v..v.
*Theo câu gốc, Giô suê đã dành hết cuộc đời đánh, nhưng chưa chiếm
hết đất hứa. *Câu chuyện: “ Hãy giữ
giữ lạ
lại chiế
chiếc nĩ
nĩa… vì điều tuyệt với
nhất vẫn chưa đến.”
-Bài 1.
1 Đất hứa trong tim tôi: Hãy để lời hứa của Chúa trong lòng. Thi
42:1. Khi dân Ysơraên bị lưu đày, họ đã nói: Linh hồ
hồn tôi mơ
mơ ước
Chúa…chừ
húa…chừng nào
nào tôi sẽ
sẽ ra mắ
mắt ĐGHV. Ngài đã dẫn họ về.
-Bài 2. Để nhận nhiều hơn: Học chấp nhận mọi hoàn cảnh. Đất hứa có
cả biển và samạc.
-Bài 3.
3 Học biết vì mình mà những phước hạnh Chúa cho bị giới hạn,
không phải vì Chúa, cũng không phải ai khác, mà chính là mình.
I. TÌM THẤY TRONG TỪ NGỮ.
- Chữ
Chữ : Giớ
Giới hạ
hạn.c3,6,7,9,12. Chữ Biển có 6 lần; chữ Giới hạn có 11
lần. Sự ngăn trở phước lành từ phía chúng ta nhiều hơn từ thế gian.
- Giớ
Giới hạ
hạn có
có nghĩ
nghĩa là
là: Bị
Bị thu hẹ
hẹp.
BDM dùng chữ: biên giới, bản dịch khác dùng chữ: Ranh giớ
giới,
nhưng bản Truyền thống tất cả các phần KT liên quan đến đất hứa,
dịch giả dùng chữ chính xác hơn: giớ
giới hạ
hạn = Limit, khác với Boundary
= Ranh giới hay biên giới, mang tính địa lý lằn ranh không được phép
vượt qua. Chữ giới hạn cũng mang tính khả năng của con người kém
hơn điều đáng được. Kinh thánh có ý giải thích, c3,7,
giớ
c3,7,9
7,9 chép: “ gi
ới hhạạn
của các ngươ
ngươ
ươii ”. Trong các cuộc thi người ta hay nói vì “sức người có
hạn” chính là ý muốn nói ở đây. Chữ giới hạn có nghĩa là còn phần
bên kia nhiều hơn, nhưng không cho phép vượt qua. Những phước
lành Chúa muốn cho nhiều hơn đều chúng ta có.
II. CHÚA BAN TÙY CÁCH NHẬN.
+ Chúa ban cho nhiều hơn hay bị thu hẹp lại vì cớ chúng ta:

*Nhiều lần trong các sách lời hứa, Chúa phán với dân Ysơraên, Ngài
có thể giới hạn hoăc mở lớn ra thêm đất hứa. Đọc một số câu KT:
- Xu
Xuấất 34:24…ta sẽ
õi ngươ
ươi,..ra
i,..ra mắ
sẽ mở rrộ
ộng bờ ccõi
ngươ
mắt ĐGHV mỗ
mỗi nnăăm 3 lầ
lần, thì
thì
không ai tham muố
muốn củ
của ngươ
ngươ
ươii ? Có phải đi nhà thờ mỗi năm 3 lần ? Không
! c18
c18.gi
giữ
c22, gi
giữ
đầuu m
mùa
ùa gặ
cuốối m
mùa
ùa gặ
c21.
ữ llễễ bánh không men, c22
ữ llễễ đầ
gặt, vvàà giữ
giữ llễễ cu
gặt. c21
Ngày thứ
ãy nghĩ
mùa
ùa cày hay mùa gặ
thứ bbảảy hhãy
nghĩ ddẫẫu m
gặt. Nghĩa là nhờ cậy Chúa trong
mỗi công việc mình, và dầu trong những ngày bận rộn hơn hết cũng
không bỏ qua sự ra mắt Đức Chúa Trời..
- Ph
Phụục truy
truyềền 13:17,16
13:17,16. “..Phàm vậ
mảảy may
vật đáng diệ
diệt, chẵ
chẵng nên
nên còn dính lạ
lại m

