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- 4:31. Ai nấy, đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ai nấy, cÛng nhÜ hÍ
ai là mỗi ngÜ©i.
- Phäi cÙ nh»ng chi phái cûa t° phø mà chia xÙ. ñây dÜ©ng nhÜ ÇiŠu khó
hi‹u trong chÙc vø, hoặc trong s¿ nhÆn lãnh ân tÙ, có m¶t mối liên quan
trong dòng dõi về các s¿ ban cho cûa Chúa. CÛng không loåi trØ trÜ©ng
h®p được Chúa dùng một cách đặc biệt. Sự kêu gọi đôi khi cũng có s¿
tuÿ thuộc vào tổ phø chúng ta thể nào.
Rôma 8:28-30. ..tuÿ š muốn Ngài đã định. Êphêsô 1:4,5. Trước khi sáng
thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ.
7. Lờ
Lời cả
cảnh báo. C55,56.
-Vẫn có trÜ©ng h®p ở trong đất hÙa mà ở chung dân ngoại. Hãy coi
chØng trÜ©ng hợp ÇÜ®c Thánh Linh, nhÜng đôi lúc ngÜ©i cÛ, xác thịt vÅn
còn Çó. Đó là trÜ©ng h®p chúng ta thấy có ngÜ©i ÇÜ®c Chúa dùng nhÜng
sau đó lại vấp ngã.
- Có 3 mố
mối nguy.
* NhÜ gai trong mắt. ngø š về s¿ khó chị
chịu khi nhìn thấy những điŠu
không đẹp lòng Chúa còn sót lại.
* NhÜ chông nÖi hông. Hông chỉ về v® ho¥c chÒng,
chÒng nhÜ Chúa lấy sÜÖng
xÜ©n làm nên ngÜ©i n». Ảnh hÜªng nh»ng điŠu còn sót låi sẽ là n‡i kh°
ngÜ©i thân.
* Sẽ theo b¡t ri‰t các ngÜÖi chÌ vŠ s¿ Çeo Çu°i cho đến khi nào bắt ÇÜ®c.
Những yếu đu°i chØa låi trong Ç©i sÓng theo Chúa không dØng låi ª
chØng m¿c nào đó, mà ch© khi nào b¡t được.
* Hành håi các ngÜÖi nhÜ ta đã toan hành håi chúng nó.
nó Ý ở đây là s¿ trª
nên giÓng nhÜ tình trång của nh»ng ngÜ©i bị Chúa loåi bÕ.
Sự đầy dẫy Thánh linh là kinh nghiệm mỗi ngày, chÙ không phäi kinh
nghiệm trong quá khÙ. Mặc dù vào Đất hÙa nhÜng hi‹m hoå vÅn còn Çó.
Hãy theo Chúa và tiếp tøc chi‰n ÇÃu cho Ç‰n khi bÜ§c vào vinh quang
nÜ§c Tr©i.

Th‹ loåi .Giäi kinh Væn måch
Bài
Bài 1

Môise chép HAØNH TRÌNH
Dân sÓ kš 33:133:1-2. CâugÓc. c 2.

Môise vâng mång ñÙc Giêhôva chép s¿ hành trình cûa dân chúng.
Có 3 Çi
ÇiŠu Chúa bäo Môise ÇÜ®c chép trong câu nÀy.
1. Ai ban lŒnh ? mång ñÙc Giêhôva.
2. Ai ghi chép ? Môise vâng mång ñÙc Giêhôva chép..
3. Chép Çi
ÇiŠu gì ? chép s¿ Hành trình.....nÖi Çóng tråi.
PhÀn Thánh kinh không chÌ nh¢m nh¡c låi ÇÎa danh, nhÜng hàm chÙa
nhiŠu š nghïa quan tr†ng. Thí dø: Có ai Çi tØ Sài gòn ra Nha trang rÒi ghi
låi các ch° mình Çi qua ? Ch¡c không ai làm nhÜ vÆy nó së trª thành vô
nghïa. Chúa muÓn phán dåy ÇiŠu gì khi bäo Môise khi ghi chép viŒc nÀy
là quan tr†ng hÖn.
I. chúa ban L˙NH GHI CHÉP.
1. LŒnh truyŠn ghi chép :

Mª ÇÀu Çoån nÀy Çã ghi: Môise vâng mång ñÙc Giêhôva chép. Có
phäi chÌ phÀn nÀy Chúa bäo vi‰t, phÀn khác thì không ? Không ! NhiŠu
lÀn Chúa bäo vi‰t, nhÜng tåi Çây ÇÜ®c nh¡c låi trong phÀn mª ÇÀu Ç‹ cho
thÃy Çây là Çoån Thánh kinh rÃt quan tr†ng, n‰u không dÍ l¡m ngÜ©i Ç†c
së bÕ qua vì m¶t là s¿ viŒc ÇÜ®c nh¡c låi, hai là chÌ thÃy toàn là tên
nh»ng ÇÎa danh, ngÜ©i Ç†c thÜ©ng không lÜu š. TÃt cä nh»ng gì ÇÜ®c
Chúa bäo ghi låi, và ÇÜ®c x‰p vào Kinh thánh ÇŠu có m¶t giá trÎ nhÃt
ÇÎnh. Chúng ta phäi thành tâm cÀu khÄn Ç‹ thÃy, hi‹u ÇÜ®c nhÜng l©i
nÀy.
Môise sau khi Çã lÆp låi nh»ng gì Chúa phán dåy. Ông Çã ghi:
Phøc 32:46, 47. Hãy Ç‹ lòng chæm chÌ vè h‰t thäy l©i ta Çã nài

khuyên các ngÜÖi ngày nay...Vì ch¤ng phäi m¶t l©i nói vô giá cho các
ngÜÖi Çâu, nhÜng nó là s¿ sÓng cûa các ngÜÖi; nh© l©I nÀy mà các ngÜÖi
së ª lâu trên ÇÃt mà các ngÜÖi së Çi nhÆn lÃy. ñÓi v§i chúng ta ngày nay,

nh© l©i Chúa mà chúng ta ti‰p tøc sÓng trong Ön phÜ§c và s¿ dÅn d¡t cûa
Chúa không phäi chÌ trên ÇÃt mà së ÇÜ®c bÜ§c vào nÜ§c ñÙc Tr©i nh© l©i
Ngài.
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2. Møc Çích ghi chép :

DÜ©ng nhÜ Çây là cách làm viŒc cûa Chúa, không m¶t chi ti‰t nào bÕ
sót trÜ§c m¡t Chúa. Kinh thánh thÜ©ng
thÜ©ng nh¡c Ç‰n viŒc Chúa bäo ghi Çi
ÇiŠu
xäy ra :
Malachi 3:16. BÃy gi©, nh»ng kÈ kính s® ñÙc Giêhôva nói chuyŒn

cùng nhau, thì ñÙc Giêhôva Ç‹ š mà nghe; và m¶t sách ghi nh§ ÇÜ®c
chép trÜ§c m¥t Ngài cho nh»ng kÈ kính s® ñÙc Giêhôva và tÜªng Ç‰n
danh Ngài.
Và nh»ng dòng ch» trong sách cuÓi cûa Kinh thánh.
Khäi huyŠn 20:12b. CÛng có mª m¶t quy‹n sách khác n»a, là sách s¿

sÓng; nh»ng kÈ ch‰t bÎ xº Çoán tuÿ công viŒc mình Çã làm, cÙ nhÜ l©i Çã
biên trong nh»ng sách Ãy. M†i ngÜ©i ÇŠu
ÇŠu ÇÜ®c ghi là Ç‹ làm chÙng trong
ngày phán xét.
LÎch sº YsÖraên, Chúa nhiŠu lÀn bäo ghi møc Çích khác nhau:
- Bi‰t ñÙc Chúa Tr©i. XuÃt 10:2. HÀu cho ngÜÖi thuÆt cùng con cháu

mình nh»ng công viŒc to tát ta dã làm trên dân Êdíptô, các dÃu lå ta Çã
làm gi»a vòng h†, Ç¥ng các ngÜÖi bi‰t r¢ng ta là ñÙc Giêhôva.
- DÃu hiŒu k› niŒm. XuÃt 13: 8 trong ngày Çó hãy giäi nghïa cho con
trai ngÜÖi r¢ng: ƒy là viŒc ñÙc Giêhôva Çã làm cho ta. ÇiŠu Çó së làm
m¶t dÃu hiŒu...m¶t k› niŒm...hÀu cho luÆt pháp cûa ñÙc Giêhôva ª nÖi
miŒng ngÜÖi.
- Chép Ç‹ nói låi. XuÃt 17:14. ñÙc Giêhôva bèn phán cùng Môise
r¢ng: Hãy chép ÇiŠu nÀy trong sách làm k› niŒm., và hãy nói cho Giôsuê
bi‰t r¢ng ta së bôi såch k› niŒm vŠ Amaléc trong thiên hå. Y‰u cÀn cûa
ngÜ©i rao giäng là nói ra l©i Çã ÇÜ®c ghi chép.
- Chép vì giao Ü§c. XuÃt 34:27. ñÙc Giêhôva cÛng phán cùng Môise

l©i nÀy r¢ng: Hãy chép các l©i nÀy ; vì theo các l©i nÀy mà ta lÆp giao Ü§c
cùng ngÜÖi và cùng YsÖraên. ñi
ñiŠu nÀy có nghïa là nh»ng viŒc ñÙc Chúa
Tr©i Çã làm, hãy ghi låi Ç‹ thÃy nhÜng l©i hÙa ÇŠu Çã ÇÜ®c th¿c hiŒn.
CÛng nhÜ Chúa Çã chép giao Ü§c không hu› diŒt ÇÃt b¢ng nÜ§c là cái
móng trên bÀu tr©i.
II. môise nhÆn lŒnh ghi chép.

mång
c2. Môise vâng m
ång ñÙc Giêhôva chép .....
- Ai là ngÜ©i vi‰t låi nh»ng trang LÎch sº cûa dân YsÖraên ? Không
phäi là Arôn, mà chính là Môise, ngÜ©i ÇÜ®c Chúa tr†ng trách dÅn d¡t
YsÖraên.
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-chỉ khi ÇÜ®c ÇÀy Thánh linh mới th¡ng hÖn bän ngã.Rôma 15:16. ..hầu
cho dân ngoåi ÇÜ®c làm cûa lÍ vØa š và nên thánh bªi Thánh Linh
- ChÌ bªi Thánh Linh chúng ta m§i ÇËp lòng, vØa š Chúa và th¿c s¿ là
cûa lÍ, nghïa tÆn hi‰n.
5. Lãnh xứ
xứ. c53. Các ngÜÖi së lãnh xÙ làm sän nghiŒp vì Ta Çã ban cho
các ngÜÖì làm sän nghiŒp.
- Lãnh xứ có nghĩa là ÇÜ®c ban cho tr†
tr†n vËn
vËn thì lãnh nhận cÛng tr†n vËn,
CÛng vậy, Thánh Linh là s¿ ban cho tr†n vËn cûa ñÙc Chúa Trời, Thánh
Linh là mộ
một Đấng,
ng Ngài không thể ng¿ một phần, cÛng ban cho nhÜ
nhÜ s¿
ban cho Con mộ
một yêu dấ
dấu của Ngài là một s¿ ban cho tr†n vËn, không
phäi m¶t phần cûa Ngài, Giăng 3:16; Rôma 8:32. chúng ta ÇÜ®c m¶t
phần là lš do ª nÖi chúng ta, Çôi khi cÛng vì lš do riêng cûa Ngài. Lš do
nầy cũng cæn cÙ vào s¿ toàn tri cûa Ngài về chúng ta, nhÜ trong câu
chuyện ta lâng, ban cho tuÿ theo tài cûa tØng ngÜ©i (ÇŠ cÆp trong phÀn sÓ
6).
- Vì Ta Çã ban. Dầu dân YsÖraên phải chi‰n ÇÃu Ç‹ ÇÜ®c ÇÃt hÙa, nhÜng
khi ÇÜ®c phải nhÆn bªi Ngài ban cho. Giăng 14:16. ..ban cho các ngươi
một ñÃng Yên ûi khác.
6. Lãnh phầ
phần. c54. Phải b¡t thæm mà chia xÙ Ãy ra. Chúng ta hi‹u b¡t
thæm là Ç‹ không có s¿ phàn nàn, phân bì. Châm 16:13; 18:18. NhÜng
thật ra, trong s¿ b¡t thæm có s¿ can thiŒp cûa ñÙc Chúa Tr©i. NgÜ©i ta
bÈ thæm trong våt áo, song s¿ nhÃt ÇÎnh do nÖi ñÙc Giê Hô Va mà Ç‰n.
Châm 16:33.
- Ân tÙ Thánh Linh cÛng ÇÜ®c ban cho tuÿ š Ngài muốn. ICôr 12:4-11.
..theo š muÓn Ngài, ban phát riêng cho m‡i ngÜ©i.
- Hễ ai số
số đông hơ
hơn thì cho sän nghiŒp l§n hÖn, hÍ ai ít hÖn thì ban cho
sản nghiŒp nhÕ hÖn. Điều nầy cÛng mang š nghĩa về s¿ nhận lảnh ân tÙ
cûa ñÙc Thánh Linh. Do chÙc vø, tuÿ vị trí mà Chúa ban cho ngÜ©i đó
ân tÙ gì, và ân tÙ nào, vì thế chúng ta khao khát ÇÜ®c ÇÀy dÅy Thánh
Linh chÙ không khao khát ÇÜ®c Ân tÙ nhÜ ngÜ©i khác, chỉ nên khao khát
ÇÜ®c ân tÙ Ç‹ làm tr†n chÙc vø mình Çã nhÆn. ChÌ có m¶t ân tÙ ÇÜ®c
Phao Lô khuy‰n khích nhÆn thÆt nhiŠu Çó là tình yêu thÜÖng, ông g†i Çó
là con ÇÜ©ng tÓt lành hÖn.
- Mỗi ngư
người lãnh nhậ
nhận tuÿ
tuÿ theo mình b¡t
b¡t thæm
thæm ÇÜ®c.
ÇÜ®c Nghïa là nhÆn lãnh
cách cá nhân, mặc dù chúng ta hÜªng ÇÜ®c phÀn phÜ§c tØ ân tÙ nÖi ngÜ©i
khác, nhÜng m‡i ngÜ©i phäi nhÆn cho riêng mình.
- Công vụ 2:2. Tuy gió đầy khắ
khắp nhà,
nhà nhÜng c3..các môn ÇÒ thÃy lÜ«i
b¢ng lºa r©i råc tØng cái m¶t,
m¶t ÇÀy trên m‡i ngÜ©i trong b†n mình.
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Bài 22
22

NHẬN LÃNH ĐẤT HỨA

( Lời hứ
hứa về
về sự
sự Đầy dẫ
dẫy Đức Thánh Linh )
Dân 33: 50-56. Câu gốc. Thiên 119:57a.

Đức Giêhôva là phần của tôi.

Sông Giô đanh chia hành trình Ysơraên thành hai giai đoạn. Cũng vậy,
đời số
sống Cơ
Cơ đốc nhân có hai giai đoạn: Giai đoạn Chúa ở trên mà không
ở trong, biết Chúa cao cả, nhÜng Ngài chÜa làm chû tâm hÒn. Giai đoån
sau Giôđanh: Có Chúa ng¿ gi»a. Giôsuê 3:10. Nhờ điŠu nầy các ngÜÖi së
bi‰t ñÙc Chúa Trời hằng sÓng ng¿ gi»a các ngÜÖi. Chúng ta chÌ kinh
nghiŒm ÇÃt hÙa khi Ngài ng¿
ng¿ ở trong.
trong
Chúa dạy dân YsÖraên chi‰m ÇÜ®c ÇÃt hÙa, mÜ®n th¿c s¿ nÀy Ç‹ Ùng
døng viŒc ti‰p nhÆn s¿ ban cho cûa ñÙc Thánh Linh.
Có 7 bư
bước:
1. Lờ
Lời hứ
hứa: c50.
a.Lúc Chúa ban hÙa: là ở điểm cuố
cuối cû
cûa hành trình.
trình
b.Lời hÙa về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh cÛ
cÛng xäy
xäy ra ª ch¥ng cuÓi chÙc
vø cûa Chúa Giêxu, Giăng 16:12,14. S¿ thÜÖng khó cûa Chúa Giêxu
mang Ç‰n s¿ tÄy såch, và sau đó m§i là s¿ ÇÀy dÅy chính mình Ngài.
2. Lệ
Lệnh truyề
truyền: c51.
Chúa bảo Môise truyền lại cho dân YsÖraên. ñiŠu nÀy có nghïa là:
-Dân YsÖraên có th‹ Ç¥t chân vào ÇÃt hÙa, nhÜng không n‰m ÇÜ®c phÜ§c
hånh trong ÇÃt hÙa n‰u không th¿c hiŒn nh»ng nguyên t¡c.
- Đượ
Được CÙu
CÙu nhờ
nhờ tin,
tin nhÜng ÇÜ®c đầy dẫ
dẫy Thánh Linh nhờ
nhờ s¿ vâng l©i.
l©i
Muốn vâng l©i phäi bi‰t Ngài phán bäo ÇiŠu gì. Vì thế, Chúa phán bảo
trÜ§c nh»ng điều thu¶c về ñÙc Thánh Linh trÜ§c khi Thánh Linh Ç‰n
(Công vụ 1:4 ) PhaoLô khi Ç‰n H¶i Thánh Ê phê sô cÛng giäng vŠ ñÙc
Thánh Linh, và hÜ§ng dẫn h† nhÆn lãnh Ngài ( Công vụ 19 : 1-6 ) Muốn
nhÆn ñÙc Thánh Linh chúng ta phải h†c bi‰t Ngài.
3. Lãnh nhậ
nhận: Phäi qua Giô đanh mới vào ÇÜ®c ÇÃt hÙa, cÛng vÆy phäi
đầy dẫy Thánh Linh m§i hÜªng phÜ§c trong s¿ CÙu r‡i.
Giăng 3:5. Không nh© nÜ§c và Thánh Linh mà sanh thì không ÇÜ®c vào
nÜ§c ñÙc Chúa Trời.
ICôr 6:10-11. ..nh© Thánh Linh cûa Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em
ÇÜ®c rºa såch, ÇÜ®c nên thánh, ÇÜ®c xÜng là công bình.
4. Loạ
Loại bỏ
bỏ. c52..thì phải đuỗi hết.
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Môise chép nh»ng gì ông bi‰t, và nh»ng gì ông bi‰t ÇÜ®c ghi vào s° cûa
Chúa. Hãy suy nghï câu nÀy, vì nó hàm chÙa nhiŠu š nghïa quan tr†ng.
HêbÖrÖ 13:17. bªi các ngÜ©i Ãy tÌnh thÙc linh hÒn anh em, dÜ©ng nhÜ
phäi khai trình. Ai khai trình ? Bän Ph° thông: h† chæm sóc linh hÒn anh
chÎ em vì h† chÎu trách nhiŒm trÜ§c m¥t Chúa vŠ anh chÎ em. NgÜ©i hÀu
viŒc Chúa là tÌnh thÙc linh hÒn ngÜ©i khác, và có trách nhiŒm khai trình
v§i Chúa.
Iii. Chép hành trình và Çóng tråi.

Có 2 Çi
ÇiŠu Chúa muÓn Môise ghi chép låi:
låi Hành trình và Çóng tråi.
c2. chép s¿ hành trình cûa dân chúng, tùy theo các nÖi Çóng tråi. VÆy,
nÀy là các nÖi Çóng tråi tùy theo s¿ hành trình cûa h†. RÃt quan tr†ng,
m‡i ch» hành trình và Çóng tråi ÇÜ®c nh¡c låi 2 lÀn. Có lë ÇiŠu Chúa lÜu
š nhÃt trong cu¶c Ç©i m‡i m¶t ngÜ©i là: lúc bån Çi theo Chúa và lúc bån
dØng låi. Bao nhiêu lÀn chúng ta bÜ§c Çi và bao nhiêu lÀn chúng ta dØng
låi. Bên cånh Çó có nh»ng s¿ dåy d‡ khác hÖn:
Bài h†c Chúa cho Môise, ngÜ©i hÀu viŒc.
a. Hãy cÄn thÆn tØng chi ti‰t:
ti‰t ViŒc Çang xäy ra, v§i trách nhiŒm cûa
Môise, ông ghi låi cách chi ti‰t tØng hoàn cänh, nhÜng gi© Çây nh»ng
ngày cuÓi trong Ç©i, Chúa bäo Môise hãy có m¶t s¿ ghi chép khác hÖn,
hãy Ç‹ cäm nghï cûa ông qua m¶t bên, chÌ ghi låi ÇÎa danh mà thôi.
- Gánh n¥ng là Çây: N‰u con ngÜ©i cÙ sÓng mãi giây phút ban ÇÀu
cûa m†i s¿ viŒc, thì th‰ nào ? ai có th‹ chÎu n‡i, cho dù Çó là niŠm hånh
phúc. NgÜ©i ta nói: Th©i gian là phÜÖng thuÓc lãng quên. Là cÀn thi‰t
l¡m
- Nan ÇŠ là Çây: N‰u bây gi© Chúa bäo m‡i ngÜ©i trong chúng ta: con
hãy vi‰t vŠ Hôi thánh cûa con. N‰u có dÎp Ç†c låi, chúng ta së thÃy
không ai giÓng ai h‰t. Tåi sao? vì chúng ta Ç‹ tâm tình, cäm tính, tÀm
nhìn chû quan cûa m‡i ngÜ©i vào Çó. Nan ÇŠ cûa H¶i thánh là ª cäm
nghï, m‡i ngÜ©i có cäm nhÆn riêng, n‰u xäy ra giÓng nhÜ cäm nghï mình,
thì mình cho là Çúng.
-VÃp ngã là Çây: Nh»ng chi ti‰t Çã làm Môise quá n¥ng, khi‰n không
mang n‡i và n‡i giÆn ÇÆp hòn Çá 2 lÀn Ç‹ rÒi không ÇÜ®c vào ñÃt hÙa.
b. Hãy còn låi Çi‹m chính:
chính
* S¿ tha thÙ dÒi dào cûa Chúa. ñÒng v¡ng YsÖÖraên Çã gánh bao
nhiêu s¿ Çoán phåt vì s¿ công bình cûa Ngài, dÀu vÆy, trÜ§c khi qua
GiôÇanh vào ÇÃt hÙa Chúa bäo Môise ghi låi chÌ ÇÎa Çi‹m Çóng tråi mà
thôi, có lë lúc nÀy Chúa muÓn nói r¢ng: Nó Çã chÎu xong s¿ Çoán phåt,
nh»ng ngÜ©i có t¶i Çã chÎu hình phåt cûa mình rÒi. NhÜ ñavít Çã nói:
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Thiên 99:8. Chúa là ñÙc Chúa Tr©i Çã tha thÙ cho h†, DÅu Chúa báo

- Pha lờ
lời truyề
truyền khẩ
khẩu vào
vào lờ
lời Chúa.
Chúa. Ma 15:1,2.
15:1,2 Mấy người Pharisi và

YsÖraên giÓng nhÜ m¶t ngÜ©i quá nhiŠu l‡i lÀm, thÆt không có gì
phÜ§c b¢ng ÇÜ®c nghe Chúa phán: T¶i nó ÇÜ®c bÕ, l‡i nó ÇÜ®c tha rÒi.
* TÀm nhìn cûa ngÜ©i cõi Ç©i Ç©i. Chúa muÓn Môise có m¶t tâm tình
v§i Chúa. Nh»ng l©i ÇÜ®c ghi, n‰u chúng ta Ç¥t dÜ§i bÓi cänh trÜ§c ngày
yên nghï cûa Môise s¡p Ç‰n, Chúa muÓn ông hÒi tÜªng låi nh»ng nÖi Çã
Çi qua cô Ç†ng låi, ÇØng ghi vào nh»ng gì cÜu mang n¥ng nŠ, buông bÕ
Ç‹ tâm hÒn nhË nhàng. Môise dã ghi låi chÌ ÇÎa Çi‰m hành trình, không
m¶t l©i nhÆn xét, không m¶t l©i lên án, không m¶t s¿ cÓ nào ÇÜ®c nh¡c
låi, trÜ§c khi Môise vào nÜ§c tr©i. Hãy nhìn m†i viŒc v§i tÀm nhìn con
ngÜ©i cûa cõi Ç©i Ç©i. Hãy sÓng và có cái nhìn vÜ®t th©i gian. SÓng trÜ§c
th©i gian bån së ÇÜ®c giäm áp l¿c rÃt nhiŠu.
Ápraham, Môise, các thánh t° ÇÙc tin cÛng có cái nhìn trÜ§c xa ch°
mình Çang ÇÙng, hoàn cänh mình Çang chÎu. Hêb 11:13,26, 35-39.
DÀu bi Çát nhÜ vÆy, nhÜ câu 40.

Họ cho lời truyền khẩu có giá trị cũng như lời Đức Chúa Trời. Côlôse
2:8. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy tri
triếết hhọọc và lời hư không, theo lời
2:8

trä công viŒc cûa h†.

mấy thầy thông giáo..Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu người xưa.

truyềền kh
khẩẩu của loài người, sơ học của th
thếế gian , không theo Đấng Christ
truy
mà bắt phục anh em chăng.
niềềm tin. Mathi
Mathiơ
- Pha llẫẫn ddấấu llạạ vvào
ào ni
ơ 12:38; 16:1. Có ý thử Ngài, thì xin
cho xem một dấu llạạ từ trời xuống..c6. Hãy giữ mình cẩn thận về men của
người Pharisi và Sađusê. c12. chẵng phải men làm bánh, nhưng về đạo
của người Pharisi.
- Galati 5:8,9. Sự xui giục đó không phải đến từ Đấng đã gọi anh em.
Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Vì ñÙc Chúa Tr©i có s¡m s¤n ÇiŠu tÓt hÖn cho chúng ta.
* Cách nhìn vào s¿ viŒc cho thÃy bån là ngÜ©i cûa hiŒn tåi, hay ngÜ©i
cûa cõi Ç©i Ç©i.

- Kế
Kết: Đánh chiếm đất hứa thuộc linh, thực sự là chiến thắng ngay trong
lòng mình: Kẻ thù
thù ở sẵ
sẵn trong lòng
lòng như: đá sỏi chỉ về sự cứng lòng, gai
gốc chỉ về sự lo lắng, kết quả một ít chỉ sự tự mãn. Và có 4 kẻ thù
thù bên
ngoài
ngoài vào như quỉ
quỉ dữ
dữ cướp lấy điều đã nghe, như giố
giống lạ
lạ là cỏ lùng, như
loại đất lạ
lạ làm cho cây lúa lớn lên cách bất thường thành cây cối, và bột
lạ như men pha vào bột.
mớ
- Lấy vật m
ới vvàà ccũũ ra:
* Cũ chỉ về những ngăn trở có sẵ
sẵn trong tâm hồn như đá sỏ
sỏi, bụi gai,
gai sự
tự mãn thõa lòng với kết quả dầu thật ít..
* mới chỉ về những thứ mới đem them vào như: cỏ lùng
lùng,
ùng như một loại
đất lạ
lạ làm cho lúa mì lớn thành cây cối, như men pha vào bột.
- Lời kêu gọi thực hành: đem trong kho ra: tương ứng với . Dân 33:52. về
sự loại bỏ những tượng chạm, hình đúc không phù hợp và ngăn trở con
dân Chúa hưởng đất hứa ngày xưa, hình ảnh nước Thiên đàng trong lòng
con cái Chúa ngày nay.
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S¿ viŒc lúc xäy ra tÜªng chØng nhÜ rÃt l§n, nhÜng theo th©i gian nó
trª thành nhÕ, và bi‰n mÃt lúc nào không hay. Cây chuÓi ª gÀn chúng ta
së nhìn thÃy nó cao hÖn núi, nhÜng nhìn Çúng, dÀu có h¢ng træm h¢ng
ngàn cây chuÓi cÛng không th‹ so v§i núi ÇÜ®c.
* Mª lòng, dân Chúa ÇÜ®c phÜ§c:
Luca 16:19.
16:19 hÍ ÇiŠu gì mà ngÜÖi bu¶c dÜ§i ÇÃt, thì cÛng së bu¶c ª trên
tr©i, và ÇiŠu gì ngÜÖi mª dÜ§i ÇÃt, thì cÛng së ÇÜ®c mª ª trên tr©i. Câu
nÀy xÜa nay ÇÜ®c các nhà giäi kinh giäi theo nghïa hình bóng, chÌ vŠ s¿
giäng Tin lành. ñiŠu gì khó giäi nghïa Çen thì giäi nghïa bóng. Chúng ta
Çã không Çû ÇÙc tin Ç‹ ti‰p nhÆn lë thÆt, rÒi giäi theo nghïa bóng. Tôi
cÛng giäng nhÜ th‰. NhÜng bài nÀy có m¶t câu hÕi ÇÜ®c ÇÜa ra: N‰u nhÜ
câu nÀy không chÌ nghïa bóng mà cä nghïa Çen thì sao ? Chúng ta së bÕ
qua m¶t lë thÆt quan tr†ng thì sao ? HÍ Çiều gì, Không chÌ m¶t ÇiŠu là
Giäng Tin lành, cÛng nhÜ : hÀu cho hÍ ai tin, là bÃt cÙ ai.
Lë thÆt KT, trong bài giäng ñÎnh luÆt cu¶c sÓng, nh»ng thÄm quyŠn
ÇÜ®c giao có quyŠn mª hay bu¶c nhÃt ÇÎnh, và có änh hÜªng ngÜ©i dÜ§i
thÄm quyŠn Çó. KÈ có l‡i ÇÜ®c ngÜ©i có quyŠn tha thÙ thì Chúa ban
phÜ§c. Bi‰t Çâu, H¶i thánh không th¿c s¿ ÇÜ®c phÜ§c vì có nh»ng tÃm
lòng không chÎu mª trong s¿ hÀu viŒc Chúa, mª ra cÛng có nghïa là mª

anh em đã trở nên chậm hiểu .Giac
Giacơ
acơ 1:25. Nhưng kẻ nào xét kkỷ
ỷ luật pháp
trọn vẹn, ..lại bền lòng suy gẫm lấy, chẵng phải nghe rồi quên đi..
4. Quỉ
Quỉ dữ
dữ thứ
thứ tư
tư là Tự mãn
mãn.
ãn Đây là một loại ngăn trở khó thấy, vì ở trong
vùng đất tốt có kết quả, nhưng Chúa phán có hột kết quả 100, hột khác
60, hột khác 30. Điều nầy có nghĩa gì ? Cùng một loại hột, ở trong một
loại đất rất tốt, nhưng không kết quả giống nhau, không kết quả như đáng
phải có. Khi chúng ta có kết quả là lúc dễ tự mãn, nghĩa là tự thỏa lòng,
dù còn khả năng vượt trội hơn.
Tác giả Hêb 5:12.
5:12 Đáng lẽ
lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần

người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em,
anh em cần ăn sữa thay vì đồ đặc.

r¶ng lòng tha thÙ. Không ai nói ghét, hay không thích H¶i thánh, nhÜng
chÌ cÀn ghét m¶t ngÜ©i có th‹ chi phÓi m†i thÙ. Møc sÜ chÌ cÀn Ç‹ lòng
không thích môt tín ÇÒ, së änh hÜªng trong l©i giäng, có phäi cä H¶i
thánh bÎ mÃt phÜ§c Måch nÜ§c m¥n sao ra nÜ§c ng†t ÇÜ®c. GiacÖ 3:12.
TrÜ§c khi Chúa ÇÜa dân YsÖraên vào ÇÃt hÙa, Chúa phán v§i Môise:
Hãy vi‰t låi hành trình YsÖraên, ÇØng ghi l‡i lÀm cûa h†, Ta së ban
phÜ§c cho h† và dÅn h† vào ÇÃt hÙa. NgÜ©i hÀu viŒc Chúa và ngÜ©i theo
Chúa, hãy chúc phÜ§c cho H¶i thánh Chúa b¢ng nh»ng cái nhìn cûa tÃm
lòng mª ra.

