Khải tượng Đất hứa. Bài 7.
Tiếp theo.

ĐI TRONG PHƯỚC HẠNH (2)
Dân số ký 34:16-29. Câu gốc. Phục 33:29

Ồ! Y-sơ-ra-ên, ngươi có phước dường bao!
Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi?.
Hành trình dân Ysơraên chiếm đất hứa, cũng là nguyên tắc để Hội
thánh vào đất hứa thuộc linh.

II. BỐN DỰ PHẦN CỦA NGƯỜI

Chia xứ
xứ, Phả
Phải cứ
cứ, Calép, Đó là
là ĐGHV phán biể
biểu.
+ Dân 34:16,17
34:16,17:
4:16,17 4 Việc Chúa làm: ĐGHV: Ngài là tất cả; Môise:
chuyển tiếp Luật pháp, Êlêasa: Dâng sinh tế chuộc tội; Giôsuê: chăn
dân sự.
+ Dân 34:1834:18-29.
29 4 Việc Dân sự làm.
Chia xứ
xứ: Có đức tin; Phả
Phải cứ
cứ: Đồng lòng; Calép: Có Gương tốt; Đó
là..phán biể
biểu: Có Theo ý Chúa.
I. CÓ: ĐỨC TIN.. “Chia xứ”
+ Chư
Chưa vào đất hứ
hứa đã tính chuyệ
chuyện chia xứ
xứ: đó là hành động của đức
tin. Tiếp nhận Chúa bởi đức tin, bước theo Chúa bởi đức tin, và sống
bởi đức tin “ Người công bình sống bởi đức tin ”
IICôr 5:7 vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt
thấy.
Rôm 8:24 Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người

ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy
rồi, sao còn trông làm chi ?

* Đức tin là sự tiếp nhận đều chưa xảy ra: Làm gì cho thấy lòng tin ?
IVua 18:44. Lần thứ bảy, kẻ tôi-tớ đáp rằng: Tôi thấy ở phía biển lên

một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Ê-li bèn tiếp: Hãy đi nói với Aháp rằng: Hãy thắng xe và đi xuống, kẻo mưa cầm vua lại chăng.

+ Ba giai đoạn hành
hành trình Ysơ
Ysơraên đức tin: được ghi lại trong 3 câu
Kinh thánh đều bởi đức tin: Giai đoạn Êdíptô, Đồng vắng và Đất hứa.
Hêb 11:28 Bởi đức tin, người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới

huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Y-sơra-ên.
Hêb 11:29 Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên Vượt Qua Biể
Biển đỏ như đi trên
đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó.
-
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Hêb 11:30 Bởi đức tin, các tường thành GiêGiê-riri-cô đổ xuống, sau khi
người ta đi vòng quanh bảy ngày.
II.
II. CÓ: ĐỒNG LÒNG.. “ phải cứ ”
Đồng lòng gì ? Đồng lòng là mọi người cùng quyết tâm một hướng.
Rôm 15:5 Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh
em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ;
+ Đồng lòng
lòng:
òng: dẫ
dẫu mình
mình đã có phầ
phần. Khi có hai chi phái rưỡi muốn ở
bên nầy sông Giôđanh, Môise kêu gọi họ cũng hảy cùng với chín chi
phái rưỡi qua Giôđanh, sau khi chiếm lấy xứ hứa xong rồi hãy trở về
bên nầy sông Giôđanh. Đều nầy có ý nghĩa gì trên đưởng theo Chúa ?
Môise giải thích lý do: Dân 32:6,7 Anh em các ngươi ra trận, còn các

ngươi ở lại đây sao ? Sao các ngươi xui cho dân Ysơraên trở
lòng…c15. Vì nhược bằng các ngươi đi tẻ Ngài ra, thì Ngài sẽ cứ để
cho dân nầy ở trong đồng vắng.
+ Đồng lòng
lòng:
òng: dẫ
dẫu ngư
người khác ngã
ngã lòng “ cứ ”. Dễ đồng lòng khi ai nấy
đồng lòng, nhưng Môise vâng lệnh Chúa dùng một chữ rất hay:
- “ Các ngươi cũng phải cứ ”. cho dù hai chi phái rưỡi có phần bên nầy
sông Giôđanh.
- “mỗi một chi phái chọn một quan trưởng”: có nghĩa là ngoài sự an
định từ Chúa, có sự dự phần từ phía dân sự vào công việc đó..như là
một sự đồng lòng đáp ứng vào đều Chúa dạy. Công 15:25. nên chúng

ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi..
- Khải 22:11. ..vì thì giờ đã gần đến. 11 Kẻ nào không công bình, cứ
không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình,
cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ
cứ làm nên thánh nữa!12
Nầy, ta đến mau chóng,
III.
III. CÓ: GƯƠNG TỐT.. “Ca-lép ”
- 12 người do thám xứ hứa, chỉ có hai người có gương tốt, 10 người
không gương tốt, làm cho cả dân Ysơraên chậm vào đất hứa 40 năm.
- Chúa dạ
dạy bằ
bằng cách làm gươ
gương.
ương. Chúa gọi môn đồ và dẫn họ đi theo
Ngài. Gi 13:15 Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng
làm như ta đã làm cho các ngươi. Rô 14:19 Vậy chúng ta hãy tìm cách
làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.
- Calép, làm quan trưởng chi phái Giuđa.
c19. Về chi phái Giuđa, Calép, con trai Giêphunê. Hai người do thám
xứ có đức tin là Giôsuê và Calép.
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Có người thắc mắc và hỏi: Giôsuê được chọn tiếp nối Môise, làm
Người lãnh
lãnh đạo, còn Calép được gì ? Đây là câu trả lời: Tên của Calép
đứng vào vị trí nầy rất quan trọng: Ngư
Người làm
làm gươ
gương
ương,
ng người đứng đầu
trong các quan trưởng, và trong cả đoàn quân. Rubên không gương
mẫu nên đã bị thay thế.
+ Phầ
Phần thư
thưởng:
ng của Giôsuê dầu lớn nhưng ở một thời điểm, phần
thưởng Calép dù khởi điểm dường như nhỏ hơn, nhưng mỗi lúc càng
lớn hơn, cho đến nỗi chi phái Giuđa là chi phái Chúa Giêxu vào đời.
- Calép, làm gương 3 điều: Làm êm dịu người lằm bằm, theo Chúa
một cách trung tín và ghi nhớ lời hứa. .
- Dân 13:30 Ca-lép bèn làm cho dân sự, đương lằm bằm cùng Môi-se
nín lặng đi,
- Dân 14:24 Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng

nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã
có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp.
- Giôsuê 14:9-12. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật đất
mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm
sản nghiệp đời đời; vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức
Chúa Trời ta. 10 Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay, từ khi Ngài phán
lời nầy cùng Môi-se, đương khi Y-sơ-ra-ên còn đi trong đồng vắng,
Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi
được tám mươi lăm tuổi. 11 Rày tôi cũng còn mạnh khoẻ như ngày
Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc,
hoặc vào ra. 12 Vậy, hãy ban cho tôi núi nầy, mà Đức Giê-hô-va đã
phán đến trong ngày đó; vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân A-na-kim
và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và
tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng.
Bốn mươi năm sau khi lời hứa được nói ra, Calép không quên được.
- Đặc tính củ
của chiên
chiên là con sau đi theo con trước, ngó chân con trước
mà cắm cổ đi theo, đến nỗi người chăn nói rằng: con trước té xuống hố
thì con sau cũng không cần nhìn mà cứ nối đuôi rồi cùng té xuống..
Chúa Phán: Người mù dẫn người mù cả hai té xuống hố.
* Làm gươ
gương
ương là phươ
phương
ương cách Hộ
Hội thánh phát triể
triển: Người mới tin
Chúa sẽ nhìn vào người dắt mình tin Chúa, tín đồ mới tin sẽ nhìn vào
tín đồ lâu năm, tín đồ lâu năm sẽ nhìn vào chấp sự, chấp sự nhìn vào
mục sư. Tín đồ theo Chúa nhiều năm đi cầu nguyện, họ đi theo. Tín đồ
lâu năm đi học TCN họ đi theo. Đây gọi là làm gương tập thể.
Người ta sẽ làm theo điều nhìn thấy hơn là điều nình nghe. Vì vậy,
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Mat 13:41 Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương
ương xấ
xấu và
những kẻ làm ác khỏi nước Ngài.
* Gương xấu nói trước vì tội nặng hơn kẻ làm ác.
IV. CÓ: THEO Ý CHÚA.. “ Đức Giêhôva phán biểu ”
c29. Đó là những người mà Đức Giêhôva phán biểu.
- “ đó là ” có thể chỉ vào những việc đã làm và nói: tôi đã theo lời
Chúa dạy.
- “ phán biểu ”. phải chắc những gì đã làm y như Chúa truyền dạy.
* Ai ban đất hứa ? Chúa. Ai dẫn vào đất hứa ? Giôsuê. Nhưng Chúa sẽ
không ban, Giôsuê không thể dẫn vào! Yếu tố quyết định là người
nhận có : Làm theo ý muốn Chúa hay không.

Lêv 18:3 Các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm hoặc tại xứ
Ê-díp-tô, là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an, là xứ ta
dẫn các ngươi đi đến: chớ đi theo thói tục họ.
Lêv 18:5 Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lịnh ta, người nào làm theo,
thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va.
Phục 5:1 Vậy, Môi-se gọi cả Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên,
hãy nghe những luật lệ và mạng lịnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ
tai các ngươi; các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều
đó.
Phục 6:24 Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các
luật lệ nầy, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng
ta được phước luôn luôn, và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y
như Ngài đã làm đến ngày nay.
Phục 6:25 Vả, chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu chúng ta cẩn
thận làm theo các điều răn nầy trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời
chúng ta, y như Ngài đã phán dặn vậy.
Phục 12:32 Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các
ngươi: chớ thêm hay là bớt chi hết.
Phục 27:26 Đáng rủa sả thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp
nầy để làm theo! Cả dân sự phải đáp: A-men!
Câu chuyệ
chuyện: Chúa bảo các môn đồ bưng đá đến bờ hồ Galilê.

Kết:
* Nếu chúng ta biết áp dụng nguyên tắc Chua dạy, đây chính là sự dự
phần mỗi con dân Chúa, chắc chắn Hội thánh sẽ Đi trong phước hạnh.

* Đức tin đẹp lòng Chúa nhấ
nhất, đồng lòng
lòng mạ
mạnh mẽ
mẽ nhấ
nhất, gương
ương tốt
sáng danh Chúa nhấ
nhất, và
và Làm theo ý Chúa phư
phước hạ
hạnh nhấ
nhất.
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