PHẦN 3. ĐỂ NHẬN NHIỀU HƠN

BỐN SUY NGHĨ TẠO NÊN ĐỒNG VẮNG
Dânsốký 34:1-12. Câugốc. Phục truyền 19:9.
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+ Bốn hướng có bốn chữ trọng tâm: Nam có Đồng vắ
vắng,
ng Tây có biể
biển,
Bắc có núi,
núi Đông có sông…
sông….mỗi giới hạn đều có lý do của nó:
* Bà Joyce Meyer trong quyển: Chiến trường của tâm trí có bài “ Nếp
suy nghĩ đồng vắng ”, mượn ý đó xin chọn chủ đề nầy để dễ nhớ.
+ Suy nghĩ
nghĩ thô
thông thư
thường, là
làm giớ
giới hạ
hạn đất hứ
hứa.
1. Phí
Phía nam: c4. Phía nam giới hạn là đồng vắng, đồng vắng Xin giáp
Ca đe- Banêa. Suốt 40 năm samạc là cuộc chiến ý tưởng con người và
ý muốn Chúa. Suốt cuộc đời theo Chúa cũng vậy.
- Lời Chúa phán Êsai 55:8,9. Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi,

đường lối các ngươi chẵng phải đường lối ta. Vì trời cao hơn đất bao
nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao
hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.+ ICôr 3:20. Chúa biết ý tưởng
người khôn ngoan..là vô ích.+ Êph 4:7..
4:7 nhân danh Chúa mà rao ra..chớ
nên..theo sự hư không của ý tưởng mình. IICôr 10:5.
10:5 bắt hết các ý
tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.
- Lối suy nghĩ thông thường, tạo nên nan đề theo Chúa. Nhiều năm
trước khi tin Chúa, chúng ta sống bằng lối nghĩ thông thường, sau khi
tin Chúa phần lớn chúng ta tiếp tục lối suy nghĩ đó. Cách nghĩ thông
thường làm giới hạn sức mạnh của đức tin, đất hứa thu hẹp.
- Ở Việt nam đi đường cần thuộc đường, sang Mỹ đi đường cần biết
cách đi. Một thể ấy, đường trần và đường trời thì cách đi khác nhau.
- Chúa dẩn Ysơraên vào trong samạc để thay đỗi cách suy nghĩ của họ,
nơi đó không có bất cứ điều gì họ nghĩ, nhưng hơn hai triệu người,
Chúa nuôi sống họ trong 40 năm, hay nhiều hơn n ữa..v..v..
*Lấy ý tưởng con người để theo Chúa quả là tạo ra nan đề. Nan đề của
chúng ta là theo Chúa theo cách nghĩ của mình hơn là vâng lời Chúa.
ICôr
Khi tôi còn là con trẻ tôi nói ..tư tưởng..suy xét…khi tôi
ICôr13:11.
13
thành nhơn bèn bỏ những đều . Theo Chúa trước và sau khi tin …
* Hỏi một em học sinh: 1+1= ? em sẽ trả lời = 2. - Hỏi nhà hóa học, họ
sẽ trả lời: 1 + 1 tùy chất đó là gì , khi công lại sẽ cho ra chất gì: td
( oxy + hydro = nước ); nhưng ( Oxy + lửa = cháy ). - Hỏi vị luật sư:
1+1 là mấy, ông sẽ đến kề tai nói nhỏ: muốn ra bao nhiêu cũng được..

Mỗi trường hợp cho ra một đáp số khác nhau. Theo Chúa đừng dùng
cách nghĩ thông thường...rất đúng với đời, nhưng sai với Chúa.
*Để nuôi đoàn dân 5,000 người, có 3 tư tưởng: - Philíp lối nghĩ thông
thường: phải có hai trăm đơniê, phải có chợ, phải có lò bánh. - Anhrê:
Anhrê
Tin nhưng tính: đây có bánh, nhưng thấm vào đâu? - Chúa Giêxu suy
nghĩ đức tin: Truyền cho ngồi - tạ ơn - bẻ ra - phát cho đoàn dân. Theo
Chúa là một tiến trình thay đỗi lối suy nghĩ. Gi 4:24. Rôm 12:1,2.
+ Suy nghĩ
nghĩ thế
thế gian, là
làm giớ
giới hạ
hạn đất hứ
hứa.
2. Phí
Phía tâ
tây: Biể
Biển lớ
lớn củ
của thế
thế gian. c6.
a. Tin Chú
Chúa là
là đi qua biể
biển ( Biể
Biển đỏ), theo Chú
Chúa là
là ở bê
bên bờ
bờ biể
biển.
- Theo Chúa là ở bên bờ biển: Dân 34:6. Sống trong Chúa nhưng thế
gian ở bên cạnh. Một cuộc chiến truờng kỳ: bạn có thể “ssống theo thế
thế
gian”
biế
gian hay “bi
biến đỗi
đỗi thế
thế gian”
gian sống như bạn ?
+ Chúa Giêxu cầu nguyện 3 Giăng 17:15-18.“ Con chẵng cầu Cha cất

họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ
giữ họ cho khỏi đều ác…cũng
như Con không thuộ
thuộc về
về thế gian…,thì Con cũng sai họ
họ trong thế
gian.” Theo Chúa đừng để thế gian ảnh hưởng, nhưng hơn thế người
theo Chúa phải có ảnh hưởng trên thế gian. Rôma 12:2. “Đừng làm
theo như đời nầy, nhưng hãy biến hóa bời sự đỗi mới..” Êphê
phêsô 2:1,2
“..anh em đã chết vì lầm lỗi..theo thói quen đời nầy..”

b. Làm sao có ảnh hư
hưởng: Hãy
Hãy để Chúa số
sống qua chúng ta.
ta
- Mục đích Chúa cứu chúng ta là gì ? làm con cái ĐCT, đúng những
chưa đủ, vì con là địa vị, nhưng phẩm hạnh qua hành động để trở nên
giống như Chúa là điều cần thiết hơn nữa.
+ Hư mất bắt đầu bằng theo ý riêng thay vì ý Chúa. Ăn trái cấm thật sự
là tội trọng, không phải vì ăn trái cấm, mà là ý tưởng ăn để tự mình
biết phân biệt điều thiện điều ác để tự quyết định hơn là để Chúa quyết
định cho mình.
1.Tin Chúa là bắt đầu làm theo ý Chúa. Khi bạn quỳ gối cầu nguyện
tiếp nhận Chúa, là khởi điểm thuận theo ý muốn Chúa.
2.Theo Chúa là thay đỗi từ ý mình sang ý Chúa. Chúa Giêxu đến thế
gian có 2 việc: làm gương và chịu chết. Hê b 10:7. “ Nầy tôi đến..Tôi
đến để làm theo ý muốn Chúa ”
3.Nhận được Thánh Linh để làm theo ý Chúa ? Thánh Linh ban cho
khả năng làm theo ý muốn Chúa. Mathiơ 7:21.“Chẵng phải hễ những
kẻ..; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời mà thôi.”.

4.Mục đích học Kinh thánh, Thờ phượng là tìm ý Chúa? Mọi hành
động trong sự theo Chúa nhằm vào một câu hỏi là: Tìm ý muốn Chúa
để làm theo. Nếu dùng câu thật ngắn để mô tả Kinh thánh:
“Kinh
Kinh thánh ghi lạ
lại kế
kết quả
quả củ
của theo ý mình
mình và theo ý Chúa”.
Chúa
* Nhìn một người giống “ hình Chúa tư
tượng Chúa ” là bao nhiêu tuỳ
theo tỷ lệ làm theo ý Chúa trong cuộc sống của họ.
* Giả sử người ta nhờ tôn giáo trở nên tốt, cũng không đuợc cứu, vì
vấn đề quan trọng là có giố
giống như
như Chúa Giêxu không ?.

* Maquỉ không thể cản, ngăn Môise Arôn hầu việc Chúa, nhưng nó
dùng yếu điểm bản tánh xác thịt để ngăn trở ông được phước.
* Maquỉ không làm mất sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng nó dùng
những việc nhỏ ngăn trở chúng ta hưởng phước trong sự Cứu rỗi đó.