5. Quỉ
Quỉ dữ
dữ thứ
thứ nă
năm Đạo và
và đời. Hạt giống thứ năm có cỏ lùng
lùng mọc lên, có
nghĩa gì ? là cùng một chỗ
chỗ, mộ
một tấ
tấm lòng,
lòng, như
nhưng có hai loạ
loại giố
giống cùng
mọc lên, đây chĩ người nhận đạo Chúa nhưng cũng nhận tôn giáo của
đời, không phân biệt được đâu là lẽ thật Cứu rỗi, đâu là lẽ thường của
đời. Cũng Hêb 5:14..
biệệt điều
5:14 cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân bi

lành và dữ.

( Câu chuyệ
chuyện: Ba phả
phải. Cha kể ông Quan xử án, bên cáo thuật sự tình,
quan nghe xong đáp: Mầy nói có lý. Nói xong bên kiện cũng trình bày sự
việc, Nghe xong quan nói: Mầy nói thật chí lý. Về nhà, bà quan nói: sao
ông nói bên nào cũng có lý, làm quan phải phân biệt đúng sai chứ. Quan
huyện đáp: Về đến nhà nghe bà nói tôi mới thấy thật có lý hơn cả.) Phân
biệt sự khác nhau giữa Đạo và tôn giáo, giữa sự ban cho của Đức Chúa
Trời và sự cố gắng của con người. Điều cần làm là thường xuyên đọc
Kinh thánh để biết phân biệt. Công vụ
vụ 17:1. Tín đồ thành Bêrê ngày nào

cũng tra xem kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.

6. Quỉ
Quỉ dữ
dữ thứ
thứ sáu là nặ
nặng Hình thứ
thức. cây lúa mà lớn lên thành cây cối,
đây là sự lớn lên cách bất thường, đến chổ kỳ lạ, là thay đổi ý định ban
đầu của người trồng trọt, cây cải đã lớn lên thành cây cối. Đây là sự phát
triển xấu chớ không phải tốt, vì chim trời ( c19 chim trởi chỉ về quì dữ)
đến làm tổ trên cây.Trước hết chỉ về phô trương cá nhân.. Mathiơ
Mathiơ 23:5.
23:5

Họ làm việc gì cũng cố cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng,
xủ cái tua áo cho dài; ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngồi cao nhất
trong nhà hội; muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi
mình bằng thầy ! Do sự phô trương nầy, chạy theo thế gian để hội thánh
có thế lực của đời, cụ thể vào thời Constantine, đó là lúc giáo hoàng
nhơn danh Chúa để cai trị Hội thánh, và một sự tăng trưởng bất thường
đã xảy ra trong giáo hội, không thoát ra được.
7. Quỉ
Quỉ dữ
dữ thứ
thứ bả
bảy mang tên Nỗi danh. Sự nỗ
nỗi danh luôn là sự cám dỗ
không lường, pha một thứ khác vào mục đích làm cho mình nỗi bật. Đây
là điều Chúa phán:
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thí dụ nầy, đến kết luận. 13:52,
13:52 Ngài bèn phán rằng: các thầy thông giáo
học thông về nước thiên đàng, thì giống như. Như vậy các thí dụ đoạn 13

Th‹ loåi: Giäi kinh Hình bóng

Dân YsÖraên & S¿ CÙu R‡i.
Bài 2

TIN ÇÜ®c cÙu
Dân sÓkš 33:3,4. CâugÓc. Rôma 10:10.
10:10

Vì bªi tin trong lòng mà ÇÜ®c xÜng công bình,
còn bªi miŒng làm chÙng mà ÇÜ®c s¿ cÙu r‡i.
Hành trình dân YsÖraên làm hình änh vŠ LÎch sº H¶i thánh, hay nói
theo nghïa hËp là mô tä m¶t cu¶c Ç©i theo Chúa. Chúng ta h†c Ç‹ bi‰t
mình phäi trãi qua nh»ng ch¥ng ÇÜ©ng nào. HÀu s¤n sàng bÜ§c Çi, không
ngåc nhiên, không bÃt ng©. CÛng ÇÜ®c thêm sÙc khi h†c ÇÜ®c nh»ng
kinh nghiŒm cÛng nhÜ cách nào h† Çi tr†n con ÇÜ©ng nÀy.
- Hành trình ÇÜ®c khªi s¿ tØ câu 3. Vì vÆy, chúng ta h†c c.3 trÜ§c.
MuÓn ÇÜ®c Chúa dÅn d¡t, trÜ§c h‰t phäi ÇÜ®c làm con cûa Chúa.
Tin ÇÜ®c cÙu, mà cÛng có loåi tin không ÇÜ®c cÜú: maquÌ cÛng tin
có ñÙc Chúa Tr©i nhÜng không ÇÜ®c cÙu. Giæng2: 24,25.
24,25 thì tin danh
Ngài, nhÜng ñÙc Chúa Giêxu ch¤ng phó thác mình cho h†. Khác v§i
3:88.
3:88 vì không tin Ç‰n danh Con m¶t ñÙc Chúa Tr©i.
ñ‹ ÇÜ®c nên con Chúa có phäi là cÀu nguyŒn tin nhÆn Chúa, ho¥c
chÎu lÍ Báp têm. Xong ! RÒi, Chúa t¿ nhiên dÅn d¡t.
Bài nÀy cho chúng ta thÃy nhiŠu khía cånh khác cûa lòng tin.
TrÜ§c nhÃt, chúng ta cÀn xác ÇÎnh mình thÆt ÇÜ®c cÙu, qua 4 bÜ§c :
I. Tin là Ti‰p nhÆn.

c.3 ...tÙc là sau lÍ VÜ®t qua.
1. CÙu r‡i là s¿ ban cho.
Bao nhiêu tai vå Ç° xuÓng Êdíptô, dân YsÖraên vÅn không ra khòi
xÙ nôlŒ, cho Ç‰n sau khi h† d¿ lÍ VÜ®t qua. ñiŠu nÀy có m¶t š nghïa
quan tr†ng rong ti‰n trình CÙu r‡i. M‡i gia Çình gi‰t m¶t con chiên, lÃy
huy‰t bôi trên hai c¶t cºa và mày cºa, rÒi æn chiên quay v§i rau Ç¡ng.

nhằm giải thích ngôi nhà nhiề
nhiều chủ
chủ là gì.
Ruộ
Ruộng chỉ
chỉ về
về gì
gì : trước nhất chỉ về Thế
Thế gian,
gian kế đó là đời ngư
người tiếp
nhận Đạo và sau nữa chỉ về Hội thánh.
thánh Hột giố
giống chỉ về nước Thiên
đàng đến trong lòng người, có nhữ
những thứ
thứ ngă
ngăn trở
trở, Chúa gọi là quỉ
quỉ dữ
dữ,
cũng cho biết có 7 loạ
loại quỉ dữ. Khi nói đến quỉ dữ chúng ta hình dung
nanh vuốt, gương mặt dữ tợn, nhưng thật ra nếu như vậy thì chưa đủ, dữ
mà nhìn có vẽ đáng yêu, tưởng chừng không ảnh hưởng gì bao nhiêu,
nhưng ngăn trở nước thiên đàng đến trong lòng người. Mathiơ
Mathiơ 16:23.
16:23

Chúa phán với Phierơ: Ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta ! vì ngươi ch
chẵẵng
nghĩĩ đế
đếnn vi
việệc Đứ
Đứcc Chúa Tr
Trờ
ngh
ời, song nghĩ đến việc người ta. Satan, khi
chúng ta ngh
nghĩĩ đế
đếnn ích llợ
ngư
màà không ngh
nghĩĩ đế
đếnn công vi
việệc Đứ
Đứcc
ợi cho ng
ườ i m
Trờ
Chúa Tr
ời. Phierơ đang theo Chúa mà có Satan trong lòng sao ? Một
giây phút nào đó, do xác thịt yếu đuối nó sẽ nói qua chúng ta. Hãy xem
các loại quỉ dữ Chúa Giêxu sắp kể ra đây đều hiệ
hiện hữ
hữu trong tư
tư tư
tưởng
chúng ta:
ta
1. Quỉ
Quỉ dữ
dữ thứ
thứ nhấ
nhất tên là Cướp đi. Hạt giống thứ nhất rơi xuống đất
đường đi chim trời xuống tha đi mất. Thực chất là nó làm cho chúng ta
quên đi, Giacơ
Giacơ 1:22,23.
1:22,23 thấy mặt mình trong gương rồi bỏ đi. Nghe
không ích chi hết, vì chẵng lấy đức tin nhận nó thuộc về mình. Nghe và
nghĩ rằng điều đó không quan trọng. Vì vậy. Phao lô nói: IITim 3:7.
3:7. Vẫn

màà không bbiiết lẽ thật.
học luôn m

2. Quỉ
phạạm.
Quỉ đữ thứ
thứ hai là Vấp phạ
phạm .c21 gặp sự cực khổ,.. thì liền vấp ph
Lý do vì rể bám không sâu. quỉ nầy tìm cách cho rể không bám sâu, chỉ
về sự ngăn trở lập nền vững chắc. Nền đó ở đâu ? Côlôse 2:6,7.
2:6,7 Anh em

đã nhận Đức Chúa GiêXu Christ thể nào, hãy bước đi trong Ngài thể ấy;
hãy châm rrểể và lập nnềền trong Ngài, Lấy đức tin làm cho bền vững, tu
tuỳỳ
đượ
theo anh em đã đư
ợc ddạạy ddỗỗ. đây là loại ngăn trở lập nền sau khi tin

2. CÙu r‡i bªi s¿ thay th‰ cûa Chúa Giêxu.
Giêxu
Ngày nay chúng ta tin nhÆn Chúa Giêxu chÎu ch‰t thay t¶i, ÇÜ®c ti‰p
nhÆn trª nên con cái ñÙc Chúa Tr©i. Giæng 1:12.
1:12

Chúa, giữ
giữ chân bằng cách ngăn trở đọc Kinh thánh, ngăn trở đi nhà thờ
ngăn trở khi nghe giảng, ngăn trở học Lời Chúa.
3. Quỉ
lắng.
ng Hạt giống thứ ba rơi vào đất bụi gai, mọc lên
Quỉ dữ
dữ thứ
thứ ba là Lo lắ
nhưng gai làm cho nghẹt ngòi Đạo, đặc điểm là gai ngăn ở trên ngọn lúa,
nghĩa là gì ? là trí,
trí là suy nghĩ
nghĩ. Lười suy nghĩ. Vì sao ? Chúa phán: sự lo
lắng đời nầy, lấy mất đi sự suy nghĩ của chúng ta.
+ Nó nói với lòng chúng ta nghĩ hãy nghĩ đến nhiều thứ khác cần hơn. +
Bỏ qua những giáo lý có nghĩa thuộc linh khó hiểu: thí dụ Chúa nói về
bánh ma na chỉ về ăn thịt, uống huyết Chúa, họ nói : Giă
Giăng 6:60.
6:60 Lời nầy
thật khó, ai nghe được. Nhữ
Những bài
bài giả
giảng có khi chỉ mới khai mở một
phần phải suy ngẫm, tiêu hóa mới trở thành dinh dưỡng cho linh hồn.
Hêb 5:11 Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói, và khó cắt nghĩa, vì
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Chiên Con LÍ VÜ®t qua nÀy làm hình bóng vŠ Chúa Giêxu, æn v§I rau
Ç¡ng chÌ vŠ tÃm lòng æn næn.
I Côrinhtô 5:7b. Vì ñÃng Christ là Con sinh lÍ VÜ®t qua Çã bÎ gi‰t rÒi.

HêbÖrÖ 11:29.
11:29 Bªi ÇÙc tin. ngÜ©i gi» LÍ vÜ®t qua và; làm phép rÜ§i
huy‰t, hÀu cho ÇÃng hûy diŒt ch¤ng Çøng Ç‰n con ÇÀu lòng cûa YsÖraên

1. Mỗi ngư
người.
ngươ
ươii qua sông Giôđanh, thì ph
phảải
Hãy xem. Dân 33:
33 Khi nào các ng
ươ
ngươ
ươii sẽ lãnh xứ.. Nhưng câu chữ nầy là hành động
đuổi hết thảy..các
các ng
ươ
đáp ứng của đức tin. Đức tin vâng lời, đức tin đánh chiếm và nhận xứ,
c55.
ngươ
ươii không đuỗi... là có đức tin nhưng hành động
c55 Còn nếu các ng
ươ
vâng lời, thì chẵng những không được gì mà còn có những hậu quả kèm
theo.
Hêb 12:4.
12:4 Anh em chiến đấu với tội lỗi còn chưa đến nỗi đổ huyết.
Có những lúc phải bỏ chạy như Giôsép. Có người cứ tìm sự cám dổ đề
thử xem mình có thể thắng không! giống như đào một cái hố, rồi chạy
vòng quanh miệng giếng xem thử có rơi xuống giếng không ! thất bại là
điều đương nhiên.
I Phierơ
chốống ccự
Phierơ 5:9. Hãy đứng vững trong đức tin mà ch
ự nó.
Giacơ
Giacơ 4:7.
4:7 Vậy. hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ

lánh xa anh em.

2. Hết thả
thảy. Dân 32:15.
32:15 Chữ Các ngươi, trong những câu Kinh thánh
nầy là 12 chi phái Ysơraên, ý nghĩa gì ngày nay ? với chúng ta có nghĩa
là hết lòng, hết thảy các chi tiết trong con người chúng ta từ thân thể, tâm
linh, tâm trí, linh hồn, tình cảm, ý chí, sức khỏe, năng lực đều được Chúa
làm chủ, đây nói đến sự đầu phục Chúa, chỉ một phần còn chừa lại sẽ ảnh
hưởng đến sự chiến thắng.
Phụ
Phục 6:6.
6:6 Ngươi phải hết lòng hết linh hồn hết ý, hết sức kính mến

Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi.

IV. NHẬ
NHẬN DIỆ
DIỆN KẺ
KẺ THÙ
THÙ.

Chúng ta tin Chúa là: Tin Chúa ch‰t thay th‰ t¶i, không có m¶t tôn
giáo nào có giáo lš chu¶c t¶i, ngÜ©i ta chÌ dåy làm lành lánh d», ñåo
Chúa dåy s¿ thay th‰, vì không có bÃt cÙ ÇiŠu gì có giá trÎ Çû Ç‹ mua
ÇÜ®c linh hÒn.
3. CÙu r‡i không có m¶t giá trä khác.
Câu hÕi Ç¥t ra: Ai có th‹ ÇÜa ra m¶t giá cao hÖn ? Vì sao Chúa trä giá
cao hÖn h‰t ? Vì Linh hÒn quá quš.
+ Quš bao nhiêu ? Mác 8:36,37.
8:36,37 NgÜ©i nào n‰u ÇÜ®c cä thiên hå mà

mÃt linh hÒn mình thì có ích gì ? Hay là có ngÜ©i nào lÃy chi mà Ç°i linh
hÒn mình låi.
+ Tåi sao quš ? Vì Linh hÒn chính là s¿ sÓng cûa ñÙc Chúa Tr©i, vÆy
ÇiŠu gì có th‹ mua s¿ sÓng cûa ñÙc Chúa Tr©i ?
Thiên 49:9 . Vì giá chu¶c mång sÓng h† thÆt m¡c quá, NgÜ©i không

th‹ làm ÇÜ®c Ç‰n Ç©i Ç©i.

+ Chúa lÃy gì Ç‹ mua ? ICôrinhtô 6:20.
6:20 Vì chÜng anh em ÇÜ®c chu¶c
b¢ng giá cao rÒi. Bän nguyên ng» không có ch» giá cao, chÌ có m¶t giá,
nghïa là không còn bÃt cÙ giá nào khác. Chúa phäi lÃy mång Ngài chÎu
treo trên thÆp t¿ giá vì c§ chúng ta. N‰u ngài Çã trä giá cao nhÜ vÆy, thì ai
có th‹ trä giá cao hÖn ?
Hãy xem tình yêu mua bao nhiêu ? có ai nói hãy bán cho tôi tình yêu,
hay là tôi phäi trä bao nhiêu Ç‹ ÇÜ®c yêu. Salômôn Çã nói:
Nhã ca 8:7...
8:7 N‰u ngÜ©i nào Çem h‰t tài sän mình, Ç¥ng mua lÃy ái

tình, ắt ngÜ©i ta së khinh dÍ Ç‰n ÇŠu.

Biết kẻ thù của mình là ai: biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
1. Kẻ thù
thù bên ngoài:
ngoài: là maquỉ như sư tử rống. Ai cũng biết điều đó.
2. Kẻ thù
thù bên trong: là chính chúng ta. Châm ngôn 15:28.
15:28 Người nào

chẵng chế trị lòng mình, khác nào một cái thành hư nát, không có vách
ngăn. Người Trung hoa xây Vạn Lý tường thành, để ngăn ngoại xâm,

thực tế ngoại xâm không vượt qua tường, nhưng lịch sử ghi lại có 3 lần
địch quân đi vào bên trong, vì những kẻ giữ cửa bị mua chuộc, mở cửa
cho đối phương vào.
3. Tìm ra 7 kẻ
kẻ thù
thù: bài trước đã đề cập đến các thí dụ Chúa kể trong
Mathiơ
Mathiơ 13,
13 bài nầy đi sâu hơn một chút.
Bối cả
cảnh,
nh khi giải nghĩa những thí dụ nầy, người ta thường giải nghĩa
riêng lẽ từng thí dụ, vì thế làm mất đi điều Chúa Giêxu muốn nói. Thí dụ
thường được kể để soi sáng một vấn đề khó hiểu, vì vậy nếu đem thí dụ
riêng ra để giải nghĩa rất khó thấy được ý chính.
Mathiơ
Mathiơ 13, có bố
bối cả
cảnh ở đoạn 12: 45.
45 Nó bèn trở lại, đem về bảy quỉ
khác dữ hơn nó. Đoạn 13:1.
13:1 Cũng trong ngày ấy, Chúa Giêxu kể những
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Tình yêu chÌ là m¶t phÀn cûa linh hÒn, th‰ mà dùng h‰t tài sän còn
không mua ÇÜ®c thay ! huÓng chi cä linh hÒn. Không th‹ lÃy gì Ç‹ mua
ÇÜ®c.
II. Tin và TÕ ra.

c3..dân YsÖraên ra Çi cách dån dï
dï, có m¡t h‰t thäy ngÜ©i Êdíptô thÃy.
Nghïa là dân YsÖraên ra Çi m¶t cách công khai trÜ§c m¡t m†i ngÜ©i
Êdíptô trông thÃy. Theo Chúa cÛng nhÜ Tin Chúa, nhÜng nh© tÕ ra m¶t
cách công khai mà ÇÜ®c cÙu.
1. Tin trong lòng ÇÜ®c xÜng Công bình.
bình
Rôma 10: 9,10.
9,10 VÆy, n‰u miŒng ngÜÖi xÜng ñÙc Chúa Giêxu ra và

lòng ngÜÖi tin r¢ng ñÙc Chúa Tr©i Çã khi‰n Ngài tØ kÈ ch‰t sÓng låi, thì
ngÜÖi së ÇÜ®c cÙu, và ÇÜ®c lÆp låi m¶t lÀn n»a: c10. vì tin trong lòng mà
ÇÜ®c xÜng công bình, nh© s¿ tÕ ra mà ÇÜ®c cÙu.

Tin Çû không th‹ là yên l¥ng, khi Çû månh là dám công khai xÜng
nhÆn trÜ§c m¥t m†i ngÜ©i. Vì ÇÜ®c tin Chúa là m¶t Ç¥c ân vô giá, m¶t
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miŠm hãnh diŒn, không có gì phäi h° thËn, s¿ h° thËn là chÜa thÆt hi‹u,
chÜa thÆt tin, thì cÛng chÜa ÇÜ®c cÙu. L¡m khi ngÜ©i ta phäi giÃu cha cûa
mình, vì ông Ãy có nh»ng ÇiŠu Çáng h° thËn, nhÜng Chúa chúng ta có gì
Çáng h° thËn, ngÜ®c låi Ngài Çáng tôn, Çáng kính, Çáng tôn th© bi‰t bao.
VÆy, không dám tÕ ra không ÇÜ®c cÙu sao ? ñúng vÆy, nhÜ có chép:
MathiÖ 10:32, 33.
33 Bªi Çó, ai xÜng Ta ra trÜ§c m¥t thiên hå, thì Ta

cÛng së xÜng h† trÜ§c m¥t Cha Ta trên tr©i, còn ai chÓi Ta trÜ§c m¥t
thiên hå, thì Ta cÛng chÓi h† trÜ§c m¥t Cha Ta trên tr©i.

N‰u Chúa Giêxu chÓi chúng ta thu¶c vŠ Ngài trÜ§c m¥t Cha trên tr©i,
thì coi nhÜ mÃt s¿ cÙu r‡i.
2. Nh© s¿ tÕ ra mà ÇÜ®c CÙu.
MiŒng ngÜÖi xÜng, và ..nh© s¿ tÕ ra. Çây là 2 phÜÖng diŒn: Nói và
làm. MiŒng nói vŠ Chúa, cÛng không phäi nói Låy Chúa, låy Chúa. mà
nói vŠ Chúa do s¿ hi‹u bi‰t vŠ Ngài nhÜ Kinh Thánh bày tÕ, phäi Ç†c,
h†c, nghe giäng Kinh Thánh. Nh© s¿ tÕ ra, Çây không còn là nói n»a mà
dÜ©ng nhÜ nhÃn månh Ç‰n hành vi bi‹u l¶ ra bên ngoài ngÜ©i khác thÃy
ÇÜ®c và bi‰t có s¿ thay Ç°i . Nói næng , hành Ç¶ng cÜ xº..v..v.
III. Tin Chúa Toàn næng.

Bài Tín ÇiŠu Các SÙ ÇÒ câu ÇÀu tiên: Tôi tin ñÙc Chúa Tr©i Toàn
næng là Cha, là ñÃng Ç¿ng nên tr©i ÇÃt. Nghïa là tin Chúa là ñÃng cÀm
gi» mång sÓng con ngÜ©i, muôn vÆt: s¿ sÓng và s¿ ch‰t..
1. TØ nôlŒ
nôlŒ Ç‰n t¿ do.
do c3. dân YsÖraên ra Çi tØ Ramse.
- Ramse là ch° ra Çi. XuÃt 12:37. ñây không phäi ch° ª cûa ngÜÖì
YsÖraên, mà là ch° h† bÎ b¡t làm nô lŒ, tên Çó là thành cûa Pharaôn xây
d¿ng Ç‹ chÙa kho tàng.
XuÃt 1:11....
1:11 dân YsÖraên làm xâu khó nh†c; h† xây cÃt thành

Phithom và Ramse dùng làm kho tàng cho Pharaôn.

- S¿ CÙu r°i cÛng là s¿ giäi thoát tØ trong ch° làm nô lŒ trª nên con
cái ñÙc Chúa Tr©i.
Côlôse 1:13.
1:13 Ngài Çã giäi thoát chúng ta khÕi quyŠn cûa s¿ tÓi tæm,

làm cho chúng ta d©i qua nÜ§c cÛa Con rÃt yêu dÃu Ngài.
2. Chúa ban sÓng .... làm ch‰t.
ch‰t c3b,4.

Dân YsÖraên ra Çi...NgÜ©i Êdíptô chôn nh»ng kÈ mà ñÙc Giêhôva
hành håi gi»a b†n mình, tÙc là h‰t thäy con ÇÀu lòng.
Câu nÀy là 2 phÜÖng diŒn cûa công viŒc ñÙc Chúa Tr©i, ñÃng làm
cho sÓng cÛng là ñÃng làm cho ch‰t. Trong cùng m¶t Çêm mà trong gia
Çình ngÜ©i Êdíptô có s¿ ch‰t trên h‰t thäy con ÇÀu lòng tØ hoàng tº trong
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- Có phép lạ
lạ về
về bánh:
bánh Môise có Mana từ trời nuôi đoàn dân, Chúa Giêxu
hóa bánh ra nhiều cho đoàn dân,
- Có Lờ
Lời phán của Đức
Đức Chúa Trờ
Trời: Môise rao truyền lời Đức Chúa Trời,
Chúa Giêxu rao giảng lời Đức Chúa Trời người nghe nói rằng có quyền
phép chớ không giống như thầy thông giáo.
- Có phép lạ
lạ từ
từ chế
chết đến
đến số
sống:
ng rắn lửa cắn chết Môise làm con rắn bằng
đồng nhìn lên được cứu sống, Chúa Giêxu 3 lần kêu kẻ chết sống lại,
- Có đỉnh núi củ
của sự
sự vinh hiể
hiển: Môise lên núi khi xuống mặt ông sáng
ngời, đến nỗi phải lấy lúp che mặt mình lại, Chúa Giêxu lên núi hóa
hình, Ngài trở nên sáng ngời có Phierơ, Giăng và Gia cơ chứng kiến, họ
té úp mặt xuống đất. Và cũng
- Có sự
sự thấ
thất bạ
bại giố
giống như
như nhau:
nhau
+ Đức Chúa Trời trách dân Ysơraên không tin,
tin Chúa cũng trách môn đồ
không tin.
+ Thời Môise có sự tranh quyề
quyền, các môn đồ cũng tranh luận xem ai là
lớn hơn trong nước thiên đàng.
+ Dân Ysơraên nghi ngờ
ngờ về chức vụ của Môise, dân chúng cũng nghi
ngờ về chức vụ của Chúa Giêxu,
+ Những người ra khỏi Êdíptô đều ngã chế
chết trong đồng vắng, khi Chúa
Giêxu bị bắt hết thảy các môn đồ bỏ Ngài
Ngài mà trố
trốn đi.
2. Ngài ở trong.
trong
Giai đoạn nầy Chúa dùng để nói gì với chúng ta ? Vấn đề là gì ? Chúa
ở với chúng ta hay ở trong chúng ta. Nhiều tín đồ Chúa ở với, chúng ta
có phép lạ, chúng ta có lời phán của Chúa, nhưng cũng không đủ để
chúng ta đắc thắng và có một đời sống phong phú, sung mãn. Vì vậy dân
Ysơraên qua sông Giôđanh có ý nghĩa hình bóng về đời sống được đầy
dẫy Thánh Linh, nói cách khác Chúa Giêxu ở trong chúng ta qua cương
vị của Thánh linh.
Giă
Giăng 14:17 tức là Thần Lẽ thật mà thế gian không nhận lãnh được,
..vì Ngài sẽ ở với các ngươi và ở trong các ngươi. c20. Ta ở trong Cha ta;
các ngươi ở trong ta và ta ờ trong các ngươi. c23..chúng
chúng ta đều đến cùng
ngườì và ở trong người. đến đoạn 15. Chúa Giêxu dùng chữ kết quả khi
Ngài ở trong các môn đồ, có nghĩa là được theo ý Ta muốn. Nếu cả Ba
ngôi hiện diện trong lòng, thì không là thiên đàng sao được.