ươi,
ươii vâng theo tiế
ươi,…nguôi
i,…nguôi cơ
nơi tay ngươ
ngươ
i, để khi ngươ
ngươ
tiếng củ
của GHV ĐCT ngươ
ngươ
cơn giậ
giận
Ngài, làm ơn cho, và đoái thươ
ương
ng ngươ
ươi,
i, khiế
ươii thêm nhiề
như
thươ
ngươ
khiến cho ngươ
ngươ
nhiều lên, y như
Ngài đã th
thềề hhứ
ùng tổ
phụụ ng
ngươ
ươii ”.
ứa ccùng
tổ ph
ươ
- Ph
Phụục 30:5. “GHV ĐCT ngươ
ươii ssẽẽ đem ngươ
ươii vvềề xxứ
màà ttổổ ph
phụụ ng
ngươ
ươii đã nhậ
ngươ
ngươ
ứm
ươ
nhận
đượ
ươii ssẽẽ nh
nhậận llấấy nó; Ngài
àm ơn cho ngươ
ươii gia thêm cho ngươ
ươii nhi
nhiềều
đư
ợc, vvàà ngươ
ngươ
Ngài sẽ
sẽ llàm
ngươ
ngươ
phụụ ng
ngươ
ươii.”
hơn ttổổ ph
ươ
10:32. Trong lúc đó ĐGHV gi
giảảm bbớ
- II Vua 10:32
ớt địa phậ
phận Ys, khiế
khiến Haxaên
Haxaên hãm
giớ
đánh trên các gi
ới hhạạn Ys.

* Phải tin cậy Chúa, Đấng ban cho mọi sự kể cả thì giờ trong cuộc đời mình.
Gióóp 12:23 “ Ngài khiế
Mở
giớ
-Gi
khiến các dân hư
hưng thạ
thạnh, rồ
rồi llạại phá diệ
diệt đi; M
ở rrộộng gi
ới hhạạn
cho các nư
nước, đoạn thâu nó lạ
lại ”.
14:5. Nếu các ngày
loài
ài ngư
-Gióp 14:5
ngày củ
của lo
người đã định rồ
rồi, nnếếu ssốố tháng củ
của ngư
người ở nnơ
ơi
màà ngư
Chúa, và Chúa đã định gi
giớ
người, m
người không qua khỏ
khỏi được..
ới hhạạn cho ngư

* Đức tin bao nhiêu nhận bấy nhiêu. đây là luật của Cha trên trời..
Mưa thật lớn, nước thật nhiều, nhưng “sức chứa tuỳ chổ chứa”.
11:6. Vả, không có đứ
đứcc tin thì
thểể nnào
đẹpp ý Ngài;
đếnn
Hêb 11:6
thì chẵ
chẵng có th
ào ở cho đẹ
Ngài; vì kẻ
kẻ đế

Đứcc Chúa Trờ
Trời phả
phải tin rrằằng có Đứ
Trời, vvàà Ngài là Đấng hay thư
thưởng cho
gần Đức Chúa Trờ
thư
ìm ki
kiếếm Ngài. Lưu ý chử “th
thưởng”
ng”, thưởng là một hình ảnh không
kẻ ttìm