+ Suy nghĩ
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tánh xá
xác thị
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3.Phí
Phía bắ
bắc: c7.
c7 Galati 5:17.
5:17 “Xác thịt ưa muốn trái với Thánh Linh.”
Phía bắc giới hạn Hôrơ: chỉ về bản tánh xác thị
thịt. Nhìn núi sẽ nhớ đến
hai người quan trọng của Ysơraên là Môise có núi Nêbô, và Arôn có
núi Hôrơ, vì không làm chủ xác thịt, không tôn Thánh Chúa trước dân
Ysơraên. Môise và Arôn không vào được đất hứa.
ng
Dân 13:21.Vì bản tánh xác thịt sanh ra đủ mọi thứ: nào là lời cay đắng,
lời lời lằ
lằm bằ
bằm, lời than phiề
phiền, lời oán trách.
trách Lòng cay đắng biến đất
hứa thành đồng vắng. Châm 17:1. “ Thà m
mộột mi
miếếng bánh khô m
màà hòa thu
thuậận
thịịt ttếế llễễ llạại ccãi
nhau, còn hhơ
ơn nhà đầy th
ãi lôn nhau.” Đem lời nói yêu thương
vào làm cho miếng bánh khô trở nên bữa tiệc.

1. Hãy để ý dòng
dòng chả
chảy trê
trên xuố
xuống:
ng Trên là biển hồ Tibêriát, chảy
xuống là sông Giôđanh, và đổ vào biển chết. Bắt đầu là nguồn phước,
chảy xuống là dòng sông phước hạnh, nhưng chảy xuống chổ không
lối ra là biển chết. Lắm cuộc đời theo Chúa bắt đầu là phước hạnh,
nhưng kết thúc là biển chết, được phước nhưng để sống cho mình.

* Nơi nào có bản tánh xác thịt thì nơi đó đất hứa hẹp lại, người mới
của Thánh linh sẽ mở rộng đất hứa lớn ra.
- Rôma 8:13.Th
8:13.Th
Thậật thế
thế, nế
nếu anh em số
sống theo xác thị
thịt thì
thì phả
phải chế
chết; song nế
nếu
nhờ
Linh,
chếết các vi
việệc ccủủa thân th
thểể, th
thìì anh em ssẽẽ ssốống. +
nh
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Nhữ
Những tư
tư tư
tưởng xác thị
thịt: Mặ
Mặc cả
cảm, thà
thành kiế
kiến:
+ Giữ lại mặc cảm, một người bị té bị thẹo trên trán, vết thẹo trở nên
bóng, kể từ đó hễ khi nghe đến chử: “ láng, sáng, bóng, thậm chí nghe
nói đến chữ trợt ”, cũng nghĩ là người ta nói xấu mình. Ghét, hay
thương ai thì hình ảnh họ cũng ở trong tâm trí ta, vậy sao không yêu
thương mọi người cho tâm hồn nhẹ nhàng.
+ Giữ lại thành kiến. Robin Kater tay quyền anh người Anh, năm 1966
khi sắp thi đấu thì bị bắt vì liên quan đến vụ giết người. Anh không
thuê luật sư, vì tin rằng mình vô tội. Nhưng anh đã không cãi lại và bị
kết án 19 năm tù. Được mãn hạn tù, cùng lúc đó ngươì ta có được chi
tiết khác và biết là anh vô tội. Có người hỏi anh: Anh có oán hận vì bị
oan như vậy không? Robin Kater đáp: Ai ở trong hoàn cảnh như tôi
mà không oán hận. Nhưng tôi, không để một đều gì hại tôi thêm nữa.
Vì oan tôi đã mất 19 năm, bây giờ tức tối thì có nghĩa tôi sẽ mất thêm
một khoảng thời gian nữa vào bản án không đáng có.

+ Suy nghĩ
nghĩ theo thự
thực tạ
tại trư
trước, là
làm giớ
giới hạ
hạn đất hứ
hứa.
4. Phí
Phía đông: Kinê
Kinêrết, Giô
Giôđanh, biể
biển mặ
mặn.cc1010-12.
12 Hai điểm lưu ý:
IICô
IICôr 4:18. “Chúng ta không chăm sự thấy được.. chỉ là tạm thời”.