III. CHIẾ
CHIẾN SĨ
SĨ CHIẾ
CHIẾN TRƯ
TRƯỜNG.
Đặc điểm trong phân đoạn Kinh thánh nầy là không đề cậ
cập đến
đến
Giôsuê.
Giôsuê Tại sao? Vì chiến thắng trận chiến nầy không do người lãnh đạo
mà do mỗi chiến sĩ, và chúng ta sẽ thấy trong sách Giôsuê.
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cạnh nhưng chưa có Chúa ngư vào lòng, nên chưa có sự đắc thắng và
nếm trãi đời sống phong phú thực sự khi theo Chúa.
2. Giôsuê lãnh đạo giai đoạn tiế
tiếp theo,
theo điểm lưu ý trong Dân 33: 5056. Không nhắc đến tên Giôsuê, chữ Giôsuê trong Cựu ước là chữ Giêxu
trong Tân ước. Và một hình ảnh sáng tỏ hơn, khi Giôsuê đến gần Giêricô
( Giôsuê 5:13-15 ) có tướng đạo binh của Đức Giêhôva.
Ngày nay các đầy tớ
tớ Đức
Đức Chúa Trờ
Trời. Êxêchiên 3:17, 33:7.
33:7 Ngày nay,
ta lập ngươi làm kẻ canh giữ Ysơraên, thực ra không phải canh giữ con
người, bèn là canh giữ linh hồn. Hêb 13:17. người thức tỉnh linh hồn anh
em. Vì thế bài giảng phải làm nhiều hơn là đem đến người nghe sự hiểu
biết Kinh thánh, bài giảng đồng hành với linh hồn bạn trong một cuộc
chiến nội tâm mà bạn đang đương đầu. Mục sư là người của Đức Chúa
Trời, nhận Chỉ dạo của Chúa để giúp đở bạn. Ông phải: Biết cảnh trạng
bầy chiên, và cầu xin Chúa chỉ dạy, để truyền lại. Châm ngôn 27:23.
27:23 Hãy

rán biế
biết cảnh trạng bầy chiên của con, và lo săn sóc đoàn bò của con.

Người lảnh đạo phải biết Kinh thánh, biết nhu cầu, biết tánh ý của bầy
chiên. Chúa Giêxu phán. Mathiơ
Mathiơ 24:45.
24:45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn

ngoan, mà chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ.

Con đường theo Chúa giống như đánh chiếm đất hứa, các chiến sĩ
không thể theo cảm nghĩ riêng mà cần có Đấng chỉ huy, người lãnh đạo.
Khi chúng ta học đến sách Giôsuê, sẽ thấy mỗi một kẻ thù Chúa dạy một
cách đánh riêng. Thật tiếc quá ! dân Ysơraên khi đánh chiếm đất hứa có
lần thất bại, vì mỗi người làm theo y mình tưởng là phải.

II. CẦ
CẦN THIẾ
THIẾT CHIẾ
CHIẾN THẮ
THẮNG.
Vì không kinh nghiệm nước Thiên đàng trong lòng, nên theo Chúa
người ta chưa thấy sự khác biệt với theo một tôn giáo. Chỉ có sự chiến
thắng mới giúp nếm được thiên đàng. Theo Chúa ai cũng phải trãi qua 2
giai đoạn: Đồng vắng và Đất hứa. Hình ảnh dễ nhớ.
+ Quyể
Quyển Kinh thánh.
thánh Có 2 phần Cựu ước và
và Tân ước. Thời kỳ luật
pháp người theo Chúa giống như đi trong đồng vắng. Thời Tân ước
giống như được vào Đất hứa.
+ Chứ
Chức vụ
vụ Chúa Giêxu
Giêxu.
êxu Có 2 giai đoạn: từ khi Chúa khởi sự chức vụ
cho đến chịu chết ; và từ Chúa sống lại trở về sau. Giai đoạn trước các
môn đồ được Chúa ở với, ở cùng mà không ở trong, nên các môn đồ vẫn
còn thất bại. Giai đoạn sau được Chúa ổ trong.
1. Chúa ở vớ
với. Các sự việc trong đời Môise cũng giống giai đoạn đầu
trong chức vụ cho đến khi Chúa Giêxu chịu chết, có nhiề
nhiều điểm giố
giống
nhau:
nhau:
- Có phép lạ
lạ về
về nư
nước: rẻ biển đỏ, nước từ Hòn đá chảy ra, Chúa Giêxu
hoá nước thành rượu,
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cung vua cho Ç‰n con ÇÀu lòng bÀy súc vÆt. Còn trong YsÖraên thì có s¿
sÓng , s¿ giäi thoát. Tin ñÙc Chúa Tr©i ban s¿ sÓng có quyŠn làm sÓng
làm ch‰t. ChÌ m¶t mình Ngài cÀm gi» mång sÓng con ngÜ©i trong tay
Ngài.
MathiÖ 10:28.
10:28 ñØng s® kÈ gi‰t ÇÜ®c thân th‹ mà không gi‰t ÇÜ®c

linh hÒn, nhÜng thà s® ñÃng làm cho mÃt ÇÜ®c linh hÒn và thân th‹ nÖi
ÇÎa ngøc.

Ch¤ng nh»ng th‰, Ngài còn là ñÃng Ç¿ng nên th‰ gian, cä vÛ trø nÀy,
Ngài Çã rë bi‹n ÇÕ Ç‹ dân YsÖraên Çi qua nhÜ Çi trên ÇÃt khô, còn Çåo
quân Êdíptô m¶t lÀn n»a bÎ chôn vùi trong s¿ ch‰t. Tin Chúa là tin
s¿ toàn næng cûa Ngài trên m†i ngÜ©i, cÀm quyŠn trên cä cõi thiên nhiên.
Toàn næng cÛng không có nghïa là làm m†i s¿ theo š chúng ta tÜªng , mà
làm m†i s¿ ÇËp š muÓn tÓt lành cûa Ngài.
Thiên 135: 5,6.
5,6 Tôi bi‰t r¢ng ñÙc Giêhôva là l§n. Chúa chúng tôi tr°i

cao hÖn h‰t các thÀn. ñiŠu nào ÇËp š ñÙc Giêhôva làm, Ngài bèn làm
ÇiŠu nÃy, Ho¥c trên tr©i hay là trong các v¿c sâu.

IV. Tin Chúa VÜ®t tr‡i các thÀn.

1. TÙc là h‰t thäy các con ÇÀu lòng.
lòng
... khi sinh con, ngÜ©i Êdíptô dâng con mình cho thÀn cûa h†, tin
r¢ng nh© Çó mà ÇÜ®c che chª, nhÜng Chúa gi‰t các con ÇÀu lòng cûa h†.
ViŒc hành håi ngÜòi Êdíptô tÕ ra không có m¶t sÙc månh cûa thÀn nào có
th‹ bäo vŒ ngÜ©i, hay là Çem con ngÜ©i ra khÕi s¿ Çoán phåt cûa ñÙc
Chúa Tr©i.
2. ñÙc Giêhôva Çoán xét các thÀn chúng nó
nó. NgÜ©i Êdíptô th©
nhiŠu thÀn. Trong các phép lå Ngài làm ra tåi xÙ Êdíptô ÇŠu mang š
nghïa là s¿ Çoán xét các thÀn cûa h†, nào là thÀn sông thÀn cá, thÀn bò
ChÌ nói vŠ dòng sông Nil, m¶t vÎ thÀn ngÜ©i Êdíptô th© phÜ®ng, trª
nên công cø Chúa dùng bày tÕ quyŠn t‹ trÎ cûa ñÙc Chúa Tr©i trên m†i
s¿. Chính dòng sông Nil h† xem nhÜ m¶t vi thÀn Çó phäi cÜu mang, giÃu
Môise trong rÜÖng mây dÜ§i bøi sÆy, khÕi m¡t Pharaôn, rÒi tåi Çây công
chúa Pharaôn Çem vŠ nuôi, dòng sông nÀy trong tai vå thÙ nhÃt nÜ§c
sông Çã trª nên nhÜ máu. không có thÀn nào có th‹ cÀm gi» ho¥c ban s¿
sÓng cho con ngÜ©i.
3. ChÌ có m¶t ñÙc Chúa Tr©i.
ThÆt ra Çây cÛng là m¶t lÓi nói theo s¿ hi‹u bi‰t cûa con ngÜ©i. Nói
Çúng theo s¿ ti‰t l¶ cûa Kinh thánh thì không có thÀn nào khác.
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Bao nhiêu lÀn trong tiên tri Êsai nh¡c Ç‰n lë thÆt nÀy: Vì ngoài Ta,
ch¤ng có ñÙc Chúa Tr©i nào khác. Êsai 43:10; 44:6, 8; 45: 8; 14, 18,

21,22. 46: 9.

SÙ ÇÒ Phao lô Çã giäi thích rÕ. ICôrinhtô 8: 4, 5, 6. VÆy, vŠ s¿ æn

cûa cúng t‰ thÀn tÜ®ng, chúng ta bi‰t thÀn tÜ®ng trong th‰ gian thÆt là hÜ
không, chÌ có m¶t ñÙc Chúa Tr©i ch§ không có thÀn nào khác. ThÆt
ngÜ©i ta xÜng có các thÀn khác..vŠ phÀn chúng ta, chÌ có m¶t ñÙc Chúa
Tr©i mà thôi...
M¶t ngÜ©i Çã tin Chúa, bi‰t Chúa là ai, thì không th‹ nghï Ç‰n m¶t
s¿ tin cÆy, m¶t thÀn nào khác có th‹ giúp mình, vì làm nhÜ vÆy là chÜa
Çû tin, mà cÛng là sÌ nhøc ñÃng chúng ta tin, vì cho r¢ng ñÃng Çang tin
không Çû månh, không Çû tin cÆy.
Giæng 3: 31. ñÃng tØ trên cao Ç‰n là trên h‰t m†i loài. KÈ tØ ÇÃt Ç‰n

là thu¶c vŠ ÇÃt; và nói ra cÛng nhÜ thu¶c vŠ ÇÃt; còn ñÃng tØ tr©i Ç‰n thì
trên h‰t m†i loài.
K‰t:

1. Sau lÍ VÜ®t qua: Tin ÇÜ®c cÙu là Tin r¢ng chÌ nh© Chúa Ç°
huy‰t m§i chu¶c t¶i.
2. ra Çi cách dån dï
dï, có m¡t cûa h‰t thäy ngÜ©i Êdíptô trông thÃy.
Tin trong lòng và xÜng nhÆn trÜ§c m¥t m†i ngÜ©i, không h° thËn.
3. ñÙc Giêhôva Çã hành håi....
håi....các con ÇÀu lòng. Tin ñÙc Chúa
Tr©i Toàn næng trên cä m†i s¿, ñÃng làm sÓng làm ch‰t.
4. ñÙc Giêhôva Çã Çoán xét các thÀn. tin Chúa ñÃng vÜ®t tr°i các
thÀn, chÌ tin th© phÜ®ng và hÀu viŒc m¶t mình Ngài mà thôi.

Bài 21

Çánh chi‰m ÇÃt hÙa
(Từ giả khô hạn bước vào sự phong phú của Đức Thánh Linh )
Daân số
ố ký 33:5033:50-56. Câu gố
gốc. II Timôthê
Timôthê 4:7.

trậận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin..
Ta đã đánh tr
Các bài trước chúng ta đã học: Đất hứa ở đâu, Đường vào đất hứa, bài
nầy Đánh chiếm đất hứa. Chúng ta biết nước Thiên đàng xảy ra trong
long, bài nầy giúp thấy được những gì ngăn trở, gọi là cuộc chiến thuộc
linh, mỗi ngày theo Chúa, chúng ta đang chiến đấy với con người cũ, với
bản ngã xác thịt, Vì vậy cần nhận dạng mấy điều quan trọng: Dân 33:5056. Có 4 Thành phầ
phần: Chúa, Môise, Dân sự và Dân bản xứ, cho chúng ta
4 phươ
phương
ương diệ
diện củ
của chiế
chiến trậ
trận nầy, bài nầy học theo ý nghĩa Áp dụng:
1. Chỉ
Thiết chiế
chiến thắ
thắng,
ng,
Chỉ huy chiế
chiến trậ
trận 2. Cần Thiế
3. Chiế
Chiến sĩ
sĩ chiế
chiến trư
trường,
ng, và biế
biết 3. Chiế
Chiến đấu
đấu cùng
cùng ai.
ai.

I CHỈ
CHỈ HUY CHIẾ
CHIẾN TRẬ
TRẬN
1. Đấng Chỉ
Chỉ Đạo
Đạo.
- c50. Đức Giêhôva phán cùng.. chúng ta thấy những chữ nầy được ghi
từ Sáng thế ký cho đến Khải huyền. Có khoảng 3,800 lần: Đức Chúa
Trời phán. Vị chỉ huy của cả hành trình Ysơraên từ ra khỏi Aicập cho
đến khi vào Đất hứa, là Đức Chúa Trời. Là con người không ai đủ sức
đối đầu quyền lực của sự tối tăm. Êphêsô 6:12.
6:12 Vì chúng ta đánh trận,

chẵng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền cùng thế lực, cùng
vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời
vậy. Cuộc chiến với linh dữ, thì phải có Thần linh của Đức Chúa Trời.

Chúng ta sống trăm năm là cùng, nếu chỉ tính từ Ađam đến nay hơn
6,000 ngàn năm, Satan hơn sáu ngàn tuổi, Kinh thánh nói rằng nó trăm
mưu ngàn kế.
2. Ngư
Người Lãnh
Lãnh đạo.
Đức Chúa Trời là Đấng không thấy được, vì vậy mỗi giai đoạn Ngài
dùng một người: trong đồng vắng là Môi se, và chỉ chỉ huy giai đoạn
chiếm đất hứa là Giôsuê. Điều nầy có nghĩa gì ?
1. Môise lãnh đạo trong giai đoạn đầu
đầu khi dân Ysơraên ra khỏi xứ làm
hình bóng về đời sống người theo Chúa ra khỏi quyền lực của sự tối tăm
là maquỉ, nhưng chưa có Chúa ngự trị trong lòng.. Vì vậy, mặc dù có
phép lạ, có lời phán của Chúa, có sự cung cấp nhu cần, có Chúa đi bên
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M¶t ngÜ©i Çàn ông lën vào cºa hàng và Ç°i bäng giá trên nh»ng m¥t
hàng, thº hÕi ÇiŠu gì së xäy ra, n‰u không ÇiŠu chÌnh låi cho Çúng giá,
ÇiŠu gì xäy ra ? T¿ nhiên nh»ng món hàng giá trÎ cao së Çi ra h‰t.
3. Nghïa thu¶c linh:
linh PhÀn l§n thu¶c vŠ ñÃng l§n, phÀn nhÕ thu¶c vŠ
sÓ nhÕ, s¿ nhÆn bi‰t lãnh v¿c nào thu¶c vŠ Chúa, lãnh v¿c nào thu¶c vŠ
con ngÜ©i. Chúa Giêxu phán: Hãy trä låi cho Sêsa nh»ng gì cûa Sêsa, hãy

trä cho ñÙc Chúa Tr©i nh»ng gì cûa ñÙc Chúa Tr©i.
*ñ©i sÓng mÃt mát vì nh»ng giá trÎ Çã không ÇÜ®c Çánh giá Çúng mÙc.
5. Tin là Bi‰t ch¡c c55, 56. Còn n‰u các ngÜÖi không....
1. BÓn thäm cänh:
cänh 1. nhÜ gai trong m¡t, 2. nhÜ chông nÖi hông, 3.
chúng nó së theo b¡t ri‰t ( BDM không chuÄn: b¡t gi‰t ) " b¡t ri‰t " chÌ
vŠ s¿ Çeo Çu°i gây kh°, mà không chåy trÓn kÎp. 4. c56. Ta së hành håi
các ngÜÖi khác nào ta toan hành håi chúng nó. Nghïa là giÓng nhÜ h†.
2.. Hai nhân chÙng.
chÙng Môise và Giôsuê là hai nhân chÙng ÇÜÖng th©i:
- Môise, Phøc 28: 63. HÍ ñÙc Giêhôva lÃy làm vui mà làm lành..thì

ñGHV cÛng së lÃy làm vui mà làm các ngÜÖi hÜ mÃt và tiêu diŒt.
- Giôsuê, làm chÙng 23:15. HÍ các l©i lành Ùng nghiŒm...thì ñGHV
cÛng së làm Ùng nghiŒm nh»ng l©i hæm d†a.
3. Ba Ùng nghiŒm.
nghiŒm Nh»ng th¿c chÙng Çã xäy ra khi dân YsÖraên không
vâng l©i Chúa Çã phán ª Çây. + Giôsuê 11:22.
11:22 Ch¤ng còn ngÜ©i Anakim

nào trong xÙ YsÖraên chÌ tåi Gaxa
Gaxa,, Gát
Gát,, Ách ÇÓt thì có.
a. Gaxa: nhÜ gai chính vào m¡t làm cho Çui mù.
Các
Các quan xét 16 : 20.
20 NgÜ©ì Philitin b¡t ngÜ©i , khoét con m¡t, Çem
xuÓng Gaxa, trói ngÜ©i b¢ng dây ÇÒng ÇÆu Çôi, và xay cÓi trong ngøc.
b. Gát : làm cho kinh hãi nhÜ chông chính vào hông.
I Samuên 17:4.
17:4 BÃy gi© có m¶t l¿c sï tØ tråi quân Philitin mà ra, tên là
Gôliát, quê ª Gát. .c11. Sau lÖ và cä YsÖraên nghe nhºng l©i cûa ngÜ©i
Philitin nÀy thì lÃy làm hoäng hÒn, s® hãi l¡m.
c. Ách ÇÓt: së theo b¡t ri‰t Ç‰n n‡i mÃt s¿ hiŒn diŒn Chúa.
ISam 5:1. Hòm cûa ñÙc Chúa Tr©i bÎ Çem vào ÇŠn ñagôn tåi Ách ÇÓt.
K‰t. Næm ÇiŠu giúp chúng ta vào ñÃt hÙa và ( ª ) gi» låi ñÃt hÙa
1. ñÓi v§i ñÙc Chúa Tr©i: ñi qua sông liên quan Ç‰n s¿ vâng phøc.
2. ñÓi v§i thÀn tÜ®ng: s¿ phân rÈ, ñu°i h‰t dân xÙ và hình tÜ®ng .
3. ñÓi v§i bän thân: là quy‰t ÇÎnh ñÜ®c và ª låi ch° Chúa cho .
4. ñÓi v§i M†i ngÜ©i: s¿ hài lòng phÀn mình liên quan Ç‰n m†i ngÜ©i.
5. ñÓi v§i L©i Chúa: s¿ bi‰t ch¡c ÇiŠu Chúa phán së xäy ra Ç‹ vâng l©i.
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Bài 3

T˜ CH−C DÂN S¿
DânsÓkš 33:1,2 . CâugÓc. 1b.
....dân YsÖraên khi h† ra Çi khÕi xÙ Êdíptô tùy theo các Ç¶i ngÛ.

Trong bài nÀy chúng ta së ti‰p tøc h†c vŠ cách nào Chúa Çã dÅn d¡t
dân YsÖraên ngày xÜa, cÛng b¢ng cách Ãy ñÙc Thánh Linh dÅn d¡t H¶i
thánh ngày nay. MuÓn ÇÜ®c Chúa dÅn d¡t:
BÜ§c 1: Tin ÇÜ®c cÙu là khªi Çi‹m trong lòng.
BÜ§c 2: T° chÙc Dân s¿ là khªi Çi‹m bên ngoài.
I. T° chÙc là ch° chúa dÅn d¡t.
1. Là khªi Çi‹m Ç‹ ÇÜ®c ñÙc Chúa Tr©i dÅn d¡t. gi»a dân s¿ Ngài là h†

phäi t° chÙc nguÒn máy dân s¿.
Mª ÇÀu cho Çoån 33, cÛng là mª ÇÀu cho viŒc ra Çi cûa dân YsÖraên,
Môise Çã cÄn thÆn ghi: ra Çi khÕi xÙ Êdíptô tùy theo Ç¶i ngÛ. ñây cÛng
là nh¡c låi DânsÓkš Çoån 1:2. Hãy d¿ng s° cä h¶i dân...2: 3...v§i ng†n c©

và nh»ng Ç¶i ngÛ mình.

2. Là Çi‹m b¡t ÇÀu viŒc tåo d¿ng vÛ trø. ñÙc Chúa Tr©i phán dåy
Môise t° chÙc dân s¿ cÛng giÓng nhÜ: S¿ m© tÓi phû trên m¥t v¿c, ThÀn
ñÙc Chúa Tr©i vÆn hành trên m¥t nÜ§c. Ç‹ có m¶t th‰ gi§i
tÓt ÇËp Chúa phäi chÌnh trang låi cho có thÙ t¿ Çâu ra Çó. Kinh thánh
chép Ngài Çã phân loåi ra. Ngày thÙ nhÃt: Ngài phân sáng ra cùng tÓi,
Ngày thÙ hai: Chúa phân khoäng không ra nÜ§c trên khoäng không và
nÜ§c dÜ§i khoäng không. Ngày thÙ ba : Chúa phân ra nÜ§c phäi tø låi
m¶t nÖi nÜ§c tø låi m¶t nÖi, th‰ là có ÇÃt và nÜ§c. Ngày thÙ tÜ: Chúa làm
cây m†c lên trên ÇÃt, tuy nhiên Chúa cÛng Ç¥t ÇÎnh luÆt: Cây cÕ k‰t h¶t
tùy theo loåi. Ngày thÙ næm Chúa Ç¥t hai vì sáng, và cÛng phân ÇÎnh m¥t
tr©i cai trÎ ban ngày, m¥t træng cai trÎ ban Çêm. Ngày thÙ sáu: Các sanh
vÆt chim bay rên tr©i, các Ç¶ng vÆt trên ÇÃt, cá l¶i dÜ§i nÜ§c, Ngài cÛng
Ç¥t ÇÎnh luÆt: h‰t thäy cÛng tùy theo loåi.

Bài h†c áp døng:
+ Chúa ª trong ch° có trÆt t¿. Có 2 trÜ©ng h®p mà ngÜ©i ta dÍ mÃt
trÆt t¿ nhÃt là lúc tai nån s¡p xäy ra, và trong cÖn Çói. Cä 2 lúc nhÜ vÆy
Chúa vÅn gi» m¶t trÆt t¿ : Khi nån nÜ§c løt xäy ra tØng c¥p Ç¿c và cái,
trÓng và mái , ÇŠu Ç‰n cùng Nô-Ê mà vào tàu ( Sáng 7:9 ) ; Çoàn dân
Çang Çói ÇÜ®c Chúa hoá bánh. Ngài cÛng bi‹u h† x‰p thành m‡i chòm
50, ho¥c 100 ngÜ©i.( Mác 6:39,40 )

12

+TrÆt
TrÆt t¿ là dÃu hiŒu phát tri‹n.
tri‹n DânsÓkš 1:1 Ngày mÒng m¶t tháng
hai, næm thÙ hai, sau khi dân YsÖraên ra khòi xÙ Êdíptô. ñÙc Giêhôva
phán bäo Môise hãy Ç¿ng låi s° dân. ÇiŠu nÀy có nghïa là tØ khi ra khÕi
cho Ç‰n qua bi‹n ÇÕ, dân YsÖraên chÜa có nguÒn máy t° chÙc.
+ TrÆt t¿ là cách giäi quy‰t nan ÇŠ. H¶i thánh Côrinhtô có nhiŠu
viŒc l¶n x¶n xäy ra, Phao lô gªi thÜ s¡p x‰p låi trÆt t¿ cûa H¶i thánh.
I Côrinh tô 12: 33.
33 Vä, ñÙc Chúa Tr©i ch¤ng phäi là Chúa cûa s¿ loån

låc, bèn là Chúa cûa s¿ hoà bình.

II. T˜ CH−C phäi NHÐ ThG NàO ?
1. Có ñ¶i ngÛ h¤n hoi.
- ñ¶iñ¶i-ngÛ. Có m¶t gåch nÓi ª gi»a, chÌ ra r¢ng có hai tØ ghép. ñ¶i

binh và ngÛ binh. Theo cách chia cûa ngÜ©i Êdíptô xÜa, cÛng nhÜ ngÜ©i
Lamã vào th©i Chúa Giêxu. M‡i ngÛ binh có bÓn ngÜ©i ( Công vø 12:4 )
nhiŠu ngÛ binh h®p låi thành Ç¶i binh, cÛng nhÜ quân Ç¶i ngày nay có
ti‹u Ç¶i Çåi Ç¶i, nhiŠu Çåi Ç¶i h®p thành ti‹u Çoàn, nhiŠu ti‹u Çoàn h®p
thành trung Çoàn,..v..v.
- BÓn Çoàn:
Çoàn 1.ñoàn dÅn ÇÀu là Chi phái GiuÇa, Ysaca, Sabulôn
2. ñoàn thÙ hai: ( Rubên ), Simêôn, ( Gát ). 3. ñoàn thÙ ba: Épraim,
(Manase), Bên gia min. 4. ñoàn thÙ tÜ: ñan, Ase, Néptali.
( hãy Ç‹ š nh»ng chi phái trong ngo¥c )
2. Có cÖ h¶i phát huy khä næng.

Vì m‡i ngÜ©i së có cÖ h¶i phát huy, phát tri‹n khä næng cûa mình.
DânsÓkš 1:4 Trong m‡i chi phái phäi có m¶t ngÜ©i giúp Çª các
ngÜÖi..dÃn c 16. ñó là nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c g†i tØ trong H¶i chúng, vÓn là

quan trÜªng cûa các chi phái t° phø mình, và là quan tÜ§ng quân Ç¶i
YsÖraên.
DiÍn ti‰n thÆt rÕ ràng. Lúc ÇÀu h† ÇÜ®c g†i là ngÜ©i giúp Çª. tØ trong
h¶i chúng, k‰ Çó là quan trÜªng và sau là quan tÜ§ng quân Ç¶i.

M‡i ngÜ©i có cÖ h¶i tham gia, m§i có cÖ h¶i phát huy khä næng cûa
mình, m‡i ngÜ©i ÇŠu tÆn hi‰n khä næng sÙc l¿c mình thº hÕi sao không
månh ÇÜ®c. Hãy xem châu chÃu, vÓn ÇÜ®c xem m‡i con ch¤ng có sÙc
månh gì, Ç‰n n‡i ngÜ©i ta dùng tên châu chÃu Ç‹ chÌ vŠ loài y‰u ÇuÓi:
châu chÃu Çá xe.
Giôên 2: 4 -10. m‡i ngÜ©i Çi trÜ§c m¥t mình ch¤ng hŠ sai hàng

ngÛ.Chúng nó ch¤ng hŠ Çøng chåm nhau, ai Çi ÇÜ©ng nÃy; xông qua
nh»ng khí gi§i mà ch¤ng hŠ bÕ mình.
c11và nh»ng kÈ vâng theo mång lÎnh Ngài rÃt månh.

h† trª xuÓng Êdíptô ( Sáng 50:14 ) M¶t bÜ§c ra Çi dân YsÖraên phäi trä
giá nôlŒ 430 næm, và 40 næm lÜu låc trong ÇÒng v¡ng.
b. Vì sao nhÆn xÙ và ª låi là quan tr†ng ? Vì có liên quan Ç‰n chÜÖng
trình CÙu r‡i cho cä nhân loåi: Chúa CÙu Th‰ së Ç‰n tåi xÙ Canaan, vì là
trung tâm giao lÜu ngôn ng», truyŠn giäng Tin lành kh¡p næm châu.
c. Nh»ng áp døng cho chúng ta ngày nay.Vào
th©i Çi‹m Çó, các thánh
nay
t° ÇÙc tin, dân YsÖraên chÜa hi‹u š Chúa.
* DÀu khi chúng ta không hi‹u , Chúa luôn có lš do cûa Ngài.
Có nh»ng viŒc Ngài giÃu kín, cÛng vì ích l®i cho chúng ta. Là ngÜ©i
hÀu viŒc Chúa có nh»ng g®i š cho m¶t sÓ s¿ viŒc, ª phía sau luôn có viŒc
liên quan Çôi khi không tiŒn ho¥c không ích l®i khi nói ra h‰t. GiÓng nhÜ
m¶t ngÜ©i lái xe, nh»ng cái lách sang m¶t bên luôn có š nghïa cûa nó.
Tin Chúa không chÌ có nghïa là ÇÜ®c cÙu linh hÒn, mà có nghïa là s¿
"giao thác cu¶c Ç©i " Ç‹ Ngài hÜ§ng dÅn tØng chi ti‰t.
Philíp 1:20.Tôi có lòng trông cÆy ch¡c ch¡n nÀy, viŒc chi tôi cÛng

ch¤ng h° thËn cä, nhÜng bao gi© cÛng th‰, ... nhÜ vÆy, dÀu tôi sÓng hay
ch‰t, ñÃng Christ së ÇÜ®c cä sáng trong mình tôi.
HêbÖrÖ 3: 6. ..miÍn là chúng ta gi» v»ng vàng cho Ç‰n cuÓi cùng c12.
H«i anh em, hãy gi» lÃy, kÈo có ai trong vòng anh em có lòng d» và trái
bÕ ñÙc Chúa Tr©i h¢ng sÓng chæng. c14. ..ÇÜ®c d¿ phÀn v§i ñÃng Christ,
miÍn là gi» lòng tin ban ÇÀu v»ng bŠn Ç‰n cuÓi cùng.
4. Tin là Hài lòng. c54. Phäi b¡t thæm chia xÙ ra tùy theo SÓ Çông
ÇÜ®c nhiŠu, sÓ ít ÇÜ®c ít..m‡i ngÜ©i së nhÆn.+ Châm 16:33;18:18. S¿ b¡t
thæm dËp ÇiŠu tranh tøng. N‰u Çã bÕ thæm còn tranh tøng ? H‰t š.
+ Rôma 15:13. VÆy xin ñÙc Chúa Tr©i cûa s¿ trông cÆy, làm cho anh
em ÇÀy dÅy m†i ÇiŠu vui vÈ và m†i ÇiŠu bình an trong ÇÙc tin.