bằng nhau, tuỳ theo mà thưởng, ở đây là tuỳ theo gì ? : tuỳ theo: đến
gần Chúa, tuỳ theo tin Chú
Chúa, và tuỳ theo tìm kiế
kiếm Chúa…. *Tìm kiếm
là tìm trong chổ khó có để được có. Chịu trả giá để được theo Chúa.
Tuỳ theo cách nhận, Chúa ban cho khác nhau.
III. BIỂN VÀ SAMẠC THÀNH ĐẤT HỨA.
+ Câu hỏi lý thú: Làm sao biển hay sa mạc trở thành đất hứa được ?
* “Bi
như
“Biển” cách nà
nào trở
trở thành đất hứ
hứa. Êsai 51:3. “ Đồng vvắắng nh
ư
mạạc nh
như
Êđen..sa m
ư vvư
ườn ĐGHV .”
Đây là lời Chúa hứa: Xu 23:31
23:31. Ta phân định bờ
õi ngươ
ươii ttừ
Biểển đỏ chí biể
bờ ccõi
ngươ
ừ Bi
biển
Philitin..v..v. Điều nầy có nghĩa là biển cũng thành đất hứa?
Mathiơ
ươii có đức tin và
Mathi
ơ 21:21c. Chúa Giêxu phán: Nếu các ngươ
ngươ
và không nghi ngờ
ngờ

chi hế
ươii biể
òn núi nầ
ên và quă
hết…..dầ
t…..dầu các ngươ
ngươ
biểu hhòn
nầy rrằằng: Hãy
Hãy cấ
cất llên
quăng xuố
xuống biể
biển,

àm đư
đượ
đều dó cũ
cũng sẽ
sẽ llàm
ợc. Điều nầy có nghĩa gì ? Núi có thể bị quăng

Dàn bài chi tiết.

xuống biển bởi đức tin, nhưng để làm gì ? ĐCT chẵng bao giờ làm
việc chỉ cho thấy quyền năng mà không có ích lợi. Nhưng câu KT nầy
có mấy ý nghĩa:
1.Trả
1.Trả cho thế
thế gian nhữ
những gì
gì thuộ
thuộc về
về thế
thế gian.
gian Núi chỉ về trở lực, sự
ngăn trở, những thứ nầy nó hiện hữu ở trong tấm lòng , hãy quăng nó
ra trả về biển, biển chỉ về thế gian, hãy trả về cho thế gian những gì
thuộc về thế gian. Bởi đức tin, mọi trở lực như núi sẽ bị dời đi.
2.Tìm
2.Tìm thấ
thấy phư
phước hạ
hạnh trong nghị
nghịch cả
cảnh.
nh
Chúng ta thường muốn thay đỗi những điều không thể thay đỗi, những
đều không thuộc về mình, càng muốn thay đổi dều không thể chúng ta
lại tiếp tục tạo ra nan đề mới, phải thay đỗi mình. Chúa bảo đừng nhổ
cỏ lùng, nhưng phải làm sao cho cây lúc mọc tốt hơn, mạnh hơn để
sống giửa cỏ lùng không bị lấn áp mà lớn lên kết nhiều quả. Đến mùa
gặt thiên sứ sẽ nhổ cỏ lùng được. Đặc điểm của Chúa là Ngài không
thay đổi hoàn cảnh, và chúng ta lại càng không thể thay đỗi hoàn cảnh,
nhưng đức tin đến nơi Chúa giúp để chúng ta lấy được từ trong hoàn
cảnh những bài học vô giá. Không lấp biển, nhưng lấy từ biển ra nhiều
thứ giúp cho cuộc sống con người càng ngày càng giàu có phong phú
hơn, thử kể ra ? Cá, tôm, dầu hỏa, thậm chí đến biển chết, chỉ toàn là
muối rất măn, không loài nào sống được dưới nước lẫn trên bờ, người
ta nói rằng một muỗng nước biển làm ra được một hộp diêm quẹt.
Biển vẫn còn, nhưng đã làm giàu cho đất. Đó là biển trở thanh đất hứa.