2. Hãy để ý bên nầ
nầy và
và bên kia:
kia Giôđanh, lối suy nghĩ nầy là ý tưởng:
đất hứa bên kia sông Giôđanh là đều xảy ra trong tương lai, chưa biết
thế nào, chi bằng lấy trước đều hiện tại, còn chuyện được “bên kia”
tính sau. Chọ
Chọn theo mắ
mắt thấ
thấy. Dòng sông nầy chia rẻ Áp và Lót, bây
giờ cũng chia dân Ysơraên ra làm hai.
- Chọn đều tốt và dừng lại là lý do mất điều tốt hơn...
- Được Cứu là phước, hãy biết là còn có nhiều điều tốt hơn nữa, mà
nếu không hầu việc sẽ chẵng bao giờ kinh nghệm được.
đềuu ttốốt hhơ
- Hêb 11:40.
11:40 “ Vì ĐCT có ssắắm ssẵẵn đề
ơn cho chúng ta ”. ICôr 2:9.
“Ấy llàà ssự
mắắt ch
chư
thấấy, tai ch
chư
chư
nghĩĩ đế
đến,
như
ựm
ưa th
ưa nghe, llòng
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ưng ĐCT đã
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mếến Ng
Ngài
sắm ssẵẵn nh
ững điều ấy cho nh
ững ng
ười yyêu
êu m
ài ”.
- Tự mãn
mãn là dòng chảy trên xuống, quá phong phú quá dư dật nhưng
không hầu việc Chúa, trở nên biển chết.
- Tự ti là dừng lại bên nầy Giôđanh. Tôi đến đất hứa rồi, được cứu rồi,
nhưng tôi không có khà năng hầu việc..v…v..

Kết:
* Bốn lối suy nghĩ tạo nên đồng vắng trong cuộc đời theo Chúa.
1. Suy nghĩ thông thường, làm giới hạn đất hứa.
2. Suy nghĩ thế gian, làm giới hạn đất hứa.
3. Suy nghĩ tánh xác thịt, làm giới hạn đất hứa.
4. Suy nghĩ theo thực tại trước thuộc linh, làm giới hạn đất hứa.
* Đất hứa ơn phước sẽ lớn hơn khi sống theo lối suy nghĩ của Chúa, và
đất hứa ơn phước sẽ càng nhỏ nếu sống theo lối suy nghĩ của mình.
Đó là nguyên tắc như tựa bài giảng: Để nhậ
nhận nhiề
nhiều hơ
hơn.
Bài tới: Chiến thắng giới hạn.

Dàn bài chi tiết.
BỐN SUY NGHĨ TẠO NÊN ĐỒNG VẮNG
Dânsốký 34:1-12. Câu gốc. Phục 19: 9.
mở
õi ngươ
ươi.”
“ hhằằng đi theo đường lố
lối Ngài,…s
Ngài,…sẽ
ài,…sẽ m
ở rrộộng bờ
bờ ccõi
ngươ
i.”

Biết lý do Ysơraên nhận ít, để học được cách nhận được nhiều.
- Bốn hướng có bốn chữ: Đồng vắng, biển, núi, sông.
- Bốn giới hạn cũng là bốn lý do giới h4ạn phước lành của Chúa.
I. PHÍA NAM.. c4.
c4 đồng vắng Xin và CađeBanêa.
- Lối suy nghĩ thông thuờng làm giới hạn đất hứa. Dân Ysơraên lấy
những nguyên tắc sống thông thường trước khi tin Chúa và theo Chúa
bằng cách đó. Những việc xảy ra trong đồng vắng là mâu thuẩn giữa
hai ý thức thế gian và ý Chúa.
Êsai 55:8,9.
55:8,9 Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi , đường lối các

ngươi chẵng phải đường lối ta. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu, thì
đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng
các ngươi cũng bấy nhiêu.
II. PHÍA TÂY:: c6.
c6 có biển lớn dùng làm hạn.
- Sống trong đất hứa có biển lớn: Chúa Giêxu cầu nguyện 3 đều cho
môn đồ khi sống trong thế gian: Giă
Giăng 17:1517:15-18.
18 “giữ họ…không
thuộc về….sai họ.”.
- Sống không bị ảnh hưởng thế gian, mà còn phải có ảnh hưởng trên
thế gian. Mathiơ
Mathiơ 5:135:13-16.
16 “ Các ngươi là muối của đất..là ánh sáng của

thế gian.”