1. Nghïa Çen ( th¿c tåi ). Bi‰t ÇiŠu thu¶c vŠ mình, ÇiŠu thu¶c vŠ ngÜ©i,
nan ÇŠ thÜ©ng vì nghï r¢ng phÀn cûa ngÜ©i " lë ra cûa mình ".
N‰m ÇÃt hÙa khi thÕa lòng phÀn mình, và hài lòng phÀn ngÜ©i, hài
lòng dù chÜa hi‹u, hài lòng dù mình ít hÖn, Ç‰n n‡i hài lòng khi ngÜ©i
khác có mà mình không có. Vui vÈ là dÃu hiŒu tin s¿ t‹ trÎ cûa Chúa.
2. Nghïa bóng.
bóng. ñÃt hÙa không do nh»ng gì mình có mà tùy thu¶c vào
thái Ç¶ lòng mình v§i ngÜ©i chung quanh. Châm 17:1.Thà m¶t mi‰ng

bánh khô mà hòa thuÆn, còn hÖn là nhà ÇÀy thÎt t‰ lÍ låi cãi l¶n
nhau...Hånh phúc không Ç‰n tØ bên ngoài, mà do cäm nhÆn cûa lòng ta.
* Hãy coi chØng: MÃt ÇÃt hÙa ngay khi vÅn ª trong ÇÃt hÙa.
* Lš do không ÇÜ®c phu§c vì thÄm ÇÎnh giá trÎ không chính xác.
xác.

3. Có møc tiêu chung cä Dân s¿ .
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nhiêu, khô khan hay phong phú trong Ç©i sÓng theo Chúa là tùy s¿ ti‰p
nhÆn cûa chúng ta.
* L¡m khi "Giao linh hÒn thì dám, mà giao thân th‹ thì không ".
2. Tin là Phân rÈ..c52. ÇuÒi h‰t..phá hûy h‰t thäy hình tÜ®ng..
1. Nh»ng s¿ phân rÈ cûa Ápraham.
Ápraham Ra khÕi quê hÜÖng vòng bà con
th© hình tÜ®ng, sau Çó phân rÈ khÕi Lót, rÒi phân rÈ khÕi Aga, ´chmaên.
Lš do không th‹ theo Chúa vì gi» låi nh»ng ngæn trª trên ÇÜ©ng theo
Chúa.
2. Nh»ng s¿ phân rÈ cûa YsÖraên.
YsÖraên Ra khÕi xÙ Êdíptô, ra khÕi s¿ tham
muÓn cûa xác thÎt, ra khÕi bän ngã (ganh tÎ, tranh giành..v.v.. )
3. Nh»ng s¿ phân rÈ cûa chúng ta ?
- Phân rÈ nh»ng gì không phù h®p v§i l©i Chúa dåy phäi ÇÜ®c Çem ra
khÕi tÃm lòng Ç‹ nhÜ©ng ch° cho s¿ hiŒn diŒn cûa Chúa.
- Phân rë ÇiŠu ngæn trª ÇÜ®c phÜ§c,
phÜ§c quyŠn næng cûa Chúa là chúng ta
còn gi» låi trong lòng mình m¶t khoäng không gian nào Çó mình làm
chû, có th‹ là m¶t thói quen, m¶t Çam mê, m¶t sª thích mà chúng ta bÎ
Çánh lØa r¢ng : không sao, ai cÛng vÆy.
- Phân rÈ nh»ng ch° không ÇËp lòng Chúa.
Chúa II Côr 6:17-7:2. Hãy ra

khÕi gi»a chúng nó, hãy phân rë ra khÕi chúng nó, ñØng Çá Ç¶ng Ç‰n ÇÒ
ô u‰. Thì ta së ti‰p nhÆn.. Hêb 12. Hãy quæng bÕ h‰t nh»ng gánh n¥ng ,và
t¶i l‡i dÍ vÃn vÜÖng..v..v
* Phân rÈ ÇiŠu xÃu Chúa m§i ban ÇÇiiŠu tÓt.

Bi‰t bÕ ÇiŠu Çáng bÕ, nhÜng cÛng bi‰t gi» lÃy ÇiŠu Çáng phäi gi».
3. Tin là Gi» lÃy. c53 Các ngÜÖi së lãnh và ª låi Çó.Vì Ta Çã ban xÙ
Çó cho các ngÜÖi Ç¥ng làm sän nghiŒp. Gi» lÃy ÇiŠu Çã nhÆn lãnh
+ Hêb 3:14. Vì chúng ta ÇÜ®c d¿ phÀn v§i ñÃng Christ, miÍn là gi»

lòng tin ban ÇÀu cûa chúng ta v»ng bŠn cho Ç‰n cuÓi cùng.

- DânsÓ kš 2:2c. ..ÇÓi ngang vây quanh h¶i måc. C17. Ÿ gi»a các tråi
quân khác. Khi dân s¿ dØng låi, tÃt cä các chi phái d¿ng tråi ÇŠu hÜ§ng
vŠ H¶i måc, Khi Çi hai Çoàn Çi trÜ§c k‰ là ngÜ©i Lêvi và H¶i måc, sau
n»a là hai chi phái còn låi. Nghïa là bÃt cÙ Çi hay dØng H¶i måc là trung
tâm.Chúng ta bi‰t H¶i måc là nÖi Ç‹ CÀu nguyŒn, và trên Çó có trø mây
ban ngày, trø lºa ban Çêm, hÍ khi nào trø mây hay trø lºa cÃt lên thì Çân
YsÖraên ra Çi. ñiŠu nÀy có nghïa tÃt cä các ban ngành theo dõi và th¿c
hiŒn møc Çích chung cûa H¶i thánh.

Bài h†c áp døng:

a. Hãy trª nên thành viên cûa m¶t ban. Bån là thu¶c viên cûa m¶t H¶i
thánh. NhÜng cÛng nên là ban viên cûa m¶t ban nào Çó trong H¶i thánh.
Thí dø: Tôi là h†c sinh cûa TrÜ©ng Thoåi ng†c HÀu, ngÜ©i nghe së hÕi:
VÆy bån h†c l§p nào ? Không m¶t h†c sinh nào mà không có l§p.
- Có các ban theo lÙa tu°i: Thi‰u nhi, thi‰u niên, thanh niên, trung
niên tráng niên ..v..v.
- Có ban theo nhu cÀu: Ban TrÜ©ng Chúa nhÆt, Ban cÀu nguyŒn, ban
chÙng Çåo , ban truyŠn giäng , ban chæm sóc.v.v.
- Có ban do bÀu cº: ban ChÃp s¿, ÇØng tØ chÓi con ÇÜ©ng Chúa mª.
b. Hai tÜ tÜªng ngæn trª thu¶c linh bån:
- ThÙ nhÃt: Tôi chÌ ª trong H¶i thánh, ngoài ra tôi không muÓn tham
gia m¶t ban nào khác trong H¶i thánh.
- ThÙ hai: Tôi chÌ d¿ phÀn m¶t ban nào Çó cûa H¶i thánh, mà không
tham gia sinh hoåt chung cûa Hôi thánh.
XuÃt 12:38. Låi có vô sÓ ngÜ©i ngoåi bang Çi lên chung, luôn v§i
chiên, bò súc vÆt rÃt nhiŠu. Nh»ng ngÜ©i nÀy không thu¶c chi phái nào,
và ÇÜÖng nhiên là h† không có Ç¶i ngÛ.
III. t° chÙc có nhiŠu ÇiŠu khó hi‹u.

a. Nh»ng trÜ©ng h®p Çã vào ñÃt hÙa rÒi trª ra ( không gi» ):
+ Ápraham ( Sáng 12:10 ), Çã vào ÇÃt hÙa nhÜng Çi ra và xuÓng
Êdíptô, khi trª lên mang theo Aga.
+ Ysác ( Sáng 26:1 ) cÛng ra khÕi ÇÃt hÙa Ç‰n Philitin, và vua
Abimêléc b¡t Rêbêca.
+ GiacÓp ( Sáng 37:1 ). Chúa có dùng Giôsép bÎ bán qua Êdíptô Ç‹ cÙu
Çói nhà mình. Chúa cho Çi và hÙa së dÅn ông vŠ ( Sáng 46:3 ) NhÜng
GiacÓp Çã sai lÀm khi dÅn cä nhà mình xuÓng Êdíptô và ª luôn Çó, Ç‰n
n‡i sau nÀy làm nôlŒ. GiacÓp hÓi ti‰c bi‰t bao, vì th‰ trÜ§c khi ch‰t trÓi
låi phäi Çem hài cÓt ông trª vŠ Canaan. ( Sáng 49:29,30 ) Chôn cha xong

Ÿ trong t° chÙc nào cÛng có ÇiŠu khó hi‹u, T° chÙc cûa con ngÜ©i,
mà t° chÙc cûa Chúa låi càng khó hi‹u hÖn, lš do ÇÖn giän là chúng ta
không hi‹u nhÜ ñÙc Chúa Tr©i, vì th‰ Çôi lúc chúng ta không thoä lòng
viŒc Ngài làm ra.
- ñÙc Chúa Tr©i , và viŒc Ngài làm có nhiŠu ÇiŠu khó hi‹u: có ngÜ©i
Çã nói: Tôi cÀn m¶t ñÙc Chúa Tr©i khó hi‹u, vì n‰u tôi hi‹u dÜ®c Ngài,
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thì Ngài có khác gì hÖn tôi, có Çáng Ç‹ tôi tôn th© và nh© cây Ngài.

- Kinh thánh có nhiŠu ÇiŠu khó hi‹u: N‰u chúng ta hi‹u h‰t Kinh

thánh, thì m¶t là không cÀn Ç†c, h†c, cÛng không cÀn nghe giäng, cÛng
ch¡c là không có nhu cÀu Th© phÜ®ng hay là CÀu nguyŒn,

Chúng ta thº ÇÜa ra m¶t vài Çi‹m khó hi‹u trong cách t° chÙc YsÖraên:
+ Khó hi‹u 1. VŠ QuyŠn hành.
Rubên là con trÜªng nam, sao không dÅn ÇÀu Çoàn Çi ÇÀu. .
- Trä l©i (1): Khó hi‹u vì chúng ta thÃy hiŒn tåi, mà không rÕ quá khÙ
I Sºkš 5:1. Vì Rubên, con trÜªng nam cûa YsÖraên, vì làm ôu‰

giÜ©ng cûa cha mình , nên quyŠn trÜ©ng tº Çã vŠ con trai Giôsép, vì
GiuÇa tr°i hÖn anh em mình, và bªi ngÜ©i mà ra vua chúa. Do Çó Giu Ça

Çi dÀu.
- Trä l©i (2): Khó hi‹u vì chúng ta thÃy hiŒn tåi mà không thÃy tÜÖng
lai. Khi Ç‰n ÇÃt hÙa chi phái Rubên, Gát ª trong Çoàn thÙ 2, mÃt 2 chi
phái, không chÎu vào. N‰u h† Çi ÇÀu Çoàn quân thì së nhÜ th‰ nào ?
+ Khó hiŠu 2. VŠ QuyŠn l®i. Vì sao Giôsép có hai chi phái ? M‡i chi
phái có m¶t, vì sao chi phái cûa Giôsép không ÇÜ®c g†i là chi phái
Giôsép mà låi ÇÜ®c chia làm hai chi phái: Épraim và Manase ? NgÜ©i ta
dÍ hi‹u lÀm: Vì Giôsép ª Êdíptô trÜ§c các chi phái khác, ho¥c là vì
Giôsép ÇÜ®c quyŠn trÜªng nam nên lÃn quyŠn. NhÜng th¿c ra ÇiŠu nÀy
có nghïa: Ç‹ gi» cho Çû sÓ mÜ©i hai chi phái, do chi phái Lêvi không
ÇÜ®c n¢m trong Çåo quân, vì vÆy chi phái Giôsép phäi chia ra hai cho Çû
sÓ 12 chi phái. QuyŠn l®i nhiŠu hÖn thì nghïa vø n¥ng hÖn.
DânsÓkš 32:33..... ngÜ©i Lêvi không nhÆp s° chung v§i dân YsÖrên.

Bài h†c áp døng:
- Khó hi‹u xäy ra do không rÕ quá khÙ, và tÜÖng lai cûa vÃn ÇŠ.
- Dùng quan Çi‹m con ngÜ©i nhÆn ÇÎnh công viŒc ñÙc Chúa Tr©i.
*TÓt hÖn không có nghïa là vÎ trí cao hÖn, VÎ trí cao hÖn chÜa h¤n tÓt

hÖn.
* NgÜ©i làm ÇÀu theo tiêu chuÄn cûa Chúa là ngÜ©i phøc vø nhiŠu
ngÜ©i.
Mác 10:44. ...muÓn làm ÇÀu , thì së làm tôi m†i nhiŠu ngÜ©i.
K‰t :

Bån sinh hoåt trong H¶i thánh nhÜ ª trong m¶t nguÒn máy t° chÙc,
nhÜng ÇÒng th©i bån cÛng tìm ki‰m và có ÇÜ®c s¿ thông công trong s¿
mÀu nhiŒm cûa H¶i thánh. Duy chÌ ÇiŠu nÀy m§i gi» bån trong và v§i
Chúa cho dù bån ª Çâu, bÃt cÙ hoàn cänh nào.

Thí dø soi sáng
- Loåi tín ÇÒ thÙ nhÃt
nhÃt: nhÜ nh»ng cây Çèn cây Çèn cÀy cháy nhÜng

ÇÙng riêng rë trên cái dïa. Bån cÛng ª trong H¶i thánh.
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Bài 20.

ÇÜ©ng vào ÇÃt hÙa
Dân sÓ kš 33:50 - 59. Câu gÓc. II PhireÖ 1:4.

Ngài låi ban l©i hÙa rÃt quí rÃt l§n cho chúng ta,
hÀu cho nh© Çó anh em ÇÜ®c lánh khÕi s¿ hÜ nát cûa th‰ gian
bªi tÜ døc Ç‰n, mà trª nên ngÜ©i d¿ phÀn b°n tánh ñÙc Chúa Tr©i.
- Bài trÜ§c chÌ ra Thiên Çàng ª Çâu, bài nÀy chÌ cách chúng ta Çi vào.
- NgÜ©i ta thÜ©ng nói ñÜ®c CÙu thì ñÜ®c PhÜ§c, do Çó dÅn Ç‰n suy
nghï ñÜ®c phÜ§c t¿ nhiên së Ç‰n, Çây là m¶t s¿ nhÀm lÅn l§n.
GiacÖ 1:25. tìm ÇÜ®c phÜ§c trong s¿ mình vâng l©i.
ñÜ®c CÙu bªi ñÙc tin, nhÜng ñÜ®c phÜ§c bªi Vâng l©i.
- DânsÓkš 33: 50-59. Có 5 hành Ç¶ng cûa ñÙc tin. Là thÜ§c Ço vŠ s¿
vâng l©i, ÇiŠu kiŒn ÇÜ®c phÜ§c. GiacÖ 2:26. Vä, xác ch¤ng có hÒn thì

ch‰t, ÇÙc tin không có viêc làm cÛng ch‰t nhÜ vÆy.
1. Tin là Quy‰t theo. c51. Khi nào các ngÜÖi Çã qua sông Giô Çanh.

Là m¶t hành Ç¶ng dÙt khoát.
Bài hát Theo Chúa theo hoài, tôi quy‰t tâm luôn theo Ngài, dÀu ÇÜ©ng
nào hay nÖi nao, xin theo Chúa hôm nay. Qua sông ngày nay ÇÖn giän,
nhÜng hãy Ç¥t bÓi cänh lúc bÃy gi© Ç‹ hi‹u Ç‹ theo Chúa phäi vÆn døng
ÇÙc tin mà bÜ§c Çi. Nghïa là không d¿a trên m¡t thÃy.
1.. DÀu cho m¶t sÓ ngÜ©i ª låi.
låi Dân 32:19. bÕ b© bên nÀy qua b© bên
kia, có ngÜ©i còn dùng hình änh dÙt khoát : "Qua cÀu rút ván" .
* ñÜ®c cÙu nhÜ qua bi‹n, ÇÜ®c phÜ§c nhÜ qua sông.
2.. DÀu mùa g¥t Çã Ç‰n.
Ç‰n. Giôsuê 3:15. Vä, tr†n lúc mùa g¥t, sông
GiôÇanh tràn lên khÕi b© ... S¿ tØ bÕ nhiŠu hÖn, ra khÕi Êdíptô vào mùa
lúa tr°, nhÜng vào ÇÃt hÙa vào mùa g¥t.
3. DÀu dòng nÜ§c chÜa rë ra.
ra Giôsuê 3:13,15. và chÖn cûa nh»ng thÀy

t‰ lÍ khiêng hòm m§i bÎ Ü§t nÖi mé nÜ§c, thì nÜ§c ª trên ...dØng låi.

ñ‹ ÇÜ®c phÜ§c phäi bÜ§c Çi nhÜ mình nhÆn ÇÜ®c phÜ§c rÒi. Bao nhiêu
ngÜ©i cÙ ch© Ç®i ÇÜ®c phÜ§c rÒi m§i hÀu viŒc Chúa, Çó là lš do không
thÃy phÜ§c Ç‰n. ñây là nguyên t¡c cûa Chúa:
* Chúa làm viŒc chúng ta không th‹, chúng ta phäi làm viŒc có th‹..
th‹..
S¿ CÙu r‡i là viŒc chúng ta không th‹ vì vÆy ñÙc Chúa Tr©i làm ,
nhÜng Ç‹ hÜªng ñÃt hÙa Ngài cho phép chúng ta d¿ phÀn bªi bàn tay
ñÙc tin Ç‹ mª kho tàng, ÇÙc tin bao nhiêu chúng ta nhÆn hÜªng bÃy
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+ Bi‰t ch†n nh»ng gì vïnh c»u.
c»u. NÜ§c Thiên Çàng trên ÇÃt có s¿ lÅn l¶n
chÜa th‹ tách r©i Ç‹ trª nên hoàn häo, nhÜ håt giÓng trong ÇÃt tÓt và ÇÃt
xÃu, nhÜ lúa mì trong cÕ lùng, nhÜ b¶t lÅn v§i men, nhÜ châu báu trong
Çám ru¶ng, nhÜ m¶t mÈ lÜ§i có Çû m†i loåi cá tÓt lÅn xÃu. Không vì s¿
lÅn l¶n ÇiŠu xÃu mà bÕ luôn ÇiŠu tÓt.
Khi Çi trên b© bi‹n vào bu°i trÜa, chúng ta së thÃy b© cát phän chi‰u
ánh sáng m¥t tr©i lÃp lánh, nhÜng khi nh¥t tØng håt cát lên chúng ta chÌ
thÃy nó là m¶t màu xám có lÅn bùn. NÜ§c Thiên Çàng ª trong H¶i thánh
cÛng vÆy.
Kết: * L©i khuyên th¿c hành .

- Loåi tín ÇÒ thÙ hai: NhÜ nh»ng cây Çèn cÀy c¶t låi v§i nhau bªi m¶t
s®i dây, m‡i cây ÇŠu cháy,
Hai loåi nÀy khác
khác nhau Çi
ÇiŠu gì ?
- G¡n liŠn và chuyŠn lºa: sau m¶t lúc cháy m‡i cây chäy tan ra làm
cho tÃt cä g¡n k‰t và trª nên m¶t: khó t¡t, dù có t¡t nh© gÀn nhau lºa tØ
cây nÀy së mÒi låi cây kia.
- NhÜng loåi tín ÇÒ ÇÙng riêng dÀu cho Ç‰n bao lâu, bån không k‰t
liŠn v§i nhau, và khi bÎ t¡t không th‹ t¿ cháy låi ÇÜ®c.
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Th‹ loåi: Giäi nghïa Câu gÓc
BÒi Linh và Huán luyŒn

S! ñÁP −NG ñ„Y ñÑ
*******

Bài 4.

ñÁP −NG T¯ CHÚA
DânsÓkš 33:1b. Cãu gÓc 1b.

...các Ç¶i ngÛ, có Môise và Arôn quän lš.
S¿ Çáp Ùng ÇÀy Çû nghïa là gì ? Là s¿ trang bÎ cho chuy‰n hành trình
ÇÜ®c ÇÀy Çû. Thí dø: VÜ®t bi‹n ngÜ©i ta cÀn có thuyŠn, có la bàn có
ngÜ©i lái tàu. Leo núi, ngÜ©i ta cÀn có hÜ§ng dÅn viên, cÀn có dây leo có
khi cÛng cÀn mang nÜ§c uÓng..v..v. Hành trình theo Chúa chúng ta cÀn
có gì. Bài nÀy cho thÃy: Chúa Çáp Ùng s¿ dÅn d¡t cho dân s¿ Ngài cách
ÇÀy Çû. PhÀn còn låi là chúng ta có Çáp Ùng v§i Chúa hay không ?
Bài trÜ§c Chúa dåy Môise t° chÙc Dân s¿. Bài nÀy Chúa Çáp Ùng ÇÀy
Çû nh»ng gì h† cÀn qua 4 ch» trong Câu gÓc :
* Có - Môi-se - và A-rôn - Quän lš. ñŠ tài các bài h†c:
1. Có ñáp Ùng. 2. ñáp Ùng qua con ngÜ©i. 3. ñáp Ùng trong Quän lš.
I. C¹.
Chº Có, là ch» xác ÇÎnh ñÙc Chúa Tr©i có Çáp Ùng nh»ng gì cÀn thi‰t
cho dân s¿ Ngài.
1. S¿ Çáp Ùng Thu¶c th‹:

- N‰u ñÙc Chúa Tr©i Çã s¡m s¤n cho nhân loåi trên quä Çiå cÀu nÀy,
thì Ngài có s¡n s¤n cho dân s¿ Chúa không?
- N‰u ñÙc Chúa Tr©i s¡m s¤n cho dân Ngài thì Chúa có s¡m s¤n cho
H¶i thánh mà Ngài Çã mua b¢ng chính huy‰t mình không ? Ch¡c ch¡n là
có. HêbÖrÖ8 11. tóm lÜ®c lich sº ñÙc tin Çã k‰t luÆn
Hêb 11:40. Vì ñÙc Chúa Tr©i có s¡m s¤n ÇiŠu tÓt hÖn cho chúng ta,

hÀu cho ngoåi chúng ta ra, h† không Çåt d‰n s¿ tr†n lành ÇÜ®c.

Dân YsÖraên h† có gì ? Bánh æn, æn, nÜ§c uÓng..v..v Kinh thánh cÛng
cho bi‰t th©i gian h† ª trong ÇÒng v¡ng áo xÓng không cÛ trên mình
ngÜÖi, giày không mòn dÜ§i chân ngÜÖi. Phøc 29:5.
2. S¿ Çáp Ùng Thu¶c linh.
a. Ý nghïa. ñ†c ngÜ®c låi... có Môise và Arôn quän lš các Ç¶i ngÛ.

Ch» có cho thÃy r¢ng Môise và Arôn có m¶t änh hÜªng tØng Ç¶i ngÛ , vì
ông là ngÜ©i lãnh Çåo ÇÜ®c Chúa sai Ç‰n. Có ngÜ©i cûa Chúa
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- m¶t Çám ru¶ng kia : Ru¶ng Çây không còn chÌ vŠ th‰ gian n»a mà chÌ
vŠ H¶i thánh, bªi lë : m¶t là sÓ it, chÌ có m¶t. Phaolô ghi, anh em là
ru¶ng cûa ñÙc Chúa Tr©i cày. ICôr 3: 9.
- thì giÃu Çi: chôn trª låi trong ru¶ng, cûa báu và ru¶ng không th‹ r©i.
- bán h‰t gia tài: nÜ§c Thiên Çàng quí hÖn m†i thÙ mà mình Çã có.
- mua Çám ru¶ng Çó : mua cä ru¶ng m§i có ÇÜ®c cûa báu, Ç‡i gia tài Ç‹
ÇÜ®c cûa báu, chÌ ÇÜ®c m¶t thÙ: m¶t là trÀn gian hai là thiên Çàng. Dân
YsÖraên không vào ÇÜ®c ÇÃt hÙa vì Çi theo Chúa mà vÅn nh§ Êdíptô.
2. H¶t châu Ç°i h‰t gia tài.
tài c46. Thí dø nÀy khác ª trên là cûa báu,
nhÜng Çây là h¶t châu , ª trên chÌ nói m¶t ngÜ©i tìm ÇÜ®c, ª Çây
- m¶t ngÜ©i lái buôn, ª trên mua Çám ru¶ng Ç‹ ÇÜ®c cûa báu, ª Çây bán
h‰t gia tài Ç‹ mua håt ng†c. ChÌ vŠ ngÜ©i chuyên nghiŒp.
- H¶t châu, Çây là ng†c trai, không phäi giÓng nhÜ các loåi Çá quí. Mà là
k‰t tinh cûa s¿ Çau Ç§n khi m¶t håt cát trong cÖ th‹ con trai. ñây chÌ vŠ
ngÜ©i theo Chúa và s¤n sàng chÎu thÜÖng khó v§i Chúa Ç‹ ÇÜ®c nÜ§c
Thiên Çàng. Phao lô trong thÜ Philíp 3:8 Vì c§ ñÃng Christ, tôi coi h‰t

thäy s¿ l©i nhÜ là s¿ l‡ vÆy, vì s¿ nhÆn bi‰t ñÙc Chúa Giêxu Christ là quí
hÖn h‰t. .c10. s¿ thông công trong s¿ thÜÖng khó cûa Ngài, làm cho tôi
nên giÓng nhÜ Ngài..Chúng ta nói ngÜ©i thÃy ÇÜ®c nÜ§c thiên Çàng vì
ÇÜ®c thông công trong s¿ thÜÖng khó v§i Chúa. Phaolô là ngÜÖì Çó. SÙ

ÇÒ Giæng là ngÜÖì Çó. Êtiên khi bÎ ném Çá, ngÜ§c m¡t lên tr©i và thÃy cûa
tr©i mª ra. ThÃy ÇÜ®c châu ng†c khi chÎu trä giá b¢ng thº thách.
3. LÜ§i Çû m†i loåi cá.
cá. c47.
c47 NÜ§c thiên Çàng nhÜ m¶t tay lÜ§i lên có:
- Çû m†i thÙ cá. ñ‹ có ÇÜ®c loåi tÓt nhÃt, bån bi‰t luôn có s¿ pha lÅn tÓt
và không tÓt ª trong Çó.
- Kéo lên b©, ngÒi mà ch†n. viŒc tách r©i tÓt và xÃu chÌ có th‹ xäy ra
trong ngày sau rÓt, chúng ta không t¿ loåi bÕ, mà viŒc Çó do thtên sÙ cûa
Ngài.
B. Áp døng : Có 3 ÇiŠu cÀn bi‰t và sÓng Ç‹ có NÜ§c Thiên Çàng :
+ Bi‰t nÜ§c Thiên Çàng ª Çâu:
Çâu: Trong ru¶ng, trong ru¶ng và chung
trong m¶t mÈ lÜ§i. Không có ru¶ng thì cÛng không có lúa, cÛng vÆy
không th‹ có nÜ§c Thiên Çàng n‰u ª ngoài H¶i thánh. Mua ru¶ng Ç‹ có
cûa báu vì ru¶ng và cûa báu không th‹ tách r©i. H¶i thánh và nÜ§c Thiên
Çàng hoà lÅn v§i nhau.
+ Bi‰t giá trÎ hÖn m†i thÙ : ñây là lÓi nói ngø š: NÜ§c Thiên Çàng quí
hÖn tÃt cä nh»ng gÌ ta có c¶ng låi, và ta chÌ có ÇÜ®c khi Ç¥t nh»ng giá trÎ
khác vào hàng thÙ y‰u. Phaolô. ThÆt tôi xem m†i ÇiŠu nhÜ là rÖm rác,
hÀu cho ÇÜ®c ñÃng Christ. Philíp 3:8b.
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1. Vì không bi‰t Thiên Çàng vào lòng cách nào.
nào c11,19. NÜ§c thiên
Çàng là h¶t giÓng Çåo ÇÜ®c gieo vào lòng, ÇÃt ÇÜ©ng Çi, ÇÃt Çá sÕi , ÇÃt
bøi gai hay là ÇÃt tÓt. c19 Khi ngÜ©i nào nghe ñåo nÜ§c Thiên Çàng. Nói
khác Çi :
* Ti‰p nhÆn L©i Chúa là cách Thiên Çàng vào lòng ngÜ©i.
2. Vì s¿ khó chÎu gi»a ThÆt v§i Giä.
Giä Nh»ng ch» : chû không gieo
giÓng tÓt ? Bªi Çâu ? muÓn chúng tôi Çi nh° cÕ Çó chæng ?
NgÜ©i tín ÇÒ nÀy nhìn ngÜ©i tín ÇÒ kia v§i nh»ng l©i phàn nàn tÜÖng t®
nhÜ vÆy, có ngÜ©i ngã lòng thÓi lui, Çáng ti‰c là cÕ lùng m†c tÓt mà lúa
mì ngã råp. (Trong tÃm lòng, trong gia Çình và trong H¶i thánh).
* Môise không vào ñÃt hÙa vì phän Ùng v§i ngÜ©i không tin.
3. Vì s¿ pha lÅn ñÙc tin và Mê tín.
tín Håt cäi chÌ vŠ ÇÙc tin sÓng Ç¶ng,
l§n lên và tæng trÜªng, nhÜng trong quá trình tæng trÜªng nÀy có ÇiŠu bÃt
thÜ©ng xäy ra, tØ ÇÃt Çã cung cÃp m¶t loåi dinh dÜ«ng lå, Ç‰n n‡i "håt cäi
l§n lên thành cây cÓi ", Bån có bi‰t tà giáo xen vào khi‰n phát tri‹n rÃt
nhanh không? ñÙc tin và mê tín, và "chim tr©i Ç‰n làm t‡ ". Çó là quÌ d».
c19. Chúa không ng¿ thì không có thiên Çàng.
* Không gi» Çúng niŠm tin ban ÇÀu thì không có Thiên Çàng.
4. Vì s¿ tr¶n lÅn Chân lš v§i Tà giáo.
giáo c33. NÜ§c thiên Çàng giÓng nhÜ
men ngÜ©i kia Çem tr¶n vào b¶t. B¶t chÌ vŠ s¿ k‰t quä và h»u døng,
nhÜng trong giai Çoån nÀy thì men bÎ tr¶n lÅn vào, và làm cho cä ÇÓng
b¶t bÎ dÆy cä lên. MathiÖ 16: 6,12.
6,12 Hãy gi» mình vŠ..Çåo cûa
ngÜ©i Pharisi. * Không gi» Çúng Chân lš , không có NÜ§c Thiên Çàng.
II. ñƒT H−A Ÿ TRONG H¶I THÁNH.
+ MathiÖ 13: 24, 38, 47. Có 4 thí dø. Xin ghi nh§ l©i Chúa : NÜ§c
Thiên Çàng không Ç‰n cách rÕ ràng . Luca 17:21.
A. Giäi thích:
1. Cûa báu chôn trong ru¶ng.
ru¶ng c44. NÜ§c thiên Çàng giÓng nhÜ cûa báu

chôn trong m¶t Çám ru¶ng kia, ngÜ©i tìm ÇÜ®c thì giÃu Çi, vui mØng mà
trª vŠ, bán h‰t gia tài mua Çám ru¶ng Çó.
- nhÜ cûa báu chôn: Không phäi ai cÛng thÃy, ho¥c dÍ thÃy, vì ÇÜ®c chôn

lÃp ª bên dÜ§i ÇÃt. Chúa Giêxu phán. Giæng 3:3. NgÜ©i ÇÜ®c sanh låi së
thÃy ÇÜ®c nÜ§c ñÙc Chúa Tr©i ª Çâu. NgÜ©i ÇÜ®c sanh låi së thÃy ÇÜ®c
hình änh Thiên Çàng ª trong H¶i thánh, mà ngÜ©i chÜa ÇÜ®c sanh låi së
không nhÆn ra Thiên Çàng Çanh hiŒn h»u nÖi nào. Vì nh»ng giá trÎ thu¶c
linh chÌ có ngÜ©i thu¶c linh m§i nhÆn ra.