VÌ MÌNH GIỚI HẠN

* “Sa mạ
mạc” cách nà
nào trở
trở thành
thành đất hứ
hứa.
Cũng như ý vừa nêu ở trên. Êsai 35:1. samạc trổ bông hường. Samạc
vẫn là Samạc, nhưng bông hường đã trổ. Bông hường trổ trong samạc
mới là phép lạ.
*Đức Chúa Trời có làm cho đồng vắng trở thành đất hứa không ? Có.
- Môise đang chăn chiên trong đồng vắng xứ Mađian, Chúa hiên ra
trong bụi gai cháy, và bảo ông hãy cỡi giày ngươi ra vì nơi ngươi đứng
là đất thánh. Đồng vắng không chỉ có thể trở thanh đất hứa, mà còn có
thể trở thành thiên đàng.
- Phaolô vào trong đồng vắng Arabi. Galati 1:17. và tại đó Chúa cho
ông được đem đến từng trời thứ ba, thấy và nghe những việc diệu kỳ
mà không có phép, thiết tưởng cũng không có ngôn ngữ nào nói ra hết.
IICôr 12:1-4.
Đồng vắng Arabi là chổ nào ? qua biển đỏ nơi đồng vắng dân
Ysơraên đã lầm bằm vì không có nước. Xem bảng đồ số 7. Đồng vắng
Mađian và Arabi của dân Ysơraên là Đồng vắng Arabi của Phaolô.

Dân 34:1-12. Câu gốc.Gôsuê 13:1.
phảải đánh hãy
“ ….ph
….phần xxứ
ứ ph
hãy còn nhiề
nhiều llắắm ”
- Học theo nghĩa áp dụng, không chỉ lịch sử.
Hai bài trước: Bài 1. Đất hứa trong tim tôi: Muốn đuợc phước của
Chúa, hãy lưu giữ những lời hứa phước lành của Chúa trong tâm hồn
mình, cho đến khi nó trở thành niềm ước mơ.
- Bài 2: Để nhận nhiều hơn: Phần 1. Hãy nhận cách trọn vẹn. Trong
đất hứa ban đầu có biển, samạc, có vùng đất mầu mở. Trong những
chổ tuởng không được phước, ĐCT toàn năng làm cho trở nên tốt.
- Bài 3. Đề nhận nhiều hơn: Hãy nhận biết những giới hạn vì mình chứ
không phải vì Chúa.
I. TÌM THẤY TRONG TỪ NGỮ.

- Chữ: Giới hạn. 11 lần, đang khi chữ biển 6 lần.( 6,7,9,12 )
- So với chữ: ranh giới, biên giới.
II. CHÚA BAN TUỲ CÁCH NHẬN.

Chúa ban nhiều hơn hay giảm lại vì chúng ta.
- Những lý do mở rộng. Xuất 34:24; Phục 13:16,17.
- Những lý do giảm bớt. II Vua 10:32.
Áp dụng.
- Tin cậy Chúa. Gióp 12:23; 14:5.
- Tin bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Hêb 11:6.
III. BIỂN VÀ SAMẠC THÀNH ĐẤT HỨA.

a. Biển thành đất hứa. Xuất 23:31 so Mathiơ 21:21.
- Trả cho thế gian những gì thuộc về thế gian.
*Mathiơ 21:21. Có đức tin bằng hạt cải sẽ quăng núi xuống biển, ngụ
ý sự loại bỏ ngăn trở, sẽ thấy được phước lành.
- Tìm thấy phước hạnh trong nghịch cảnh.
*Chúa không thay đỗi hoàn cảnh, nhưng Ngài làm cho chúng ta có khả
năng đối đầu với hoàn cảnh, và thắng hơn, để rút từ hoàn cảnh khó
những bài học quí.
- Người khổ tâm là người tìm cách thay đỗi điều không thể: như hoàn
cảnh, con người chung quanh. đều cần là thay đỗi chính mình.
b. Samạc thành đất hứa.
*Êsai 35:1.Samạc trổ bông hường. Samạc vẫn còn, nhưng nơi đó trổ
hoa. Samạc Arabi của dân Ysơraên đi qua, Chúa chẵng những biến nó
thành đất hứa, mà còn trở thành thiên đàng: cũng là nơi Môise gặp
Chúa trong bụi gai cháy, và Phaolô đuợc đem lên đến tầng trời thứ ba.