- Mục đích Chúa cứu chúng ta là gì ? Mathiơ
Mathiơ 7:21.
7:21 “ Chẵng phải

những kẻ nói rằng: Lạy Chúa…bèn là kẻ làm theo ý muốn Cha ta ở
trên trời ”. Ađam Êva đưa nhân loại hư mất vì làm theo ý mình, con

đường được cứu là con đường làm theo ý Chúa.
+ Làm theo Chúa để trở nên giống như Chúa. Giả sử người ta nhờ tôn
giáo trở nên tốt, cũng không đuợc cứu, vì vấn đề quan trọng là có
giố
giống như
như Chúa Giêxu không ?.
III. PHÍA BẮC: + Bả
Bản tính xác thị
thịt, làm
làm giớ
giới hạ
hạn đất
đất hứ
hứa.
- Sự nóng giận làm Môise, Arôn không vào được đất hứa.
- Thánh Linh thắng hơn xác thịt. Rôm 8:13. “Nhờ Thánh Linh làm cho
chết các việc của thân thể.”
* Maquỉ không làm mất sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng nó để cho
những việc nhỏ làm ngăn trở chúng ta được ơn phước trong sự Cứu rỗi
đó.
IV. PHÍA ĐÔNG:: sông Giô đanh củ
của sự
sự trù
trù phú.
phú
+ Suy nghĩ
nghĩ lo hiệ
hiện tạ
tại trư
trước, làm
làm giớ
giới hạ
hạn đất
đất hứ
hứa.

- Trù phú là cớ ngăn trở. Chính nơi nầy khiến Lót lìa Áraham, và cũng
làm cho hai chi phái rưỡi muốn ở lại bên nầy sông Giôđanh.
* Chăm chú đều tốt cũng là lý do mất điều tốt hơn... Được Cứu là
phước, được nhiều ơn là phước, nhưng hãy biết là còn có nhiều điều
tốt hơn nữa. Hêb 11:40.
11:40 “ Vì ĐCT có sắm sẵn đều tốt hơn cho chúng ta
”. ICôr 2:9.
2:9 “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ
đến, nhưng ĐCT đã sắm sẵn những điều ấy cho những người yêu mến
Ngài ”
*Tự mãn là cho không đeo đuổi Chúa, và tự ti làm cho không hầu viêc
Chúa.
Tóm ý:
- Bốn giới hạn của đất hứa, cũng là 4 giới hạn ơn phước theo Chúa.
1. Suy nghĩ thông thường để theo Chúa, làm giới hạn đất hứa.
2. Suy nghĩ theo cách của thế gian, làm giới hạn đất hứa.
3. Suy nghĩ theo tánh xác thịt, làm giới hạn đất hứa.
4. Suy nghĩ lo cho hiện tại trước, làm giới hạn đất hứa.
-----------------------------------------------------------------------------------BỐN SUY NGHĨ TẠO NÊN ĐỒNG VẮNG
Dânsốký 34:1-12. Câu gốc. Phục truyền 19: 9.
mở
õi ngươ
ươi.”
“ hhằằng đi theo đường lố
lối Ngài,…s
Ngài,…sẽ
ài,…sẽ m
ở rrộộng bờ
bờ ccõi
ngươ
i.”

Biết lý do nhận ít, để học được cách nhận được nhiều.
- Bốn hướng có bốn chữ: Đồng vắ
vắng, biể
biển, núi, sông.
sông
- Bốn giới hạn cũng là bốn lý do giới hạn phước lành của Chúa.
I. PHÍA NAM.. c4.
c4 Đồng vắ
vắng Xin và CađeBanêa.
+ Suy nghĩ theo thông thường làm giới hạn đất hứa. Êsai 55:8,9.
II. PHÍA TÂY:: c6.
c6 có biể
biển lớn dùng làm hạn.
+ Suy nghĩ theo thế gian, làm giới hạn đất hứa.
- 3 điều cho môn đồ khi sống trong thế gian: Giăng 17:15-18.
III. PHÍA BẮC:: c7. Núi Hôrơ.
- Suy nghĩ theo xác thịt, làm giới hạn đất hứa.
+ Maquỉ không làm mất sự cứu rỗi, nhưng làm ngăn trở phước trong
sự Cứu rỗi đó.
IV. PHÍA ĐÔNG:: c10Kinêrết và sông Giô đanh.
c10-12.Biển
12.
+ Suy nghĩ cho hiện tại trước, làm giới hạn đất hứa.
* Chăm chú đều tốt cũng là lý do mất điều tốt hơn.
Hêb 11:40 ; ICôr 2:9.