77

trong tØng công viŒc là có Chúa ª trong hành trình.
b. Cách nào có: Chúa hiŒn diŒn trong dân s¿ qua ngÜ©i cûa Ngài.
* Có m¶t nÖi Çáp Ùng 3 nhu cÀn sau Çây:
(a) Ch° Ç‹ nghe ti‰ng Chúa. Qua ngÜ©i cûa Chúa , ñÙc Chúa Tr©i së
phán cùng chúng ta.
XuÃt 20:18,19.
20:18,19 Chính mình ngÜ©i së nói cùng chúng tôi thì chúng tôi

së nghe, CÀu xin Ngài ÇØng phán cùng chúng tôi, e chúng tôi phäi ch‰t
chæng.
I Samuên 9: 8,9. ..tôi së dâng båc Çó cho ngÜ©i cûa ñÙc Chúa Tr©i,
rÒi ngÜ©i së chÌ ÇÜ©ng cho chúng tôi.( Thuª xÜa, trong YsÖraên, hÍ ngÜ©i
ta Çi cÀu vÃn ñÙc Chúa Tr©i, thì thÜ©ng nói r¢ng: Chúng ta hãy Çi tìm
ngÜ©i tiên ki‰n). Dâng båc cho ngÜ©i ñÙc Chúa Tr©i tÕ ra lòng thành,
th¿c tâm muÓn nghe câu giäi Çáp cûa Chúa. Con ngÜ©i không ai giäi Çáp
nan ÇŠ cho ai, nhÜng
*Tin Chúa, nh© ngÜ©i Chúa dùng së có câu trä l©i .
(b) Ch° Ç‹ hÕi khi có nan ÇŠ. XuÃt 36:4,5,6. Khi ngÜ©i ta làm nh»ng
khí månh trong nÖi thánh, dân s¿ Çem dâng quá nhiŠu, nhÜng ngÜ©i khôn
khéo dØng công viŒc, Ç‰n nói v§i Môise, và Môise Çã có l©i mà Kinh
thánh dùng ch» lÎnh truyŠn. 2 phÜÖng diŒn làm viêc và dâng hi‰n. viŒc
thu¶c ngÜ©i khéo nghŠ, dâng hi‰n thu¶c vŠ Môise. Nh»ng ngÜ©i khôn
khéo cÛng không quy‰t ÇÎnh thay lãnh v¿c ngÜ©i ÇÜ®c ngÜ©i Chúa dùng.
* Thiên chÙc là tÕ ra chÜÖng trình, khôn khéo là hoàn thành ÇÇiiŠu Çó.
(c) Ch° Ç‹ chuy‹n giao cho Chúa.
ñ‰n trình cho Môise, hay trình cho Møc sÜ là ch» không ÇÜ®c Çúng
l¡m, thÆt ra ch» trình Ç°i låi là chuy‹n giao Çúng nghïa hÖn. Môise là
ngÜ©i nhÆn và chuy‹n giao cho Chúa. Chúa làm viŒc v§i ngÜ©i ÇÜ®c
Chúa giao trách vø, Çó là trÆt t¿ cûa Chúa.
- XuÃt 39: 3232-33.
33 Các công viŒc cûa ñŠn tåm, và H¶i måc làm xong là

nhÜ vÆy...H† Çem ÇŠn tåm Ç‰n cho Môise.

Trong th©i Tân Ü§c còn viŒc nÀy n»a sao ?
- Mác 6: 30. Các sÙ ÇÒ nhóm låi cùng ñÙc Chúa Giêxu, thuÆt låi cho

Ngài m†i ÇiŠu mình Çã làm và dåy.
- Côngvø15:3 H¶i thánh ÇÜa Çi..,thuÆt låi...VØa t§i thành Giêrusalem,
ÇÜ®c H¶i thánh, các SÙ ÇÒ và trÜªng lão ti‰p rÜ§c, rÒi thuÆt låi m†i ÇiŠu
ñÙc Chúa Tr©i cÆy mình làm.
Ngày nay, không thÃy Chúa b¢ng m¡t thÜ©ng chúng ta nói v§i ai?
Khi con vŠ nhà mà không thÃy Cha, thì ai mª cºa cho vào? khi có
viŒc cÀn cho cha hay mà không g¥p cha thì nh© ai chuy‹n låi? Khi chúng
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ta trª vŠ nhà Chúa, g¥p ngÜ©i ÇÀy t§ cûa Chúa, ngÜ©i ÇÀy t§ mª cºa cho
chúng ta vào nhà, lÃy thÙc æn nÜ§c uÓng cho con chû, và khi chû vŠ
ngÜ©i ÇÀy t§ tÜ©ng thuÆt låi. ñó là lš do mà Tiên tri hay SÙ ÇÒ ÇÜ®c g†i
là ngÜ©i cÀu thay cho dân s¿.
> Nói cách dÍ hi‹u hÖn. Tôi t§ Chúa nhÜ thùng thÜ, tåi Çó chúng ta
nhÆn thÜ, cÛng tåi Çó chúng ta chuy‹n thÜ Çi.
* Chúng ta không bi‰t cách Chúa phán, hay Chúa không phán
phán..
M¶t ông cø Ç‰n g¥p bác sï và nói: ThÜa b¡c sï , v® tôi lúc nÀy l‡ tai
không còn nghe n»a, nh© giúp cho. Bác sï hÕi: Cø bà có còn nghe ÇÜ®c
chút nào không? ông vŠ thº khoäng cách tØ xa lÀn lÀn Ç‰n gÀn, xem bà
nghe xa ÇÜ®c bao nhiêu. VØa vŠ Ç‰n cºa, thÃy bà Çang nÃu gì dó trong
b‰p, cø ông cÃt ti‰ng hÕi : bà Öi! bà Çang làm gì Çó. Ch¤ng nghe trä l©i,
ông låi gÀn hÖn, hÕi, cÛng ch¤ng nghe gì, cuÓi cùng, Ç‰n sát bên nói vào
tai bà: Bà Öi ! bà làm gì Çó có nghe tôi hÕi không ? Bà Çáp: Tôi Çã trä l©i
ông bÓn lÀn rÒi, nhÜng ông Çâu có nghe.
* Không có Chúa, khi chúng ta không làm theo cách cûa Chúa.

Bài 19.

ñÃt hÙa ª Çâu ?
MathiÖ 13: 1-52. Câu gÓc. Luca 17: 21.

Và ngÜ©i ta së không nói: Ÿ Çây, hay là : Ÿ Çó;
vì nÀy nÜ§c ñÙc Chúa Tr©i ª trong lòng các ngÜÖi.
- MuÓn Çi Ç‰n Çâu , câu hÕi ÇÀu tiên là nÖi Çó ª ch° nào ? ñÃt hÙa
Chúa cho YsÖraên là xÙ Canaan, còn ÇÃt hÙa chúng ta là gì ? có phäi
Thiên Çàng không ? Thiên Çàng là ñÃt hÙa tÜÖng lai, ngày nay Chúa
cÛng hÙa cho chúng ta n‰m Thiên Çàng trên ÇÃt.
Có s¿ phân biŒt gi»a các ch» : NÜ§c Thiên Çàng, Thiên Çàng, và nÜ§c
ñÙc Chúa Tr©i.
a. Thiên Çàng : có nghïa là Tr©i, hay trên Tr©i. NÜ§c Tr©i trong tÜÖng
lai. Së có m¥t nÜ§c Tr©i hay Thiên Çàng khi qua Ç©i,
b. NÜ§c Thiên Çàng chÌ vŠ s¿ n‰m trãi Thiên Çàng trên ÇÃt cûa ngÜ©i
tin Chúa ngay khi còn sÓng tåi th‰ gian nÀy. Giæng 3:3. Ma 6:10. Luca
11:2. nÜ§c Cha ÇÜ®c Ç‰n.
c. NÜ§c ñÙc Chúa Tr©i,
Tr©i, tØ nÀy bao gÒm cä hai. NÖi nào ñÙc Chúa
Tr©i ng¿ trÎ thì nÖi Çó là Thiên Çàng, trên ÇÃt lÅn trên Tr©i, tØ nh»ng tÃm
lòng thu¶c vŠ Chúa cho Ç‰n H¶i thánh , ª trên Thiên Çàng cÛng g†i là
nÜ§c ñÙc Chúa Tr©i.
Thánh ca 150. Halêlugia! Ô Thiên Çàng Çây!

Tâm linh trong tr¡ng! Ô thiên Çàng Çây. Nhà xiêu vách nát kèo c¶t lung
lay, Giêxu ng¿ vào hóa Thiên cung ngay.
+ Luca 17:2017:20-21.
21 NÜ§c thiên Çàng..ª trong lòng các ngÜÖi..NÜ§c ñÙc
Chúa Tr©i không Ç‰n
‰n cách rÕ ràng.
ràng Có 2 ÇiŠu lÜu š : ª trong lòng, và Ç‰n
cách không rÕ ràng.
I. ñƒT H−A Ÿ TRONG L¼NG.
A. Giäi thích : MathiÖ 13:113:1-52.
52 vì sao nÜ§c Thiên Çàng không Ç‰n cách
rÕ ràng. vì có s¿ " chen lÅn " lúc b¡t ÇÀu Ç‰n cuÓi cùng, tØ khi h¶t giÓng
ñåo ÇÜ®c gieo cho Ç‰n c49. ñ‰n ngày tÆn th‰ cÛng nhÜ vÆy..vv.. * NÜ§c
Thiên Çàng không Ç‰n vì có ÇiŠu gì pha lÅn vào: xem
1. Håt giÓng ( có s¿ xen vào bªi ÇÃt ÇÜ©ng Çi, ÇÃt Çá sÕi, và bøi gai ),
2.. M†c lên ( xen vào cÕ lùng chÌ vŠ tín ÇÒ thÆt sÓng v§i tín ÇÒ giä )
3. Thành cây (thì có s¿ bÃt thÜ©ng xäy ra Ç‰n n‡i håt cäi l§n thành cây
cÓi, và chim tr©i làm t°), Ç‰n khi
4.. B¶t (thì có men pha vào làm cä ÇÓng b¶t dÆy lên ),
B. Áp døng: BÓn lš do NÜ§c Thiên Çàng "không Ç‰n cách rÕ ràng "
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3. Hai Lãnh Çåo:
+ Môise có nghïa là "v§t lên nÜ§c " XuÃt 2:10, ông dÅn YsÖraên ra
khÕi xÙ làm nôlŒ.
+ GiôSuê dÅn YsÖraên vào ÇÃt hÙa. Ch» Giôsuê trong C¿u Ü§c cÛng là
Giêxu trong Tân Ü§c có nghïa "cÙu ra khÕi t¶i ". MathiÖ 1:21. Chúa
Giêxu ban CÙu r‡i và Çem vào chúng ta nh»ng gì do t¶i l‡i Çánh mÃt.
K‰t luÆn: Tóm lÜ®c š chính.

Bài 5.

ñÁP −NG qua con ngÜ©i
Dân 33:1b ; Công vø 7:357:35-42a. CâugÓc. 38c
..., ngÜ©i låi nhÆn lÃy nh»ng l©i s¿ sÓng Ç¥ng trao låi cho các ngÜÖi.
B¢ng cách nào Chúa Çem nh»ng thÙc æn vào th‰ gi§i cûa chúng ta?
Chúa ban phÜ§c qua th©i ti‰t thuÆn l®i, mÜa cùng sÜÖng móc sa xuÓng
trên ÇÃt, tØ ÇÃt håt giÓng nÄy mÀm l§n lên và k‰t quä. Chúa có th‹ ban
Mana trên cát, ho¥c nÜ§c tØ trong Hòn Çá chäy ra, nhÜng Çó là phép lå,
thông thÜ©ng Chúa dùng nh»ng phÜÖng cách Ngài Çã tåo thành trong th‰
gi§i nhÜ trong ÇÃt, dÜ§i nÜ§c, trong lòng ÇÃt..v..v.
* Chúa ban phÜ§c vÆt chÃt qua ÇÃt.

Ban phÜ§c thu¶c linh qua nh»ng con ngÜ©i thu¶c linh.

NhÜ Chúa phán v§i Ápraham: NgÜÖi së trª thành nguÒn phÜ§c, cä th‰
gian së nh© ngÜÖi mà ÇÜ®c phÜ§c. Chúa ban phÜ§c thu¶c linh cho H¶i
thánh qua nh»ng con ngÜ©i thu¶c linh trong H¶i thánh. Chúng ta có lÃy
làm sung sÜ§ng và hãnh diŒn khi ÇÜ®c Chúa dùng Ç‹ dÅn phÜ§c Ç‰n cho
ngÜ©i khác không ? Chúa dùng H¶i thánh Ç‹ chuy‹n phÜ§c Ç‰n cho
ngÜ©i ngoài Chúa. Câu hÕi Ç¥t ra là làm sao tôi ÇÜ®c Chúa dùng?
Hãy h†c nÖi hai ngÜ©i ÇÜ®c Chúa dùng là Môise và Arôn.
C35b. ƒy là ngÜ©i mà ñÙc Chúa Tr©i Çã sai làm quan cai trÎ và ÇÃng
dÅn d¡t. NgÜ©i ÇÜ®c Chúa dùng phäi có nh»ng ÇiŠu kiŒn nào ?
* S¿ giäi cÙu là phép lå, nhÜng dùng ngÜ©i Çã ÇÜ®c Çào tåo
tåo.
Tr†ng tâm bài h†c: Hãy xem cách Chúa Çào tåo Môise và Arôn.
II. có MÔI SE.
1. Chúa dùng ngÜ©i Ç‹ dÅn d¡t. Thiên 77:20 Chúa cÆy tay Môise và

Arôn mà dÅn d¡t dân Ngài nhÜ m¶t Çàn chiên.

Có ngÜ©i hÕi: Chúa dùng Trø Mây, Trø Lºa dÅn d¡t dân YsÖraên
không Çû sao ? ñáp: TØ trong Trø Lºa Chúa có th‹ phán ra nhÜ lúc
Môise trong ÇÒng v¡ng ( XuÃt 3:3,4 ) TØ trong trø Mây ñÙc Chúa Tr©i
có th‹ phán ra nhÜ lúc Chúa Giêxu trên núi hoá hình ( MathiÖ 17:5..có
ti‰ng tØ trong mây phán r¢ng: NÀy là Con.....) nhÜng chúng ta vÓn y‰u
ÇuÓi, l‡i lÀm không th‹ chÎu n‡i khi nghe nghe ti‰ng phát ra tØ trø Mæy,
hay trø Lºa. ( XuÃt 20:19,20 )
* Ngày nay Trø mây là hình änh Chúa Giêxu, vì Çám mây thÜ©ng chÌ
vŠ s¿ vinh hi‹n ñÙc Chúa Tr©i, Giæng 1:14. Ngôi L©i trª nên xác thÎt, Ç‹
chúng ta ng¡m xem s¿ vinh hi‹n cûa Ngài. - Trø Lºa chÌ vŠ ñÙc Thánh
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Linh ( Công vø 2:3) NhÜng Chúa không phán v§i chúng ta qua Mây hay
qua Lºa, mà Chúa vÅn dùng ngÜ©i cûa Ngài Ç‹ tÕ ra š muÓn cûa Ngài.
Phaolô dã nói:
Công vø 20: 27.
27. Vì tôi không trÍ nãi m¶t chút nào Ç‹ tÕ ra cho bi‰t

h‰t thäy š muÓn cûa ñÙc Chúa Tr©i.
* ñÙc Chúa Tr©i dÅn dân s¿, qua ngÜ©i ÇÀy t§ cûa Ngài

2. Chúa dùng ngÜ©i Çã trang bÎ. Nh»ng gì dân YsÖraên cÀn ÇÜ®c Chúa
trang bÎ trong Môise.
* Chúa dùng con ngÜ©i trang bÎ cho con ngÜ©i.
ngÜ©i Chúa dùng nh»ng con
ngÜ©i lå lùng Ç‹ huÃn luyŒn Môi-se.
a. Hai loåi ngÜ©i Chúa dùng huÃn luyŒn:
- Chúa dùng Pharaôn:
Pharaôn Çang khi Pharaôn b¡t dân YsÖraên làm nô lŒ,
thì Chúa dùng Pharaôn huÃn luyŒn Môise lãnh Çåo.
- Chúa dùng Giê trô.
trô Giêtrô là ngÜ©i chæn chiên Çã huÃn luyŒn chæn
chiên trong ÇÒng v¡ng, Ç‹ dÅn YsÖraên Çi trong ÇÒng v¡ng.
* ñ‹ làm vua Êdíptô, có lë huÃn luyŒn 40 næm là quá Çû, nhÜng Ç‹ làm
ngÜ©i chæn dân s¿ Chúa Môise phäi h†c 40 næm n»a.
Bên cånh 2 s¿ trang bÎ th©i gian dài, Chúa còn dùng m†i ngÜ©i quanh
Ç©i sÓng Môise m¶t th©i gian ng¡n Ç‹ trang bÎ cho ông:
+ MË Môise Çã dåy ông th‰ nào, mà chÌ th©i gian ng¡n khi ra vào cho
con bú, mãi vŠ sau ông không bao gi© quên mình là ngÜ©i YsÖraên
+ Chúa dùng công chúa Pharôn v§t Môise Çem vào cung nhÆn làm
con nuôi,
+ Chúa dùng chÎ Môi-se, có lë là Miriam, chåy Ç‰n nói v§i công chúa
có cÀn m¶t ngÜ©i cho ÇÙa trë bú không ?
+ Chúa cÛng dùng cä nh»ng ngÜ©i YsÖraên không thích ông muÓn tÓ
cáo viŒc ông gi‰t m¶t ngÜ©i Êdíptô vùi trong cát, khi‰n Môise cåy trÓn
Ç‹ ÇÜa ông Ç‰n ÇÒng v¡ng huÃn luyŒn, cÛng dùng nh»ng ngÜÖì nÀy Ç‹
trang bÎ tÃm lòng yêu Chúa và dân s¿ cûa Ngài. Môise phäi Ç‰n v§i
ngÜ©i ông thÜÖng, và cÛng Ç‰n v§i ngÜ©i mình không thích, nhÜ ÇÒng
tiŠn có hai m¥t, m§i có giá trÎ. Vì Chúa ch§ không phäi vì ngÜ©i.
Chúa dùng ngÜ©i thân, Chúa dùng ngÜ©i lå, Chúa dùng ngÜ©i thÜÖng,
Chúa dùng ngÜ©i ghét Ç‹ Çào tåo nên con ngÜ©i cûa Ngài.
* ChÃp nhÆn ngÜ©i mình thích, cchÌ
hÌ h†c ÇÜ®c phân n»a cùa cu¶c Ç©i.
* NgÜ©i ÇÜ®c Chúa dùng, cÛng bi‰t mình ÇÜ®c trang bÎ khi nào, bao
lâu và trang bÎ ÇiŠu gì.

ñÃt hÙa là s¿ khôi phøc bªi s¿ ÇÀy dÅy ñÙc Thánh Linh .
+ ñÓi chi‰u:Sáng 6:3. Rôma 14:7. ñGHV phán r¢ng: ThÀn ta së ch¤ng

h¢ng ª trong loài ngÜ©i luôn; trong ÇiŠu lÀm låc, loài ngÜ©i chÌ là xác
thÎt..v..v S¿ tràn ngÆp niŠm vui n¶i tâm. Rôma 14:7. NÜ§c ñCT ch¤ng
tåi s¿ æn uÓng, nhÜng tåi s¿ công bình, bình an, vui vÈ bªi Thánh Linh.
III. vài hình änh so sánh.
1. Hai giai Çoån hành trình YsÖraên:
ñÜ®c Ra khÕi và ñÜ®c vào ñÃt hÙa. CÛng vÆy S¿ CÙu R‡i có :
- Hai giai Çoån trong Ön CÙu r‡i
r‡ : ñÜ®c CÙu và ñÜ®c R‡i. Hai ch» nÀy
dùng chung là CÙu r‡i. I PhierÖ 2: 2. Hãy ham thích s»a thiêng liêng cûa

ñåo, hÀu cho anh em nh© Çó l§n lên mà ÇÜ®c r‡i linh hÒn.

- ñÜ®c CÙu và ñÜ®c phÜ§c
phÜ§c: ñÜ®c cÙu bªi Tin còn ñÜ®c phÜ§c bªi
Vâng l©i. GiacÖ 1:25c. tìm ÇÜ®c phÜ§c trong s¿ vâng l©i mình.
- ñÜ®c SÓng và SÓng dÜ dÆt
dÆt là khác nhau. Chúa Giêxu phán: Còn ta
Ç‰n hÀu cho chiên ÇÜ®c s¿ sÓng , và ÇÜ®c s¿ sÓng dÜ dÆt. Giæng 10:10.
ñÜ®c vào ñÃt hÙa thu¶c linh là ÇÜ®c s¿ sÓng dÜ dÆt. NhiŠu ngÜ©i sau khi
tin Chúa m¶t th©i gian rÒi h† dØng låi, thÓi lui, bÕ Chúa, vì h† chÜa kinh
nghiŒm ÇÜ®c phÜ§c hånh trong s¿ CÙu r‡i là gì. S¿ ngã ch‰t trong ÇÒng
v¡ng có nghïa bóng là theo Chúa mà không n‰m thiên Çàng tåi trÀn gian.
H† ÇÜ®c vào thiên Çàng, nhÜng sÓng m¶t cu¶c Ç©i theo Chúa m¶t cách
buÒn tÈ.
2. Hai Thiên sÙ :
- Thiên sÙ cÀm gÜÖm gi» ÇÜ©ng vào ÊÇen.
ÊÇen Sáng 3:24.
3:24. VÆy, Ngài Çu°i

loài ngÜ©i ra khÕi vÜ©n, rÒi Ç¥t tåi phía Çông vÜ©n ÊÇen các thÀn
chêrubin v§i gÜÖm lÜ«i chói loà, Ç‹ gi» con ÇÜ©ng Ç‰n cây s¿ sÓng.

Và khi Chúa dÅn dân YsÖraên vào ñÃt hÙa, thì có m¶t hình änh giÓng
nhÜ vÆy xäy ra.
-Thiên
Thiên sÙ cÀm gÜÖm dÅn vào ñÃt hÙa.
hÙa. Giôsuê 5:13.
5:13. Xäy, khi Giôsuê ª

gÀn Giêricô, ngÜ§c m¡t lên mà nhìn, bèn thÃy m¶t ngÜ©i cÀm gÜÖm trÀn
ÇÓi diŒn cùng mình..bây gi© ta Ç‰n Ç‹ làm tÜ§ng Çåo binh cûa ñÙc
Giêhôva. ñÃt hÙa không phäi là vÜ©n ÇÎa Çàng, nhÜng hình änh nÀy chÌ

vŠ s¿ khôi phøc bªi tÜ§ng Çåo binh cûa ñÙc Giêhôva, ñÙc Giêhôva vån
quân trong C¿u Ü§c là Chúa Giêxu trong Tân Ü§c. c15 so XuÃt 3:5.
Là Chúa ch§ không phäi ngÜ©i. Hãy c‡i giày ngÜÖi ra, vì nÖi ngÜÖi ÇÙng
là ÇÃt thánh. cÛng giÓng nhÜ Chúa hiŒn ra trong bøi gai cháy.

B. Hai phÜÖng diŒn ÇÜ®c trang bÎ:

1. Lë thÆt:
thÆt nh»ng giáo lš vŠ ñÙc Chúa Tr©i, Lë Çåo vŠ s¿ CÙu r‡i
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c7. ñÙc Giêhôva hiŒn ra cùng Ápraham mà phán r¢ng: Ta së ban cho
dòng dõi ngÜÖi ÇÃt nÀy ! ñiŠu nÀy giúp chúng ta hi‹u r¢ng không phäi

> Môise ÇÜ®c v§t lên khÕi nÜ§c là hình änh cûa t¶i nhân ÇÜ®c CÙu
r‡i, lúc ª ÇÒng v¡ng Pharan là ngÜ©i MaÇian, con cháu bà Kêtura v® sau

Chúa lÃy cûa dân khác mà ban cho dòng dõi Ápraham là dân YsÖraên,
mà Ngài lÃy låi ÇiŠu Çã ban cho h† bÎ Çánh mÃt.
3. Là ÇÃt hÙa h† Çã Çánh mÃt.
Sáng 12: 8 - 9. TØ Çó , ngÜ©i Çi qua phía Çông Bêtên..rÒi vØa Çi vØa
Çóng tråi Ç‰n Nam phÜÖng. c10. BÃy gi© trong xÙ bÎ cÖn Çói kém. Có lë
Chúa dùng cÖn Çói kém Ç‹ thÙc tÌnh Ápraham. NhÜng Áp raham Çi xa
hÖn mà xuÓng Êdíptô, lúc trª lên Nam phÜÖng có nàng hÀu Aga mà sau
nÀy có r¡c rÓi xäy ra trong gia Çình Ápraham. Th©i GiacÓp, ông hy v†ng
luôn viŒc trª låi ÇÃt hÙa. Sáng 49:29,30.
ñÃt hÙa cûa dân YsÖraên là xÙ Canaan vùng ÇÃt ÇÜ®m sºa và mÆt.
ñÃt hÙa cûa chúng ta ngày nay là gì ? Là m¶t ch° hay m¶t ÇiŠu gì ?
II . ñƒT H−A CÑA h¶I thánh.
Sau khi hi‹u ÇÃt hÙa cûa YsÖraên, ÇiŠu nÀy giúp chúng ta hi‹u š nghïa
ÇÃt hÙa cûa chúng ta. D¿a trên khung cûa ñÃt hÙa Ápraham, chúng ta
hi‹u ÇÜ®c ÇÃt hÙa cûa chúng ta ngày nay là:
1. Là Çiå vÎ làm con ñÙc Chúa Tr©i. Chúa Cha.
+ ñÃt hÙa là s¿ khôi phøc vÎ trí
trí ñÙc Chúa Tr©i ban cho con ngÜ©i làm
con. Thiên 8: 5 Chúa làm loài ngÜ©i kém ñÙc Chúa Tr©i m¶t chút, ñ¶i
cho ngÜ©i s¿ vinh hi‹n sang tr†ng. "m¶t chút" có nghïa khoäng gi»a
Chúa và ngÜ©i không có m¶t th‹ loåi nào. Khi AÇam và Êva phåm t¶i,
ÇÎa vÎ bÎ Çánh mÃt. ñÃt hÙa là ÇÎa vÎ Çáng phäi có cûa con ngÜ©i.
+ ñÓi chi‰u:
chi‰u Rôma 1:23. h† Çã Ç‡i s¿ vinh hi‹n cûa ñCT không hŠ hÜ
nát lÃy hình tÜ®ng cûa loài ngÜ©i.....Và, ñÃt hÙa chính là s¿ khôi phøc.
I Giæng 3: 2. Chính lúc bây gi© chúng ta là con cái ñCT..
2. Là s¿ vinh hi‹n trong Chúa Giêxu.
+ ñÃt hÙa là s¿ khôi phøc låi s¿ vinh hi‹n trong nhân cách bªi ThÀn
cách.
cách Sáng 3:7. ñoån m¡t hai ngÜ©i mª ra, bi‰t r¢ng mình lõa lÒ, bèn lÃy
lá cây vä Çóng khÓ che thân. Rôma 3:23. vì m†i ngÜ©i ÇŠu Çã phåm t¶i,

cûa Ápraham, ông nÀy kính s® Chúa là thÀy t‰ lÍ, cÛng là ông gia Môise,
có lë th©i gian nÀy Môise h†c vŠ ñÙc Chúa Tr©i cûa Ápraham nhiŠu hÖn
h‰t.
- Timôthê ÇÜ®c h†c Kinh thánh v§i bà n¶i, v§i mË. IITim 3:14.
3:14 ...vì
bi‰t con Çã h†c ÇiŠu Çó v§i ai. ñó là h†c lë Çåo CÙu r‡i.
2. HuÃn luyŒn:
luyŒn các phÜÖng cách hÀu viŒc Chúa. LuÆt lŒ hÀu viŒc.
Có S¿ CÙu r‡i giÓng nhÜ có bän nhåc, nhÜng ÇÜ®c huÃn luyŒn giÓng
nhÜ h†c Çánh Çàn. CÀn cä hai phÜÖng diŒn: Bài nhåc và bi‰t Çàn.
> Môi-se ÇÜ®c Çem vào cung Pharaôn là ÇÜ®c Çào tåo lãnh Çåo, chæn
chiên là huÃn luyŒn sÓng trong Samåc, g¥p Chúa trong bøi gai cháy là
ÇÜ®c kêu g†i.
Lë Çåo cÙu mình và cÙu ngÜ©i có Çi‹m giÓng, cÛng có Çi‹m khác:
a.Lë Çåo cÙu r‡i chính mình ÇÜ®c g†i là Lë Çåo ñÜ®c cÙu.
cÙu IITim 3:15.
3:15

..Kinh thánh khi‰n con khôn ngoan và ÇÜ®c cÙu bªi ÇÙc tin trong ..

Môise dÀu là ngÜ©i YsÖraên, cÛng sÓng trong xÙ Êdíptô, nhÜng không
phäi là nôlŒ . ñây là hình änh ngÜ©i Çã ÇÜ®c cÙu, m§i Çem s¿ cÙu r‡i Ç‰n
ngÜ©i khác.* ( Câu chuyŒn: ngÜ©i bán thuÓc m†c tóc )
b. Lë Çåo cÙu ngÜ©i khác là lë Çåo CÙu ÇÜ®c. GiacÖ 1:21 .

..nhÆn lÃy l©i Çã trÒng trong anh em, là l©i cÙu ÇÜ®c linh hÒn anh em...

ñÃt hÙa chính là khôi phøc s¿ vinh hi‹n nh© Tin lành CÙu r‡i.
II Côr 4:4.
4:4 s¿ vinh hi‹n chói lói cûa Tin lành ñÃng Christ, là änh
tÜ®ng cûa ñÙc Chúa Tr©i. ( trong Tin lành con ngÜ©i ÇÜ®c d¿ng låi )
3. Là s¿ ÇÀy dÅy Thánh Linh. Ngôi thÙ ba.

Nh© l©i ÇÜ®c CÙu là s¿ cÙu r‡i chính mình, nhÜng l©i CÙu ÇÜ®c là l©i
chinh phøc ngÜ©i khác: Ça dång hÖn, ÇÀy Çû hÖn.
(1) Môise khi g¥p Chúa trong bøi gai cháy Çã hÕi Chúa là ai ? Chúa
phán Ta là ñÃng T¿ h»u h¢ng h»u, Chúa trang bÎ nhÆn bi‰t Chúa lÅn
quyŠn næng ñÙc Chúa Tr©i cho Môise qua các phép lå.
(2) Sau lÖ khi g¥p Chúa Trên con ÇÜ©ng ñamách cÛng hÕi: Låy Chúa
Chúa là ai. DÀu Phaolô là h†c giä, là giáo sÜ, nhÜng Chúa cÛng ÇÜa ông
vào ÇÒng v¡ng Arabi, tåi Çó ông có nhiŠu kinh nghiŒm v§i Chúa thÆt Ç¥c
biŒt. Galati 1:17.
(3) Timôthê h†c Kinh thánh v§i Phaolô. ñào tåo ngÜ©i hÀu viŒc Chúa
cÛng có 2 bÜ§c: ñó là Lë Çåo CÙu r‡i lÅn LuÆt lŒ hÀu viŒc Chúa.
II Tim 2:2.
2:2 Nh»ng ÇiŠu con nghe nÖi ta ª trÜ§c m¥t nhiŠu ngÜ©i
chÙng.. có lë Timôthê Çã h†c trong m¶t trÜ©ng Kinh thánh do Phaolô dåy
nhiŠu ngÜ©i. Công vø 19:9,10.
19:9,10 ..dåy d‡ h¢ng ngày trong trÜ©ng h†c
Tiranu. ViŒc Çó cÙ luôn hai næm. và sau Çó Timôthê ÇÜ®c sai Çi. 19:22.
* S¿ giäi cÙu là phép lå, nhÜng dùng ngÜ©i
ngÜ©i Çã ÇÜ®c Çào tåo.
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høt mÃt s¿ vinh hi‹n ñÙc Chúa Tr©i.
+ ñÓi chi‰u Sáng 1:26.
1:26 d¿ng con ngÜ©i theo hình ta tÜ®ng ta.
c27. Ngài d¿ng nên loài ngÜ©i giÓng nhÜ hình tÜ®ng ñÙc Chúa Tr©i.

3. Chúa dùng ngÜ©i chÎu tÆp luyŒn.

Thiên 18:34.
18:34 Ngài tÆp tay tôi Çánh gi¥c, ñ‰n Ç‡i cánh tay tôi giÜÖng
n‡i cung dÒng. H†c chÜa Çû, mà phäi luyŒn n»a. NgÜ©i ta nói: Væn ôn võ
luyŒn. Có væn rÒi m§i ôn, có võ trÜ§c rÒi m§i luyŒn sau.
- ñ†c sách cÛng là m¶t cách luyŒn thêm . Phaolô dåy Timôthê : Hãy
chæm chÌ Ç†c sách. I Tim 4:13.
4:13 nhÜng Ç†c sách là tu tÆp thêm là bÜ§c sau
cûa h†c tÆp. Có trÜ§c rÒi m§i tràn sau. Không th‹ h†c sách, tìm tài liŒu
mà trª thành giäng viên. TÆp luyŒn, cÛng là h†c:
- Kinh nghiŒm bän thân và nh»ng ngÜ©i Çi trÜ§c.
( M¶t vài tØng trãi cá nhân: chÙng Çåo, truyŠn giäng ª phòng thông
tin, giäng ª trung tâm chiêu hÒi, trung tâm cäi huÃn, trung tâm huÃn
luyŒn Chi læng trên 4,000...)
III. Và ARÔN.
Chúa huÃn luyŒn Môise, nhÜng Chúa huÃn luyŒn Arôn lúc nào, do ai ?
1. NgÜ©i phát ngôn cûa Môise. Vì c§ s¿ cÀu xin cûa Môise. Câu trä l©i
cûa Chúa. c15,16. VÆy ngÜÖi hãy nói cùng ngÜ©i, và s¡p Ç‹ nh»ng l©i
trong miŒng ngÜ©i,..và l©i Çó ÇÜ®c Chúa chÙng: Khi hai ngÜÖi nói, ta së

ª cùng miŒng ngÜÖi và miŒng anh ngÜÖi..Áy là ngÜ©i Çó së nói cùng dân
s¿ th‰ cho ngÜÖi, dùng làm miŒng ngÜÖi, còn ngÜÖi së dÜ©ng nhÜ ñÙc
Chúa Tr©i cûa ngÜ©i vÆy. Chúa huÃn luyŒn Arôn khi Arôn lÆp låi l©i
Môise Çã nói. Môise nghe tr¿c ti‰p tØ Chúa còn Arôn nghe nói Môise và
nói låi. Chúa Giêxu cÛng dåy môn ÇÒ Ngài b¢ng cách Çó: Dåy h† m†i

ÇiŠu mà ta Çã truyŠn cho các ngÜÖi.
* Nói låi l©i ÇÜ®c nghe giäng, là cách khªi s¿ tÆp rao giäng.

Có m¶t lÀn Arôn t¿ nói, mà không nói låi l©i cûa Môise ?
> Có lë Môise Çã quên, ho¥c quá tin cÆy Arôn khi Chúa g†i ông lên núi,
XuÃt 24: 14. NÀy, Arôn và HurÖ ª låi cùng các ngÜÖi, ai có viŒc chi hãy
hÕi hai ngÜ©i Çó. Môise tin Arôn và HurÖ vì là ngÜ©i nâng cánh tay
Môise khi cÀu nguyŒn. HÆu quä là dân s¿ th© bò. XuÃt 32:1-5 .
* NgÜ©i hÀu viŒc Chúa, chÜa h¤n là ngÜ©i phát ngôn cûa Chúa.
2. NgÜ©i ÇÜ®c Chúa xÙc dÀu. Arôn làm ngÜ©i lÆp låi SÙ ÇiŒp cûa Môise
không bi‰t bao lâu, và sau Çó Chúa biŒt riêng Arôn Ç‹ là m¶t công viŒc
khác: ThÀy T‰ lÍ ThÜ®ng phÄm ÇÀu tiên cûa dân YsÖraên.
* ñÜ®c tÆp nói l©i cûa Chúa, nhÜng ÇÜ®c dùng Ç‹ làm thÀy T‰ lÍ thì có
nghÎch lš không ? Không! Tåi sao? Vì chÙc t‰ lÍ vô cùng quan tr†ng,
trÜ§c nhÃt Chúa Çã tÆp cho ông nói Çúng vŠ các cûa lÍ qua Môise, rÒi sau
Çó khi ông dâng t‰ lÍ thì së làm Çúng nhÃt. N‰u dâng t‰ lÍ không Çúng thì
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Bài 18.

ÇÃt hÙa xÜa và nay
DânsÓkš 33:50 - 59. HêbÖrÖ 4:1.

VÆy, Çang khi còn có l©i hÙa cho vào s¿ yên nghÌ Chúa,
hãy lo s®, kÈo trong chúng ta có ai bÎ trØ ra chæng.
DânsÓkš 33:50-59 chuy‹n sang giai Çoån m§i là vào ñÃt hÙa.
- Câu gÓc: Dân YsÖraên có ÇÃt hÙa, chúng ta cÛng có l©i hÙa yên nghÌ.
- Møc Çích: Bài h†c dÅn Ç‰n s¿ hi‹u bi‰t mà giúp chúng ta biŠt r¢ng còn
ÇŠu quí báu Ç‰n sau s¿ ÇÜ®c CÙu n»a. N‰u thi‰u thiŒt thòi vô cùng.
- Cách h†c: là so sánh. ñÃt hÙa Dân YsÖraên và ñÃt hÙa cûa H¶i thánh
I. ñÃt hÙa cûa YsÖraên.
ñ‰n Dân 33:50-59. chúng ta së g¥p nhiŠu tØ ng»: Çu°i h‰t, hu› diŒt,
Çåp Ç‡..v..v. và Ç‰n sách Giôsuê, chúng ta së g¥p nh»ng hành Ç¶ng khó
hi‹u và dÜ©ng nhÜ mâu thuÄn v§i n‰p sÓng CÖ ÇÓc nhân ÇÜ®c dåy trong
Kinh thánh Tân Ü§c. Bi‰t ÇiŠu nÀy së giúp chúng ta hi‹u ÇÜ®c các š
nghïa tåi làm sao mà ñÙc Chúa Tr©i Çu°i nh»ng dân t¶c Çang ª trong xÙ
Ç‰n n‡i phäi tiêu diŒt h† mà ban cho dân Ngài, có phäi là không công
bình không ?
1. Là ÇÃt hÙa Chúa cho Áp ra ham.
V§i š ÇÎnh Ngài ch†n tØ Ápraham Ç‹ trª thành m¶t dân t¶c cho Chúa,
nghïa là tØ h† mà Chúa CÙu Th‰ së vào trÀn gian. Vì th‰ Ngài ban m¶t
vùng ÇÃt thÆt màu mª cho h†, nhÜ là m¶t phÜÖng tiŒn Ç‹ h† làm tròn sÙ
mång Chúa giao. NhÜ bài trÜ§c ÇŠ cÆp: Møc Çích theo Chúa, không phäi
là Ç‹ ÇÜ®c ÇÃt hÙa. ñÃt hÙa chÌ là phÜÖng tiŒn Ç‹ h† làm vinh hi‹n danh
Chúa, mà s¿ vinh hi‹n nÀy là Chúa Giêxu vào trÀn gian Ç‹ Çem m†i
ngÜ©i trª vŠ cùng ñÙc Chúa Tr©i, và chúng ta ÇÜ®c cÙu Ç‹ làm vinh hi‹n
danh Chúa. Vì vÆy Chúa ban ÇÃt hÙa cho Ápraham và dòng dõi ông.
Sáng 12: 11-3. NgÜÖi hãy ra khÕi quê hÜÖng Ç‰n xÙ ta së chÌ cho..và
các chi t¶c nÖi th‰ gian së nh© ngÜÖi mà ÇÜ®c phÜ§c. RÕ ràng phÜ§c
hånh ÇÃt hÙa chÌ là phÜÖng tiŒn mà møc Çích cuÓi cùng là các chi t¶c nÖi
th‰ gian nh© ngÜÖi ÇÜ®c phÜ§c ám chÌ S¿ CÙu r‡i nh© Chúa Giêxu.
2. Là ÇÃt hÙa mà h† Çã nhÆn rÒi.
Ra Çi không bao lâu Ápraham, ông và gia Çình Çã nhÆn ÇÃt hÙa .
Sáng 12: 5. Ápraham dÅn Sarai và các ÇÀy t§ Çã ÇÜ®c tåi Cha ran, tØ Çó

ra, Ç‹ Çi Ç‰n xÙ Canaan, rÒi, chúng ÇŠu Ç‰n xÙ Canaan.
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ThÙ nhÃt :Tôn vinh ñÙc Chúa Cha ÇÜ®c vinh hi‹n trên ÇÃt ,
ThÙ hai:
hai: Ban s¿ CÙu chu¶c Ç‹ chúng ta làm vinh hi‹n ñÙc Chúa Tr©i.
K‰t luÆn:
Có ai tåo ra nan ÇŠ Ç‹ giäi quy‰t nan ÇŠ ? Không ! CÛng m¶t th‹ Ãy,
Chúa không tåo ra nan ÇŠ Ç‹ giäi quy‰t nan ÇŠ , mà cho phép m†i hoàn
cänh xäy ra, qua viŒc Chúa làm chúng ta ÇÜ®c thêm ÇÙc tin, bªi lòng tin
chúng ta th‹ hiŒn mà danh Chúa ÇÜ®c vinh hi‹n.
Hãy suy nghï Ç‰n diÍn ti‰n nÀy: Nan ÇŠ - giäi quy‰t - Lòng tin - ÷n
phÜ§c - Danh Chúa ÇÜ®c vinh hi‹n.
Hoàn cänh Ç‹ hoàn thiŒn, ÇÜa Ç‰n hoàn toàn và cuÓi cùng là hoàn
thành š ÇÎnh cûa Chúa, cho Chúa và vì Chúa.
Møc Çích cûa Ç©i ngÜ©i là gì ? Là làm rång danh Chúa và tÆn hÜªng
Ngài mãi mãi.

sao? không lÜ©ng ÇÜ®c. Hai con Arôn NaÇáp và Abihu, có lë › låi cha
mình là thÀy T‰ lÍ, không chÎu h†c ho¥c là h†c mà không cÄn thÆn làm
theo và hÆu quä là bÎ ng†n lºa tØ bàn th© thiêu sÓng. Lêvikš 10: 11- 5.
Thiên 23:
23 Chén tôi ÇÀy tràn. ñÀy trÜ§c tràn sau.
* H†c Kinh thánh là bÜ§c ÇÀu, nhÆn vi
viŒŒc là bÜ§c ti‰p theo
theo..
Chúa dùng Môise và Arôn Ç‹ dáp Ùng hai nhu cÀn l§n nhÃt trong
hành trình theo Chúa: Môise nói l©i ñÙc Chúa Tr©i, và Arôn ngÜ©i dâng
sinh t‰ chu¶c t¶i dân s¿. Ngày nay Chúa Giêxu Çáp Ùng cä hai nhu cÀn
nÀy: Chúa vØa là L©i phán cûa ñÙc Chúa Tr©i, vØa là Chiên Con cûa
ñÙc Chúa Tr©i cÃt t¶i l‡i th‰ gian Çi.
K‰t:
Nhìn låi lÎch sº H¶i thánh tØng bÜ§c m¶t Chúa Çã trang bÎ cho chúng
ta: ñÃt, Nhà th©, nhà TÜ thÃt, Phòng thông công. M‡i giai Çoån Chúa
dùng m‡i ngÜ©i Çáp Ùng m¶t møc tiêu cûa Chúa. Nhìn quá khÙ, chúng ta
bi‰t hiŒn nay Chúa Çang trang bÎ ÇiŠu gì cho chúng ta không ?
* Chúa së Çem ngÜ©i vào sau khi chúng ta bi‰t gây d¿ng ngÜ©i.
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Th‹ loåi: Giäi nghïa Chû ÇŠ
Bài 6.

Gìn gi» trong quän lš
DânsÓkš 33:1. Galati 4:2.

Phäi ª dÜ§i quyŠn kÈ bäo h¶ và kÈ coi gi»,
cho Ç‰n kÿ ngÜ©i cha Çã ÇÎnh.
Trong hành trình theo Chúa, Ngài dùng s¿ quän lš Ç‹ gìn gi»
chúng ta, và chúng ta cÛng Ç¥t mình trong s¿ quän lš cûa Chúa Ç‹ ÇÜ®c
an toàn. ñó là š nghïa trách nhiŒm quän lš Chúa giao Môise và Arôn.
Chû ÇŠ không bày tÕ h‰t š muÓn nói. Thº k‹ m¶t câu chuyŒn, xin
giúp cho m¶t chû ÇŠ.
* M¶t chi‰c tàu vÜ®t bi‹n, g¥p sóng to gió l§n, viên thuyŠn trÜªng
ÇÙng trên cabin tàu quan sát m†i viŒc Çang xäy ra. B°ng ông Ãy la l§n:
m†i ngÜ©ì hãy nhäy qua phía bên phäi. LiŠn lÆp tÙc nhÜ m¶t cái máy,
m†i ngÜ©i nhäy sang phía bên phäi, nhäy rÒi h† m§i hi‹u, do gió quá
månh, m¶t s®i dây cáp c¶t buÒm bÎ ÇÙt, quÃt månh xuÓng nŠn tàu ch°
các thu› thû Çang ÇÙng. Nh© l©i nói kÎp th©i, nh© vâng l©i tuyŒt ÇÓi mà
m†i ngÜ©i thoát nån.
I. š nghïa ch» quän lš.
1. Quän lš không phäi là Quän trÎ.
trÎ Quän trÎ thu¶c vŠ chû, còn quän
lš nÖi ÇÀy t§ ÇÜ®c giao. Chúa giao cho ngÜ©i ÇÀy t§ quän lš ch§ không
phäi quän trÎ, Quän lš là trông coi, truyŠn Çåt š muÓn chû, còn ch» quän
trÎ là dùng quyŠn hành b¡t bu¶c ngÜ©i khác.
* QuyŠn Quän trÎ thu¶c
thu¶c ñÙc Chúa Tr©i:
Tr©i là chû m†i tåo vÆt, và Chúa
Giêxu là Con ÇÒng bình Ç£ng v§i Cha. HêbÖrÖ 3: 6. NhÜng ñÃng Christ

thì trung tín nhÜ con trai quän trÎ nhà Chúa; mà nhà Chúa tÙc là chúng ta.
* QuyŠn quän lš ª nÖi ngÜ©i Chúa giao.
giao + HêbÖrÖ 3:3,5. Còn vŠ
Môise, ngÜ©i Çã trung tín trong cä nhà Chúa nhÜ m¶t kÈ tôi t§, g†i Ç‰n
làm chÙng vŠ ÇiŠu sau së ÇÜ®c truyŠn giäng. SÙ ÇÒ PhierÖ nói thêm:
+ I PhierÖ 5: 3. Ch¤ng phäi quän trÎ phÀn trách nhiŒm giao cho anh em,
song Ç‹ làm gÜÖng tÓt cho cä bÀy.
+ Tít 1:7. Vì giám møc là kÈ quän lš nhà ñÙc Chúa Tr©i..
+ GhêÇêôn, Çã nói rÃt rÕ: Cácquanxét 8:23. NhÜng GhêÇêôn Çáp cùng
chúng r¢ng: Ta ch£ng quän trÎ các ngÜÖi, con trai ta cÛng ch£ng quän trÎ
các ngÜÖi Çâu; ñÙc Giêhôva së quän trÎ các ngÜÖi.
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*Trong nghÎch cänh l©i ng®i khen Chúa së làm cho bån ÇÜ®c giäi thoát.
MuÓn ÇÜ®c phÜ§c hãy có l©i chúc phÜ§c cho H¶i thánh cûa Ngài, cho
gia Çình cûa mình.
* L©i nói th‹ hiŒn tÃm lòng:
lòng L©i nói cûa lòng tin, l©i nói cûa s¿ nghi
ng©, l©i nói cûa s¿ ng®i khen, l©i nói cûa s¿ vâng l©i .L©i nói có tôn
danh Chúa dÜ®c tôn cao ? ñiŠu Chúa muÓn nÖi ngÜ©i theo Ngài.
* L©
L©ii nói quy‰t ÇÎnh phÜ§c hay h†a
h†a..
MathiÖ 12: 34b.
34b Bªi vi do s¿ ÇÀy dÅy trong lòng mà miŒng m§i nói
ra. 36. Vä ta bäo cho các ngÜÖi, Ç‰n ngày phán xét, ngÜ©i ta së khai ra

m†i l©i hÜ không mà mình Çã nói; vì bªi l©i nói mà ngÜÖi së ÇÜ®c xÜng
công bình, cÛng bªi l©i nói mà ngÜÖi së bÎ phåt.. 37.vì bªi l©i nói mà
ngÜÖi ÇÜ®c xÜng là công bình, cÛng bªi l©i nói mà ngÜÖi së bÎ phåt.
Iv. ÇÓi chi‰u kinh thánh.
1. Møc Çích cho dân YsÖraên: m¶t sÓ câu Kinh thánh.
* Møc Çích Theo Chúa ÇÜ®c nói trong phép lå ÇÀu tiên qua bi‹n ÇÕ:
- XuÃt 14: 4.
4 Ta së vì Pharaôn và cä toán binh ngÜ©i ÇÜ®c rång
danh;..c 17. rÒi ta së ÇÜ®c rång danh vì Pharaôn..18. Khi nào ta ÇÜ®c rång

danh vì Pharaôn, binh xa cùng lính kœ ngÜ©i..
- Êsai 43:7 Ta Çã d¿ng nên h† vì vinh quang ta; ta Çã tåo thành và Çã
làm nên h†. c 21. ta Çã làm dân nÀy cho ta, nó së hát khen ng®i ta.
- Êsai 46:13.
46:13 Ta làm cho s¿ công bình ta Ç‰n gÀn, ..s¿ cÙu r‡i ta së
ch¤ng chÆm trÍ . Ta së Ç¥t s¿ cÙu r‡i trong Siôn cho YsÖraên, là s¿ vinh
hi‹n ta.. - Giêrêmi 13:11. ñÙc Giêhôva phán: NhÜ cái Çai dính vào lÜng
ngÜ©i, thì ta khi‰n cà nhà YsÖraên và cä nhà GiuÇa dính vào ta cÛng vÆy,
Ç¥ng chúng nó làm dân ta, làm danh v†ng, ca tøng, vinh quang ta; nhÜng
chúng nó ch¤ng khÙng nghe.
Chúa Çã làm tÃt cä Ç‹ qua Çó danh vinh hi‹n Ngài ÇÜ®c tôn cao, vì vÆy
khi Chúa ÇÜ®c tôn cao, chúng ta ÇÜ®c phÜ§c, Danh Chúa không ÇÜ®c tôn
cao dân YsÖraên bÎ trách phåt.
2. Møc Çích trong Ön CÙu R‡i.
* Trong m†i viŒc Ngài Ç¿ng nên.
nên. Rôma 11:36. Vì muôn vÆt ÇŠu là tØ

Ngài, bªi Ngài, và hÜ§ng vŠ Ngài.Vinh hi‹n cho Ngài Ç©i Ç©i vô cùng.

* S¿ thành công trong cu¶c Ç©i không phäi là chúng ta làm bao nhiêu
viŒc mà là bao nhiêu viŒc danh Chúa dÜ®c vinh hi‹n.
* Chúa Giêxu Çã nói Ç‰n thÙ t¿ nÀy:
nÀy: Giæng 17:4.
17:4. Con Çã tôn vinh Cha

trên ÇÃt, làm xong công viêc Cha giao cho làm.
Công viŒc l§n nhÃt cûa Chúa Giêxu khi Ç‰n th‰ gian nÀy là gì ?
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Ç‹ cän ngæn ông, do cÙng lòng Balaam Ç‰n 3 ch° Ç‹ räa sä dân YsÖraên,
Chúa phäi Ç‡i l©i nói trên miŒng ông, nên dÀu không muÓn, ông phäi
chúc phÜ§c cho dân s¿.
II. giäi nghïa š chính.
1. Có 5 Nhu cÀu . Có 5 ÇiŠu Chúa ban cho.
- Tåi H†t ma: Lªi hÙa cûa Chúa. Tåi Phu nôn: bánh æn .
- Tåi Ygiê- Abarim: nÜ§c uÓng. - Tåi núi Abarim: mång lŒnh Chúa.
- Tåi Môáp: L©i nói. chúc phÜ§c hay rûa sä.
Møc Çích không chÌ ª s¿ ban cho, mà thº nghiŒm lòng tin trong Çó.
2. Có 5 ñáp Ùng. Cách chúng ta ÇÓi diŒn v§i vÃn ÇŠ.
a. Tåi H†t ma:
ma: ñáp Ùng L©i Chúa:
Chúa Tin hay không tin? Chúa bäo së ban
cho ÇÃt hÙa, h† bäo không nhÆn ÇÜ®c, Chúa phán qua Môise ÇØng lên.
H† nói : Chúng tôi së lên. Và h† Çã thÃt båi. LÀn hai h† nói : N‰u Chúa
ban, tôi së ÇÜ®c. và h† Çã thành công. Phäi tin l©i Chúa hÙa.
b. Tåi Phu
Phu nôn:
nôn: ñáp Ùng Hoàn cänh.
cänh. LÀm bÀm hay Ng®i khen ? h† Çã
lÀm bÀm, k‰t quä là Chúa sai r¡n lºa. Tåi Ygiê-Abarim h† Çã ca hát
bên gi‰ng và nÜ§c sÓng tuôn tràn. ñØng phàn nàn, hãy ng®i khen.
c. Tåi Abarim:
lŒnh Vâng l©i hay giÆn d» ? Môise chÌ
Abarim ñáp Ùng Mång lŒnh.
thÃy mà không vào ÇÜ®c. Chúa bäo nói v§i hòn Çá, ông ÇÆp hòn Çá.
* Khi cÖn giÆn làm chû, làm hÜ Ü§c v†ng m¶t Ç©i.
d. Tåi Môáp:
Môáp ñáp Ùng L©i nói.
nói Chúc phÜ§c hay rûa sä. Balaam Ç‹ cho
lòng tham làm chû. Hãy Ç‹ š l©i nói vŠ H¶i thánh.
III. AÙP DUÏNG BAØI HOÏC
* TÃt cä có m¶t Çi‹m giÓng nhau Çó là l©i nói.
S¿ vinh hi‹n Chúa ÇÜ®c th‹ hiŒn l©i nói trong m‡i hoàn cänh
- Tåi H†t ma: L©i nói: Tin hay không tin vào l©i hÙa cûa Chúa.
- Tåi Phu nôn: l©i lÀm bÀm. Lòng tin gi»a nghÎch cänh.
- Tåi Ygiê-Abarim: l©i ng®i khen bên gi‰ng.
- Tåi Abarim: L©i không tôn Thánh cho Chúa. Lòng hÀu viŒc cûa
Môise trong ch° nÀy là vØa "giÆn vØa vâng" ThÆt thäm håi ! ñây là Çi‹m
dÍ m¡c cûa ngÜ©i hÀu viŒc Chúa. Vâng l©i Chúa, nhÜng låi giÆn dân
Chúa. Rao L©i S¿ sÓng b¢ng mùi cûa s¿ ch‰t. ICôr 2:16.
- Tåi Môáp: l©i rûa sä cûa Balaam. L©i không bao gi© ÇÜ®c phép. Nói
l©i rûa, l©i xÃu vŠ dân Chúa. HT là thân th‹ Chúa, là chính Chúa. Chúa
phán v§i Ápraham: Ta së chúc phÜ§c ngÜ©i nào chúc phÜ§c ngÜÖi, rûa sä
kÈ nào rûa sä ngÜÖi. MaquÌ làm chúng ta không ÇÜ®c phÜ§c b¢ng cách
khêu g®i l©i không lành vŠ ngÜ©i và dân s¿ cûa Chúa.

69

* Khi ñÙc Chúa Tr©i d¿ng nên th‰ gian và m†i vÆt trong Çó. Ngài cÛng
không giao quyŠn quän trÎ con ngÜ©i trên con ngÜ©i, con ngÜ©i chÌ ÇÜ®c
giao quyŠn quän trÎ trên m†i vÆt.
- Sáng 1:26..loài ngÜ©i nhÜ hình ta và theo tÜ®ng ta, Ç¥ng quän trÎ loài

cá bi‹n, loài chim tr©i, loài súc vÆt, loài côn trùng bò trên m¥t ÇÃt và
kh¡p cä ÇÃt. Con ngÜ©i ÇÜ®c trao quyŠn quän trÎ các loài dÜ§i con ngÜ©i,

không trao quyŠn quän trÎ con ngÜ©i. Chû nghïa cai trÎ là Çi vÜ®t mÙc
ÇÎnh quyŠn ñÙc Chúa Tr©i giao cho.
Sáng 3.
3. ChÒng së cai trÎ ngÜÖi. BÎ cai trÎ th¿c s¿ là m¶t án phåt.
ITimôthê 3:4,5.
3:4,5 ..cai trÎ nhà riêng mình, thì làm sao cai trÎ ÇÜ®c H¶i
thánh ñÙc Chúa Tr©i. các bän dÎch m§i Çã sºa låi: quän trÎ, chæm sóc..
2. Ý nghïa Ph° thông:
thông:
Theo nghïa r¶ng m‡i ngÜ©i ÇÜ®c Chúa giao, dÀu ít hay nhiŠu ÇŠu là
quän lš cûa Chúa. CÛng giÓng nhÜ các Ç¶i trÜªng, các ngÛ trÜªng, các
gia trÜªng, các chi phái ÇŠu có quän lš. Th‰ thì, Chúa có giao cho chúng
ta nh»ng gì?
a. Chúa giao quän lš con cái:
cái cho cha mË quän lš.
I Sº kš 28:5.
28:5 Vä, ñÙc Giêhôva có ban cho ta nhiŠu con trai; trong các
con trai Ãy Ngài ch†n Salômôn. Chúa ban và có quyŠn ch†n l¿a, tÕ ra
thÄm quyŠn vÅn thu¶c vŠ Chúa.
b. Chúa giao quän lš cûa cäi.
I Sºkš 29:1129:11-13.
13. H«i ñÙc Giêhôva! S¿ cao cä, quyŠn næng, vinh

quang, toàn th¡ng,và oai nghi Çáng qui vŠ Ngài; vì muôn vÆt trên các
tØng tr©i và dÜ§i ÇÃt ÇŠu thu¶c vŠ Ngài. ñÙc Giêhôva ôi ! NÜ§c thu¶c vŠ
Ngài..ho¥c s¿ giàu có, ho¥c s¿ vinh quang, ÇŠu do Chúa mà Ç‰n, và Chúa
quän trÎ trên muôn vÆt..v..v.
Aghê 2:8.
2:8. Båc là cûa ta, vàng là cûa ta, ñÙc Giêhôva vån quân phán
vÆy. Chúa Ç¥t nhiŠu sän vÆt quí trên và trong quä ÇÎa cÀu, tuÿ khä næng

tØng ngÜ©i mà ÇÜ®c giao cho quän lš nhiŠu hay ít. Vì vÆy, nh»ng gì
chúng ta có, tÜªng chØng cûa mình, nhÜng thÆt ra chúng ta chÌ là ngÜ©i
quän lš, tiŠn båc, thì gi©, sÙc khÕe, ân tÙ..v..v và, ÇÜÖng nhiên m‡i ngÜ©i
së khai trình chÎu trách nhiŒm v§i Chúa là Chû. Ngoài ra m‡i ngÜ©i ÇŠu
Çã ÇÜ®c Chúa giao cho th©i gian, sÙc khÕe, khä næng, cÖ h¶i..v..v. Chúng
ta ÇŠu là nh»ng quän lš cûa Chúa, v§i š thÙc Çó chúng ta së xº døng hiŒu
quä hÖn nh»ng gì mình Çang có.
3. Ý nghïa chuyên biŒt:
biŒt: Nghïa là có m¶t sÓ ngÜ©i ÇÜ®c giao cho quän
lš m¶t ÇiŠu nào Çó cách Ç¥c biŒt, ngÜ©i khác không có:
Thí dø:
dø:
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+Ápraham
Ápraham có môt quän gia.
gia. Sáng 24:2.
24:2 Ápraham nói cùng ngÜ©i ÇÀy
t§ ª lâu hÖn h‰t trong nhà mình, có quyŠn quy‹n trÎ các gia tài....
+Chúa phán v§i PhierÖ:
PhierÖ Ta giao chìa khóa nÜ§c thiên Çàng cho ngÜÖi.
MathiÖ 16: 19.
19 Chìa khóa không phäi ai cÛng ÇÜ®c giao. ñây là m¶t chÙc
vø quän lš Ç¥c biŒt, chúng ta së tìm hi‹u trong bài sau.
II. ´CH L®I vì ÇÜ®c quän lš.
NgÜ©i ta s® bÎ quän lš, vì nghï r¢ng mình së mÃt t¿ do, không làm
ÇÜ®c ÇiŠu mình muÓn. Chúng ta phäi nói cách ÇÀy Çû là s® kÈ xÃu, kÈ
không bi‰t viŒc quän lš, nhÜng thÆt sung sÜ§ng phÜ§c hånh khi ÇÜ®c m¶t
ngÜ©i quän lš tÓt, vì ngÜ©i nÀy së giúp chúng ta tránh ÇÜ®c l‡i lÀm Çáng
ti‰c, và Çåt Ç‰n møc tiêu tÓt lành. Trong gia Çình ñÙc Chúa Tr©i dùng
cha mË quän lš con cái, trong TrÜ©ng h†c có các Giáo viên, trong H¶i
thánh cÛng vÆy, có ngÜ©i ÇÀy t§ ñÙc Chúa Tr©i.
Có 3 ích l®i :
(1) ñÜ®c Chúa chÎu tránh nhiŒm.
nhiŒm. Luca 7:8.
7:8 Vì chính tôi là ngÜ©i

thu¶c dÜ§i quyŠn kÈ khác, tôi cÛng có quân lính dÜ§i quyŠn tôi n»a.
* ñÃng sai Çi chÎu trách nhiŒ
nhiŒm
m vŠ ngÜ©i ÇÜ®c sai Çi. Rôma 14:4.
Nó ÇÙng hay ngã Ãy là viŒc chû nó, ..vì Chúa có quyŠn cho nó ÇÙng...
(2) ñÜ®c bäo h¶ trong th©i kÿ cÀn thi‰t.
thi‰t. Galati 4:1,2.
4:1,2 Vä tôi nói r¢ng
kÈ k‰ t¿ dÀu là chû cûa m†i vÆt, mà ÇÜÖng còn thÖ Ãu, thì ch¤ng khác chi
kÈ tôi m†i; phäi ª dÜ§i quyŠn kÈ bäo h¶ và kÈ coi gi» cho Ç‰n kÿ ngÜ©i
cha Çã ÇÎnh. Câu gÓc nÀy nói vŠ kÈ bäo h¶, kÈ coi gi» là LuÆt pháp Ç‰n

trÜ§c Ç‹ bäo vŒ con ngÜ©i cho Ç‰n khi Chúa Giêxu Ç‰n Ç‹ ban s¿ cÙu
chu¶c, và Thánh linh ng¿ trong lòng là ñÃng chæm sóc tuyŒt ÇÓi.
MÜ®n š Çó, bài nÀy cÛng muÓn nói r¢ng, hành trình theo Chúa, có
th©i kÿ mà Chúa dùng ngÜ©i cûa Ngài nhÜ kÈ bäo h¶ cho Ç‰n khi s¿
trÜªng thành Ç‰n. N‰u không ÇÜ®c bäo h¶ có th‹ không an toàn Ç‰n ngày
ÇÜ®c làm chû m†i vÆt.
(3) ñÜ®c
ñÜ®c h®p sÙc có møc tiêu.
tiêu. TruyŠn dåo 4:12.
4:12 M¶t s®i dây Çánh ba
tao lÃy làm khó ÇÙt. Trong s¿ quän lš m†i ngÜ©i së có cùng m¶t møc
tiêu. Khi ª trong s¿ quän lš cûa Môise, ông m§i có cÖ h¶i hÜ§ng dÅn m†i
ngÜ©i. ñiŠu nÀy ÇÜ®c ghi:
a. Møc tiêu cûa ngÜ©i Lêvi:
Lêvi: Dân 1:53.
1:53 NgÜ©i Lêvi Çóng tråi chung
quanh ñŠn tåm chÙng c§. NgÜ©i hÀu viŒc vây quanh ñŠn tåm tÙc là
hÜ§ng vŠ Chúa, Ç‹ tìm 3 ÇiŠu: L©i phán dåy cûa Chúa ( hai bäng LuÆt
pháp ) và s¿ dÅn d¡t ( cây gÆy Arôn ) næng l¿c s¿ sÓng ( Mana ).
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YsÖraên hÙa nguyŒn: N‰u Chúa cho tôi ÇÜ®c th¡ng.. Và thÆt Chúa Çã cho
h† th¡ng. CÛng H†t ma 38 næm trÜ§c Çó:
* Bài h†c thÃt båi.
båi. Dân 14: 45.
45 khi Môise sai 12 thám tº do thám xÙ
Canaan , h† trª vŠ chÌ có 2 ngÜ©i là Giôsuê và Calép tin là Chúa së ban
cho h† ÇÃt hÙa, Çang khi 10 thám tº ngã lòng làm cä dân s¿ ngã lòng.
K‰t quä Chúa phán. c34. các ngÜÖi së mang hình phåt vì t¶i ác mình,
nghïa là bÓn mÜÖi næm, m¶t næm cho m¶t ngày. Lúc Çó dân s¿ nói r¢ng:
c40.Chúng tôi Çây së Çi t§i ch‡ ñGHV phán hÙa. Môise cän ngæn: Sao
các ngÜÖi trái mång ñGHV, s¿ Çó së ch¤ng may m¡n Çâu. NhÜng h† cÙ
Çi, hÆu quä: Dân Amaléc và dân Canaan Çánh båi, phân thây dân
YsÖraên cho Ç‰n H†t ma. c45.
Cùng m¶t ch° là H†t ma, cùng m¶t dân s¿ , cùng m¶t cu¶c chi‰n,
nhÜng hai k‰t quä khác nhau: thÃt båi và thành công. Vì sao ? c40 Chúng
tôi Çây së lên, và N‰u Chúa phó dân nÀy vào tay tôi, tÃt tôi së. BÃt tuân,
cái tôi làm chû h† Çã hoàn toàn thÃt båi, gi© Çây h† Çã h†c ÇÜ®c bài h†c
tùy Chúa, và Chúa ban thành công.
2. TØ Hô rÖ Ç‰n Phu nôn. C41,42. Dân 21:4-9.
* Bài h†c thÃt båi.
båi M¶t lÀn n»a dân s¿ Çã thÓt lên nh»ng l©i phän
nghÎch, và nÀy ñÙc Giêhôva sai r¡n lºa Ç‰n. H† nói: Chúng tôi có phåm
t¶i, vì Çã nói nghÎch ñÙc Giêhôva và ngÜ©i. Chúa dåy Môise làm con
r¡n b¢ng ÇÒng treo lên cây sào, ai bÎ r¡n c¡n nhìn lên thì ÇÜ®c sÓng. L©i
phän nghÎch bÎ Çoán phåt và l©i æn næn ÇÜ®c tha thØ.
3. Tåi Ygiê - Abarim. C 44. Dân 21: 10-20.
* Bài h†c thành công.
công Có lë Çây là bÙc tranh ÇËp nhÃt trong suÓt hành
trình cûa h†. ñang khi không có nÜ§c, Chúa hÙa ban cho nÜ§c, h† Çã
nhóm nhau tåi bên gi‰ng mà hát bài ca nÀy: H«i gi‰ng, hãy tuôn lên,
hãy ca hát cho nó!.. DÀu Kinh thánh không ghi låi chi ti‰t, nhÜng chúng
ta ch¡c r¢ng Chúa Çã ban nÜ§c cho h†. S¿ ng®i khen khi‰n h† nhÆn ÇÜ®c
nÜ§c sÓng.
4. Tåi núi Abarim. C 47. Dân 27:12.
* Bài h†c thÃt båi.
båi Chúa bäo Môise lên núi Abarim nhìn thÃy toàn
cänh, vì ông không ÇÜ®c vào Çó. Chúa cÛng phán lš do : vì trÜ§c m¥t
chúng nó, các ngÜÖi không tôn thánh ta ...Vì Môise nói l©i không tôn
danh Chúa nên thánh.
5. Tåi Mô áp. C 48,49. Dân 22-25.
* Bài h†c thÃt båi.
båi N‡i bÆc là câu chuyŒn cûa Balaam, vì c§ tham tiŠn
muÓn räa sä dân YsÖraên, Chúa phäi mª miŒng con lØa nói ti‰ng ngÜ©i
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b. Møc tiêu cûa dân
dân s¿: DânsÓkš 2:2...
2:2 ÇÓi ngang nhau vây quanh h¶imåc. TØ m‡i ngÜ©i..rÒi Ç‰n tông t¶c. ÇŠu hÜ§ng vŠ h¶i måc, là nÖi cÀu

Bài 17.
Th‹ loåi: ThÀn h†c Th¿c hành

Møc Çích theo chúa
DânsÓkš 33: 40-49; Êphêsô 1:3-6,12,14. CâugÓc. MathiÖ 6:13b.

Vì nÜ§c, quyŠn, vinh hi‹n ÇŠu thu¶c vŠ Cha Ç©i Ç©i. A men.

Møc Çích Theo Chúa,
Chúa Tin Chúa là gì ? Có phäi Ç‹ ÇÜ®c phÜ§c, có
phäi Ç‹ ÇÜ®c làm con Chúa ? Có phäi Ç‹ ÇÜ®c vào thiên Çàng ? NgÜ©i
cha së thÃt v†ng khi bi‰t làm con Ç‹ hÜªng gia tài. HÜªng phÜ§c là ÇiŠu
tÃt y‰u nhÜng Çó không phäi là møc Çích. Dân YsÖraên h† thÃt v†ng vì
nghï r¢ng theo Chúa Ç‹ hÜªng ÇÃt hÙa. Theo Chúa, Ç‹ ÇÜ®c chính Chúa
ch§ không phäi ÇÜ®c nh»ng gì cûa Chúa.
* Trong s¿ CÙu r‡i Ngài Çã trä b¢ng mång sÓng , Ç‹ làm gì ? có phäi
Ç‹ ÇÜ®c vào thiên Çàng ? Không! Làm con, Thiên Çàng là Ön phÜ§c cûa
s¿ CÙu r‡i ch§ không phäi møc Çích. Câu trä l©i có trong Kinh thánh.
Êphêsô 1: 33-14.
14 Phao lô ng®i khen Ba ngôi ñÙc Chúa Tr©i ban s¿
CÙu r‡i. - Ng®i khen ñÙc Chúa Cha. c1c1-6 Ç‹ khen ng®i s¿ vinh hi‹n cûa
Ân Çi‹n Ngài. - Ng®i khen ñÙc Chúa Con. c4c4-12.
12 HÀu cho s¿ vinh hi‹n
cûa Ngài nh© chúng ta là kÈ Çã trông cÆy mà trÜ§c nhÃt ÇÜ®c ng®i khen
khen.. Ng®i khen ñÙc Thánh Linh. c13c13-14.
14 chu¶c lÃy nh»ng kÈ mà Ngài Çã

ÇÜ®c Ç‹ khen ng®i s¿ vinh hi‹n Ngài.

* Trong Bài cÀu nguyŒn Chúa dåy,
dåy cuÓi cùng tóm låi m¶t câu: Vì nÜ§c

quyŠn vinh hi‹n ÇŠu thu¶c vŠ Cha Ç©i Ç©i . Amen.

* H†c KT, có khi m¶t ch», m¶t câu, m¶t Çoån, m¶t sách, hay nhiŠu s¿
viŒc Ç‹ gÀn nhau m§i thÃy ÇÜ®c bài h†c. NhÜ trÜ©ng h®p Çoån 33.
Có nh»ng ÇŠ tài dÍ giäng, cÛng có khó giäng, cÛng có không có ngôn
ng» Ç‹ diÍn giäi. Chº ÇŠ hôm nay là loåi khó có tØ ng» diÍn giäi. Møc
Çích theo Chúa là Vì Vinh Hi‹n Chúa.
Chúa Vinh hi‹n là tØ khó giäng, nhÃt là s¿
Vinh hi‹n cûa ñÙc Chúa Tr©i.
* BÓn bÜ§c bài h†c nÀy: Quan sát, Giäi nghïa , Áp døng và ñÓi chi‰u.
I. quan sát s¿ viŒc.
Dân 33:40-49. PhÀn nÀy có nhiŠu nÖi Çi qua, nhÜng có 5 ÇÎa danh
quan tr†ng ghi nh§: vua Arát ( H†t ma ), Phu nôn; Ygiê-Abarim, núi
Abarim và Mô áp. Hãy xem nh»ng gì xäy ra.
1. H†t ma: c 40. Dân 21: 1-3. Hai câu chuyŒn xäy ra tåi H†t ma.
* Bài h†c thành công.
công Khi Arát vua miŠn nam xÙ Canaan hay dân
YsÖraên Ç‰n, ông ra tay trÜ§c b¡t m¶t sÓ ngÜ©i YsÖraên phu tù. Dân
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nguyŒn tìm cÀu s¿ dÅn d¡t cûa Chúa.
NgÜ©i lãnh Çåo së tuÿ thu¶c vào s¿ cÀu nguyŒn cûa h¶i chúng mà soån
thäo k‰ hoåch cho công viŒc Chúa. H¶i thánh không có s¿ cÀu nguyŒn
nhÜ Çáng phäi có, m†i hoåt Ç¶ng chÌ là hình thÙc, không có næng l¿c
sÓng. Các l§p h†c Kinh thánh, các phiên h†p phäi b¡t ÇÀu b¢ng s¿ tìm
ki‰m Chúa, Ç‰n mÙc không phäi là m¶t hình thÙc, mà là s¿ khao khát
cho Ç‰n khi bÜ§c vào s¿ hiŒn diŒn cûa Chúa.
* NgÜ©i ta nói r¢ng Møc sÜ Ti‰n sï A.B. Simpson Çã lÃy ngón tay chÌ
vào bäng ÇÒ nÜ§c ViŒt nam, sau Çó ông n¢m xÃp xuÓng nŠn nhà kêu
khóc v§i Chúa. Nh© Çó Chúa mª cánh cºa Tin lành Ç‰n ViŒt nam.
c. Møc tiêu cûa hành trình
trình:
nh nhiŠu khi chúng ta nh¡m Çích Ç‰n, mà quên
ÇiŠu quan tr†ng là s¿ hiŒn diŒn cûa Chúa trong k‰ hoåch Çang ÇÜ®c th¿c
hiŒn. Satan không th‹ cän ngæn chúng ta hÀu viŒc Chúa, nhÜng nó làm
cho chúng ta hÀu viŒc Chúa mà không có Ngài. CÛng vÆy, Chúa dåy h¶i
måc luôn ª gi»a dân s¿ . DânsÓkš 2: 17.
17 H¶i måc së Çi v§i tråi quân
Lêvi, ª gi»a các tråi quân khác...Tåi sao hÜ§ng vŠ H¶i måc, vì tåi Çó có
trø mây ban ngày và trø lºa ban Çêm, khi ra Çi ho¥c khi dØng låi ÇÒng
loåt v§i nhau. ñiŠu ao Ü§c cûa ngÜ©i lãnh Çåo m‡i tín h»u hÜ«ng Ùng
m†i chÜÖng trình cûa H¶i thánh, tØ các bu°i Th© phÜ®ng, CÀu nguyŒn,
cho Ç‰n các ViŒc nhà Chúa. M¶t hành trình có th‹ Ç‰n nhanh ÇÜ®c là tuÿ
theo m†i ngÜ©i cùng khªi hành.
* Phát huy h‰t khä næng ngoài hŒ thÓng và phát huy h‰t khä næng
trong hŒ thÓng lãnh Çåo có gì khác nhau? M¶t Ç¶i bóng gÒm toàn nh»ng
siêu sao, m‡i ngÜ©i cÙ chÖi banh theo š mình, và m¶t Ç¶i bóng có ngÜ©i
quän lš giÕi s¡p x‰p, có chi‰n lÜ®c h¤n hòi. ñ¶i nào së th¡ng ? Giôên 2:
2b -11.
11. Kinh thánh mÜ®n hình änh cào cào m¶t con vÆt nhÕ xíu, mà
ngÜ©i ta dùng chÌ kÈ y‰u §t không làm ÇÜ®c gì nhÜ: châu chÃu Çá xe.
NhÜng ª dÜ§i s¿ lãnh Çåo có hàng ngÛ tåo nên m¶t sÙc månh khôn
lÜ©ng. S¿ hoåt Ç¶ng ÇÒng nhÃt không r©i råc khi m†i ngÜ©i hÜ§ng vŠ
møc tiêu chung.
Có ngÜ©i hÕi: khi nào H¶i thánh ÇÜ®c phøc hÜng ? Khi nào ngÜ©i
lãnh Çåo có con ÇÜ©ng s¿ sÓng cûa Chúa, dân s¿ Chúa khao khát ÇÜ®c
Chúa hÜ§ng dÅn, và s¿ hiŒn diŒn cûa Chúa luôn là trung tâm cûa m†i
sinh hoåt. S¿ khao khát vŠ Chúa ÇÜ®c tÕ ra trong m‡i ngÜ©i b¢ng hành
Ç¶ng. ñó là š nghïa gìn gi» trong s¿ quän lš cûa Chúa.

28

Th‹ loåi: ThÀn h†c Th¿c hành
Bài 7

ChÙc vø nói vŠ

s¿ mÀu nhiŒm
Dân sÓ kš 33:1. CâugÓc. I Côrinhtô 4:1.

VÆy, ai nÃy hãy coi chúng tôi nhÜ ÇÀy t§ ñÃng Christ,
và kÈ quän trÎ nh»ng s¿ mÀu nhiŒm cûa ñÙc Chúa Tr©i.
DânsÓkš 33:1.
33:1 Có hai chÙc vø quän lš: có Môise và Arôn quän lš.
M‡i ngÜ©i quän lš công viŒc gì ? Bài nÀy ÇŠ cÆp Ç‰n m¶t ngÜ©i là Môise.
Ông là ngÜ©i quän lš s¿ mÀu nhiŒm cûa Chúa. Trong th©i Tân Ü§c là ai ?
Theo câu gÓc SÙ ÇÒ Phaolô nói r¢ng: ñÀy t§ ñÃng Christ là kÈ quän trÎ

s¿ mÀu nhiŒm cûa ñÙc Chúa Tr©i.

Có khi nào chúng ta t¿ trách mình vì sao tôi không hi‹u và nói ÇÜ®c
l©i Chúa nhÜ ..v..v.. Bài h†c nÀy vØa trä l©i, vØa an ûi, vØa giúp chúng ta
tin cÆy Chúa.
1. Ý NGH¸A.
* ñÎnh nghïa s¿ mÀu nhiŒm.
nhiŒm.
Êphêsô 3:83:8-9. ..ban cho tôi Ç‹ rao truyŠn cho dân ngoåi s¿ giàu có

không dò ÇÜ®c cûa ñÃng Christ..soi sáng m†i ngÜ©I bi‰t s¿ phân phát lë
mÀu nhiŒm tØ thÜ®ng c° Çã giÃu kín trong ñÙc Chúa Tr©i...
ICôrinhtô 2:16.
2:16. Vì ai Çã bi‰t š Chúa, Ç¥ng dåy d‡ Ngài. NhÜng vŠ
phÀn chúng ta thì có š cûa ñâng Christ. Ý muÓn Chúa là s¿ mÀu nhiŒm.

Trong Çó có nhiŠu phÜÖng diŒn: S¿ CÙu r‡i, K‰ hoåch CÙu r‡i, th¿c hiŒn
CÙu r‡i, sau CÙu r‡i..v.v.. ChÜa k‹ các phÜÖng diŒn khác vŠ Thu¶c tính
ñÙc Chúa Tr©i.
Hãy Ç‹ š thÜ®ng væn së thÃy Phaolô Çang nói vŠ ngÜ©i ÇÀy dÅy
Thánh linh. NhÜ vÆy, ngÜ©i bi‰t chÜÖng trình CÙu r‡i cûa Chúa, rÒi
truyŠn låi cho ngÜ©i khác Çó là ngÜ©i quän lš s¿ mÀu nhiŒm.
1. Ai: N‰u g†i là quän trÎ, không phäi tÃt cä m†i ngÜ©i. mà chÌ m¶t
ngÜ©i ho¥c sÓ ít ngÜ©i dÜ®c giao cho. Chúa Giêxu phán:
Luca 16: 31.
31 Song n‰u không nghe Môise và các ÇÃng tiên tri, thì dÀu

có ai sÓng låi, chúng nó vÅn không tin.

a. Th©i C¿u Ü§c: ñ‹ có nÜ§c, Chúa dåy Môise cách nào Ç‹ lÃy nÜ§c
tØ Hòn Çá có nÜ§c chäy ra, ÇÆp hay nói v§i Hòn Çá. VŠ phÜÖng diŒn
thu¶c linh Chúa g†i Môise lên núi, Chúa phán dåy và ông truyŠn låi cho
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DânsÓkš 20:22-29.TÜ©ng thuÆt cách ch‰t cûa Arôn, mô tä s¿ ThÜÖng
khó cûa Chúa Giêxu ª trong Çó, Çi‹m khác nhau là Chúa vô t¶i.
- Arôn ch‰t vì s¿ t¶i mình 24 , và t¶i cûa dân s¿ ( XuÃt 17:7 ; Dân 20: 8,
12 ) Chúa ch‰t vì t¶i chúng ta.
ta Rô 4:25
- Arôn bÎ b¡t dÅn lên trên núi 25: Chúa Giêxu bÎ ÇiŒu Çi.
Çi Luca 23:26.
- Arôn lên núi v§i hai ngÜ©i 27: Arôn, Môise, Êlêasa có 3 š nghïa:
a. Arôn thÀy t‰ lÍ giao Ü§c cÛ, Chúa Giêxu ThÀy t‰ lÍ giao Ü§c m§i.
b. Môise Çåi diŒn cho luÆt pháp xét xº ( Tên cÜ§p không æn næn )
c. Êlêasa chÌ vŠ ân di‹n ÇÜ®c ch†n ( tên cÜ§p æn næn ÇÜ®c cÙu ) .
- Arôn bÎ l¶t áo 26: Chúa Giêxu bÎ c«i áo Ngài ra. MathiÖ 27:28,31,35.
- Arôn Çi h¶i chúng ÇŠu thÃy 27: Çoàn dân chÙng ki‰n.Luca 23:27,48
- Arôn t¡t hÖi m†i ngÜ©i ÇŠu thÃy 29: Chúa Giêxu ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i thÃy
thÆt ch‰t ..Mác 15:37-41.ThÀy Ç¶i..thÃy Ngài trút linh hÒn...Låi có nh»ng

Ç©n bà ÇÙng xa xa mà xem..cÛng có nhiŠu ngÜ©i Çàn bà khác..

10. Arôn qua Ç©i, YsÖraên qua GiôÇanh: chÌ vŠ Chúa Giêxu chÎu
ch‰t, sÓng låi, vŠ tr©i thì ñÙc Thánh Linh ÇÜ®c ban xuÓng.
Giæng 7:38. BÃy gi© ñÙc Thánh Linh chÜa ÇÜ®c ban xuÓng vì ñÙc
Chúa Giêxu chÜa ÇÜ®c vinh hi‹n..
III. cách ch‰t cao tr†ng.
DÀu Arôn bÎ Çoán phåt, nhÜng bày tÕ nhiŠu lë thÆt :
1. Ý nghïa các s¿ ch‰t:
- S¿ Çoán phåt tÃt cä không có s¿ miÍn trØ Môise hay Arôn.
- S¿ Çoán phåt tuÿ ngÜ©i. trên ÇÃt dành cho con cái Ngài, và s¿ Çoán
phåt sau khi qua Ç©i dành cho ngÜ©i ngoài Chúa.
- S¿ Çoán phåt trong Ç©i ngÜ©i theo Chúa tÕ ra không có ngøc luyŒn
t¶i trÜ§c khi vào thiên Çàng. Giäi : ICôr 3:15. CÙu dÜ©ng nhÜ qua lºa ?
2. Ý nghïa s¿ ch‰t Arôn:
- S¿ Çoán phåt khoan nhÅn. mãi cho Ç‰n Çây 39 næm sau Chúa m§i thi
hành án phåt v§i Arôn. XuÃt 19:1; 32: 1-6 so Dân 33: 38,39.
- S¿ Çoán phåt tôn quí. N‰u ai hÀu viŒc ta, thì Cha ta ¡t tôn quí ngÜ©i.
Giæng 12:26.Chúa cho ông qua Ç©i cách tôn quí trong các phÜÖng diŒn:
- ñÜ®c làm xong chÙc vø ( næm thÙ 40 mÜÖi sau khi ra Êdíptô ).
- ñÜ®c sÓng Ç‰n Çåi th†123 tu°i .
- ñÜ®c g†i lên núi qua Ç©i trong vinh hi‹n .
- ñÜ®c thÃy ngÜ©i nÓi ti‰p chÙc vø mình. Dân 20:28.
- ñÜ®c cä dân s¿ thÜÖng khóc ông trong 30 ngày.
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c15..s¿ xÙc dÀu së phong cho h† chÙc t‰ lÍ mãi mãi trãi qua các Ç©i.
* Chúa Giêxu Christ có nghïa ñÃng ÇÜ®c xÙc dÀu.
Thiên 2:2. ñÃng ÇÜ®c xÙc dÀu cûa Ngài. Luca 4:18-21. ...Ngài Çã xÙc

dÀu cho ta...hôm nay Çã ÇÜ®c Ùng nghiŒm...

6. Arôn, có chÙc vø bÎ công kích.
DânsÓkš 16:3..
16:3 vÆy sao các ngÜÖi t¿ cao trên h¶i chúng cûa ñGHV.
* Chúa Giêxu có chÙc vø bÎ công kích.
kích Mác 6:3. Có phäi ngÜ©i là th®

m¶c, con trai Mari..Chúng bèn vÃp phåm vì c§ Ngài.
MathiÖ 26: 63. ThÀy cä thÜ®ng phÄm...NgÜÖi có phäi là ñÃng Christ,
Con ñÙc Chúa Tr©i chæng.. bèn xé áo mình, ngÜÖi Çã phåm thÜ®ng..
Møc sÜ Henry ngày kia Çi giäng vŠ bÎ cÜ§p, ông tå Ön Chúa vì mình
là ngÜ©i bÎ cÜ§p, ch§ không là là kÈ cÜ§p. Chúa dåy :
PhÜ§c cho kÈ chÎu b¡t b§ ( ch§ không phäi kÈ b¡t b§ )
PhÜ§c cho kÈ than khóc ( ch§ không phäi kÈ làm ngÜ©i khác khóc)
PhÜ§c cho kÈ bÎ cám d‡ ( ch§ không phäi kÈ cám d‡ ngÜ©i )
PhÜ§c cho kÈ bÎ vu oan ( ch§ không phäi vu oan ngÜ©i ) .
M¶t ÇiŠu ghi nh§: Khi Arôn bÎ công kích, Chúa bênh v¿c b¢ng cây gÆy
tr° hoa, nhÜng sau Çó Arôn công kích Môise thì bÎ Çoán phåt.
* NgÜ©i bÎ công kích thì ÇÜ®c vinh hi‹n, kÈ công kích mÃt s¿ vinh hi‹n.
7. Arôn, bÎ vây trong y‰u ÇuÓi. Hêb 5:1,2. Phàm thÀy t‰ lÍ thÜ®ng

phÄm tØ trong loài ngÜ©i ch†n ra..NgÜ©i Çã bÎ vây trong s¿ y‰u ÇuÓi, nên
có th‹ thÜÖng xót nh»ng kÈ ngu dÓt sai lÀm.

* Chúa Giêxu chÎu thº thách nhÜ chúng ta . song ch¤ng phåm t¶i.
So Hêb 4: 15,16. bèn có m¶t thÀy t‰ lÍ bÎ thº thách trong m†i viŒc
cÛng nhÜ chúng ta, song ch¤ng phåm t¶i. 2:17,18
8. Arôn, có cây gÆy tr° hoa. DânsÓkš 17:8. Môise vào Tråi bäng

chÙng , xäy thÃy cây gÆy Arôn vŠ nhà Lêvi tr° hoa và trái hånh nhÖn
chín. Cây gÆy tr° hoa là hình bóng
* Chúa sÓng låi b¢ng chÙng Ngài là CÙu Chúa.
Chúa Công vø 2:32,36.
2:32,36
Rôma 1:4.bªi s¿ sÓng låi cûa Ngài tØ trong kÈ ch‰t, ÇÜ®c tÕ ra là Con

ñÙc Chúa Tr©i có quyŠn phép, tÙc là ñÙc Chúa Giêxu Christ,Chúa
chúng ta.
9. Arôn, mang lÃy t¶i dân s¿. XuÃt 28:29.Th‰ thì, khi nào Arôn vào nÖi
thánh, së mang trên lòng mình tên các con trai YsÖraên.

* Chúa Giêxu, ñÃng gánh thay t¶i l‡i chúng ta.
ta.
Êsai 53:4-6. ThÆt ngÜ©i Çã mang s¿ Çau Óm cûa chúng ta, Çã gánh ..vì

s¿ gian ác...ñGHV Çã làm cho t¶i l‡i ..chúng ta ÇŠu chÃt trên ngÜ©i.
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dân YsÖraên. tåi Çây chúng ta g†i Môise là ngÜ©i quän lš s¿ mÀu nhiŒm
cûa ñÙc Chúa Tr©i.
b.Th©i
b.Th©i tân Ü§c:
Ü§c:
Êphêsô 3:5. là lë mÀu nhiŒm trong các Ç©i khác, chÜa tØng phát l¶ cho

con cái loài ngÜ©i, mà bây gi© Çã ÇÜ®c ñÙc Thánh Linh tÕ ra cho các sÙ
ÇÒ thánh và tiên tri cûa Ngài.
- ICôrinhtô:1.
ICôrinhtô:1 VÆy, ai nÃy hãy coi chúng tôi nhÜ ÇÀy t§ cûa ñÃng
Christ, và kÈ quän trÎ nh»ng s¿ mÀu nhiŒm cûa ñÙc Chúa Tr©i.

Trong Tân Ü§c cÛng có chÙc vø ÇÃng tiên tri, nhÜ trong thÜ tín
Côrinhtô: ThÙ nhÃt là SÙÇÒ k‰ Ç‰n là ÇÃng tiên tri, thÙ ba là thÃy giäng
Tin lành. Khác nhau chÙc vø tiên tri c¿u và tân Ü§c là: Tiên tri C¿u Ü§c
nói tiên tri, còn tiên ri tân Ü§c là nói l©i tiên tri, nhÜ Công vø lÆp låi
Giôên: Con trai con gái ta së nói l©i tiên tri. TÙc là nói l©i Çã ghi chép.
2. Công viŒc:
- Giäng ñåo: + cho m†i ngÜ©i. Côlôse 1:25,26
1:25,26.
:25,26 Tôi làm kÈ giúp viŒc

cûa H¶i thánh, bªi s¿ phân phát cûa ñÙc Chúa Tr©i, là ñÃng giao cho tôi
cái phÀn viŒc truyŠn ñåo Chúa cho anh em cách tr†n vËn, tÙc là s¿ mÀu
nhiŒm Çã giÃu kín trãi các Ç©i các ki‰p mà nay tÕ ra cho các thánh ÇÒ
Ngài. Và phân phát: + cho ngÜ©i thu¶c vŠ Chúa tÙc là H¶i thánh Çúng
lúc, Çúng nhu cÀu. MathiÖ 24: 45,47.
45,47 ..Ç¥ng cho ÇÒ æn (L©i Chúa) Çúng
thì gi©. ( Çáp Ùng )..chû së Ç¥t coi sóc cä gia tài mình.
- Ghi ñåo vào lòng ngÜ©i Tin. IICôr 3:3.
3:3 ..anh em là bÙc thÜ cûa ñÃng
Christ, bªi chÙc vø chúng tôi mà vi‰t ra...ch¤ng vi‰t trên bäng Çá, nhÜng
trên bäng thÎt. ( ñang ÇÓi chi‰u v§i bäng luÆt pháp Môise ) SÙÇÒ Phaolô
muÓn nói r¢ng khi anh em mª lòng ra Çón nhÆn l©i Chúa chúng tôi rao
giäng, Ãy là lúc chúng tôi vi‰t L©i Chúa vào bäng lòng anh em. Nh»ng
tÃm lòng mŠm måi nhÜ ÇÃt sét chÜa nung së ÇÜ®c ghi vào, nhÜng tÃm
lòng cÙng cÕi së không gi» låi.
....ch§ vÜ®t qua l©i Çã chép.
- Gi» ñåo theo l©i Çã chép.. I Côr 4: 6.
6.....
Phaolô muÓn nói r¢ng: xin ÇØng ai thêm ÇiŠu gì vào l©i Çã ÇÜ®c ghi .
(1) Lë mÀu nhiŒm ª trong L©i Çã chép, nghïa là không có lë thÆt mÀu
nhiŒm nào Çang ª ngoài Kinh thánh,
(2) S¿ hi‹u bi‰t ÇÜ®c tÕ ra cho ngÜ©i ÇÀy t§ ñÙc Chúa Tr©i.
Tr© VŠ m¶t
phÜÖng diŒn tín ÇÒ hi‹u bi‰t l©i ñÙc Chúa Tr©i liên quan Ç‰n s¿ CÙu r‡i
cá nhân, cÛng có m¶t ít tØng trãi chia xÈ giúp Çª m¶t vài ngÜ©i, nhÜng ân
tÙ Ç‹ gây d¿ng có tính cách chung ÇÜ®c Chúa giao nÖi ÇÀy t§ Chúa, vì
vai trò ngÜ©i quän lš lë mÀu nhiŒm vÅn ª nÖi ngÜ©i cûa Chúa. ñây chính
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là lš do giáo viên các l§p phäi xº døng nh»ng bài h†c Çã ÇÜ®c soån bªi
các ÇÀy t§ Chúa. NgÜ©i tín ÇÒ có Thánh Linh së bæn khoæn khi g¥p m¶t
giáo lš lå, nên hÕi ÇÀy t§ Chúa.
Th‰ thì, có phäi chÌ SÙ ÇÒ m§i có th‹ rao giäng l©i Chúa? Không,
PhaoLô nói v§i Timôthê hãy trao cho mÃy ngÜ©i trung thành, có nh»ng
nguyên t¡c sau Çây: trung thành là trung tín thành tâm v§i l©i cûa Chúa
Ii. nguyên t¡c th¿c hành.
Th‰ thì, có phäi chÌ SÙ ÇÒ m§i có th‹ rao giäng l©i Chúa? Không !
1. Nguyên t¡c chìa khóa: Chúa phán v§i Môise, và Môi chuyÍn giao
l©i Chúa cho Arôn thuÆt låi. Th©i Tân Ü§c cÛng vÆy
Chúa phán v§i PhierÖ: Ta giao chìa khóa nÜ§c thiên Çàng cho
ngÜÖi....PhaoLô nói v§i Timôthê...hãy trao cho mÃy ngÜ©i trung thành.
Phaolô chuyÍn giao cho Timôthê, cÛng d¥n Timôthê chuy‹n cho ngÜ©i
khác, ch» trung thành tÙc là thành th¿c v§i L©i Chúa Çã nhÆn ÇÜ®c.
a.. ñ¥t tay chuyÍn giao:
giao Qua s¿ Ç¥t tay së ÇÜ®c Chúa chÙng, do Çó s¿
hÀu viŒc m§i có hiŒu quä.
* TrÜ©ng h®p cûa SaulÖ.( ISamuên 9:1, 6, 9 Samuên lÃy m¶t ve nhÕ

Ç¿ng dÀu, Ç° trên ÇÀu SaulÖ, mà nói r¢ng: NÀy ñÙc Giêhôva xÙc dÀu cho
ngÜÖi....ThÀn cûa ñÙc Giêhôva cäm Ç¶ng ngÜ©i.....rÒi ngÜ©i hoá ra m¶t
ngÜ©i khác....SaulÖ vØa xây khÕi..... ñÙc Chúa Tr©i Ç°i lòng ngÜÖì ra
khác,.....)

* PhaoLô dÀu Çã là h†c nÖi giáo sÜ Gamaliên
Gamaliên 9 Công vø 22:3 ), Chúa
kêu g†i và ÇÜa vào ÇÒng v¡ng Arabi ( Galati 1:17 ), nÖi Çó có nhiŠu kinh
nghiŒm lå lùng nhÜ ÇÜ®c Chúa Çem lên tÀng tr©i thÙ ba ( IICôr 12:2 ).
NhÜng khi bÜ§c vào chÙc vø, có m¶t nguyên t¡c chuy‹n giao tØ Các SÙ
ÇÒ trÜ§c ông trao cho là s¿ Ç¥t tay.
Công vø 13:3.
13:3 ñã cÀu nguyŒn kiêng æn cÀu nguyŒn xong, môn ÇÒ bèn

Ç¥t tay trên hai ngÜ©i rÒi Ç‹ cho Çi.
* H†c Kinh thánh là trang bÎ tri thÙc Kinh thánh,
nhÜng ÇÜ®c Ç¥t tay là nhÆn m¶t thÄm quyŠn.
* ITimôthê 4:14.
4:14 ñØng bÕ quên Ön ban trong lòng con, là Ön bªi l©i
tiên tri, nhÖn h¶i trÜªng lão Ç¥t tay mà Çã ban cho con.

lÜu š : së không th‹ có m¶t cu¶c Ç©i hoàn häo Ç‰n mÙc b¶c l¶ cách ÇÀy
Çû vŠ Chúa Giêxu vÓn cao tr†ng truyŒt ÇÓi, vì có nh»ng sai lÀm trong Ç©i
sÓng Arôn Çã làm ngÜ©i ta không nhÆn ra vë ÇËp Chúa trong ông.
1. Arôn, ÇÜ®c d¿ bÎ tØ trÜ§c. XuÃt 4:14. Ta bi‰t ngÜ©i Çó có tài nói

giÕi, và kìa, ngÜ©i ÇÜÖng Çi Ç‰n Çón ngÜÖi.
* Chúa Giêxu " Çã ÇÎnh s¤n trÜ§c bu°i sáng th‰. " I PhierÖ 1:20.
+ Chúa Giêxu t¿ gi§i thiŒu " Kìa ngÜ©i Ç‰n " Hêb 10:7. Tôi bèn nói:
H«i ñÙc Chúa Tr©i, nÀy tôi Ç‰n - Trong sách có chép vŠ tôi.
+ Giæng Báp tít gi§i thiêu: Kìa, Chiên Con cûa ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng
cÃt t¶i l‡i th‰ gian Çi. Giæng 1:29.
+ Khi Chúa Giêxu tØ tr©i trª låi Khäi 1:7. Kìa, Ngài Ç‰n gi»a nh»ng

* Nh»ng nghïa ngø š:
š:+Arôn là anh Môise: Ân Çi‹n có trÜ§c luÆt pháp.
+ Môise có lÜ«i ngÆp ngØng, Arôn tay nói giÕi : ti‰ng nói LuÆt pháp chÌ
cho thÃy t¶i, phäi nh© Ç‰n ti‰ng nói cûa Ân Çi‹n nh© Çó SCR trình bày
cách rÕ ràng. + Cä hai g¥p Pharaôn : LuÆt pháp và Ân Çi‹n song hành.
+ Con bò vàng: Khi LuÆt pháp chÜa Ç‰n, Ân Çi‹n không Çû thuy‰t phøc
2. Arôn, lÆp låi L©i Chúa phán. XuÃt 4:18.
4:18 ƒy ngÜ©i Çó së nói cùng

dân s¿ th‰ cho ngÜÖi, dùng làm miŒng ngÜÖi, ..

* Chúa Giêxu Ç‰n lÆp låi l©i phán cûa ñÙc Chúa Tr©i.
Tr©i.
Giæng 12: 48. Bªi Ta ch¤ng nói theo š riêng ta ; nhÜng Cha sai ta Ç‰n,

Çã truyŠn lÎnh cho ta phäi nói ÇiŠu chi và phäi nói th‹ nào.VÆy, nh»ng
ÇiŠu ta nói, thì nói theo nhÜ Cha ta Çã d¥n.
* Nghïa ngø š:
š: Môise nói Arôn lÆp låi: LuÆt pháp chÌ t¶i và Ân Çi‹n cÙu
t¶i, không mâu thuÄn. Ân Çi‹n làm thành ÇiŠu luÆt pháp không làm ÇÜ®c
và làm cho hoàn tÃt. Hêb 7:19. LuÆt pháp không làm tr†n, låi có s¿ trông

cÆy hay hÖn thay cho luÆt pháp..Çem chúng ta Ç‰n gÀn ñCT.

3. Arôn, có cây gÆy quyŠn næng.* XuÃt 7:12. 15. GÆy cûa Arôn
nuÓt gÆy thành r¡n cûa các thuÆt sï Pharaôn.Sáng 3:15 QuyŠn næng cûa
Chúa Giêxu Çåp ÇÀu con r¡n là satan.* XuÃt 7:19. Arôn phép lå thÙ nhÃt
cûa LuÆt pháp nÜ§c thành huy‰t. Giæng 2:9.Chúa Giêxu làm phép lå thÙ
nhÃt cûa th©i Ân Çi‹n là bi‰n nÜ§c thành rÜ®u.
4. Arôn, nâng Çª cánh tay. XuÃt 17:12. Tay Môise mõi, Arôn và
HurÖ bèn lÃy Çá kê cho ngÜ©i ngÒi, rÒi ª hai bên Ç« tay ngÜ©i lên. Côlôse
1:29.
1:29. ƒy cÛng vì Çó mà tôi làm viŒc, nh© sÙc Ngài giúp Ç« mà chi‰n Çãu,

Bån së cäm nhÆn m¶t chÙc vø ÇÜ®c Ç¥t tay, khác v§i chÙc vø chÜa
Ç¥t tay cách rÕ rŒt. Bån nói l©i lë thÆt hay làm công viŒc Chúa mà qua s¿
chuy‹n giao cûa ngÜ©i ñÙc Chúa Tr©i ch¡c ch¡n së khác hÖn nhiŠu, cho
dù bån nói ho¥c làm thÆt Çúng, ª trong Kinh thánh g†i là thÄm quyŠn
chuy‹n giao, khi Chúa giao trách nhiŒm cho ai, thì Ngài së làm qua ngÜ©i

5. Arôn, ÇÜ®c xÙc dÀu. XuÃt 40:13.NgÜÖi hãy m¥c áo thánh cho
Arôn, xÙc dÀu và biŒt riêng ra thánh, vÆy ngÜ©i së làm chÙc t‰ lÍ...
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là sÙc hành Ç¶ng cách có quyŠn trong tôi.

Bài 16.
Th‹ loåi : Giäi Kinh Hình bóng.

chÙc tr†ng cûa a rôn
DânsÓkš 33:38 -39; HêbÖrÖ 7:23 - 8:2. CâugÓc.Hêb 5:4.

Vä låi, không ai chi‰m lÃy chÙc tr†ng Çó cho mình;
phäi ÇÜ®c ñÙc Chúa Tr©i kêu g†i nhÜ Arôn ngày xÜa.

Khi nói Ç‰n Arôn, chúng ta nói Ç‰n m¶t ngÜ©i giúp Çª, ÇÙng phía sau
Môise, m¶t ngÜ©i l‡i lÀm khi chìu theo dân YsÖraên làm tÜ®ng bò cho h†
th© låy. NhÜng, bài h†c nÀy cho chúng ta thÃy tính chÃt cao tr†ng trong
chÙc vø cûa Arôn.
Dân 33: 38,39. ñŠ cÆp Ç‰n 3 s¿ cao tr†ng:
- ChÙc vø cao tr†ng : Arôn, thÀy t‰ lÍ .
- Cu¶c Ç©i cao tr†ng : ông sÓng rÃt th† Ç‰n 123 tu°i , Çi suÓt hành
trình dân YsÖraên gi» tr†n chÙc vø .
- Cách ch‰t cao tr†ng : Khi Chúa Çoán phåt ông không ÇÜ®c vào ÇÃt
hÙa, tuy nhiên ông qua Ç©i theo cách Chúa muÓn và ª trên núi cao .
I. chÙc vø cao tr†ng.
ChÙc t‰ lÍ cûa Arôn ÇÜ®c Thánh kinh HêbÖrÖ 4:4. g†i là chÙc tr†ng

Çó; phäi ÇÜ®c ñÙc Chúa Tr©i kêu g†i nhÜ Arôn ngày xÜa.

1. ChÙc t‰ lÍ ÇÀu tiên cûa YsÖraên, thay m¥t cä dân s¿ Ç‹ dâng cûa t‰
lÍ lên cho ñÙc Chúa Tr©i. Arôn là ThÀy t‰ lÍ ÇÀu tiên trong chi phái
Lêvi, còn Giæng Báp tít là ThÀy t‰ lÍ cuÓi cùng cÛng trong ban nÀy. Xem
Luca 1: 5. Xachari; v® ngÜ©i là Êlisabét, thu¶c vŠ chi phái Arôn.
2. ChÙc vø d†n ÇÜ©ng CR : Arôn ÇÙng Çi‹m xuÃt phát, Giæng Báp tít
ÇÙng Çi‹m Ç‰n là Chúa Giêxu; Arôn dâng t‰ lÍ nhÜ l©i công bÓ ñÃng
CÙu th‰ së Ç‰n, Giæng Báp tít công bÓ ñÃng CÙu th‰ Çã Ç‰n ; Arôn dâng
sinh t‰ tÜ®ng trÜng Ç‹ chu¶c t¶i, Giæng Báp tít tuyên bÓ Chúa Giêxu là
Chiên Con cûa ñÙc Chúa Tr©i, ñÃng cÃt t¶i l‡i th‰ gian Çi.
3. ChÙc vø hình bóng . ChÙc vø cûa Arôn làm hình bóng vŠ chÙc vø
Chúa Giê xu. Vì vÆy trong HêbÖrÖ ÇŠ cÆp so sánh chÙc t‰ lÍ cûa Arôn và
chÙc t‰ lÍ cûa Chúa Giêxu. HêbÖrÖ 7:11-28 , ngay cä s¿ bÃt toàn cûa
Arôn cÛng chÌ cho chúng ta thÃy có cÀn m¶t ThÀy t‰ lÍ toàn vËn.
Ii. cu¶c Ç©I cao tr†ng.
Hêb 5:4,5. ñCT kêu g†i nhÜ Arôn ngày xÜa. CÛng m¶t th‹ Ãy, ñÃng
Christ..v.v. ChÙc vø Arôn mô phÕng chÙc vø ñÃng Christ. ñi‹m cÀn
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Çó. ñåi sÙ là ngÜ©i có hai y‰u tÓ: Bän væn và thÄm quyŠn. N‰u trao bän
væn cho ngÜ©i không có thÄm quyŠn, thì s¿ công bÓ không có tác Ç¶ng
hiŒu l¿c. NgÜ©ì hÀu viŒc Chúa phäi có bän væn là l©i hi‹u bi‰t Kinh
thánh, nhÜng phäi có thÄm quyŠn tØ Chúa ÇÜ®c trao qua ngÜ©i cûa ñÙc
Chúa Tr©i.
b. S¿ xÙc dÀu Ç¥c biŒt:
biŒt:
IGiæng 2:20,27..
2:20,27 chÎu xÙc dÀu tØ nÖi ñÃng thánh, thì Çã bi‰t m†i s¿

rÒi...S¿ xÙc dÀu Çã chÎu tØ nÖi Chúa vÅn còn ª trong mình, thì không cÀn
ai dåy cho h‰t, song vì s¿ xÙc dÀu cûa Ngài dåy các con Çû m†i viŒc, mà
s¿ Ãy là thÆt không phäi dÓi...ñiŠu nÀy có nghïa gì ? SÙ ÇÒ Giæng Çang

nói Ç‰n m¶t hiŒn tÜ®ng Ç¥c biŒt. S¿ xÙc dÀu nÀy là s¿ xÙc dÀu bªi Thánh
Thánh Linh. nhÜ câu 20..tØ nÖi ñÃng thánh. ñây là trÜ©ng h®p Ç¥c biêt,
xäy ra trong sÓ ít ngÜ©i mà s¿ hi‹u bi‰t cûa h† không phäi chÌ nhÆn tØ s¿
chuy‹n giao, mà h† làm rÕ ra nhiŠu lë thÆt vÅn chÜa ÇÜ®c bày tÕ ra bªi
nh»ng ngÜ©i Çi trÜ§c h†.
+ MÜ©i hai SÙ ÇÒ cÛng ÇÜ®c chia ra làm hai nhóm: Không phäi m†i SÙ
ÇÒ ÇŠu ÇÜ®c Chúa dùng giÓng nhau.
(a) có nh»ng SÙÇÒ ÇÜ®c xÙc dÀu hi‹u bi‰t m†i s¿ và ghi låi thành sách
Kinh thánh, trong Çó chÙa Ç¿ng nhiŠu giáolš CÙu r°i. nhÜng
(b) m¶t sÓ khác chÌ làm chÙc vø giäng Tin lành, gây Ç¿ng H¶i thánh.
Có ngÜ©i có cä hai, cÛng có khi chÌ có m¶t. Th©i kÿ sau nÀy chúng ta
thÃy các ÇÀy t§ Chúa , ÇÜ®c g†i là nhà ThÀn h†c biên soån các sách giäi
nghïa, các phÜÖng diŒn ThÀn Çåo h†c. NhÜng cÛng có các ÇÀy t§ Chúa
chÌ ÇÜ®c Ön lÆp låi, ho¥c làm cho sáng hÖn nh»ng gì Çã ÇÜ®c vi‰t ra. Câu
gÓc: Nh»ng s¿ mÀu nhiŒm. nghïa là có nhiŠu s¿ mÀu nhiŒm, mà trong
m¶t th©i kÿ chÜa tÕ ra Çû. TÜªng r¢ng cho Ç‰n khi vào nÜ§c ñÙc Chúa
Tr©i chúng ta m§i bi‰t h‰t, bi‰t Çû, bi‰t rÕ nhÜ Chúa bi‰t tôi vÆy ( ICôr
13:12 ).
2. Nguyên t¡c chi th‹:

(a) M¶t Thánh linh khác ân tÙ:
tÙ: s¿
s Ç¥c tay giÓng nhau nhÜng tuÿ theo
vÎ trí, chÙc vø trong H¶i thánh mà Thánh linh cho nh»ng ân tÙ khác
nhau. ( I Côrinhtô 12:812:8-10 ) Có các loåi Ân tÙ vŠ Phát âm, ân tÙ quän lš,
có ân tÙ vÍ chæm sóc..v.. GiÓng nhÜ thân có nhiŠu chi th‹, tÃt cä có m¶t
nguÒn næng l¿c, nhÜng tùy theo chi th‹ mà khä næng khác nhau.
(b) Bi‰t mình là chi th‹ nào.
nào. ICôr 12:18...
12:18 ñÙc Chúa Tr©i Çã ...ban cho
m‡i m¶t chi th‹ cái Çiå vÎ theo š Ngài..TÙc là bi‰t vÎ trí mình trong thân
th‹ ñÃng Christ. Công viŒc chi th‹ Çó có khä næng gì? NgÜ©i ÇÜ®c xÙc
dÀu Ç‹ nói, mà låi thích làm viŒc hÖn nói, së làm hÜ. NgÜ©i ÇÜ®c xÙc dÀu
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Ç‹ làm viŒc, không thích làm viŒc låi thích nói, m‡i lÀn mª miŒng gây
phiŠn hà không ít. Nh»ng s¿ thay th‰ chÌ là tåm th©i và thi‰u s¿ thuÆn l®i
cùng s¿ hoàn chÌnh cûa nó. M¶t sÓ hoå sï do không có Çôi tay, phäi dùng
miŒng vë, ÇËp nhÜng không hoàn thiŒn cách s¡c xäo khéo léo nhÜ Çôi tay
ÇÜ®c. Nh»ng s¿ bày tÕ cûa Thánh Linh cho tín ÇÒ thÜ©ng có tính cách
gây d¿ng cá nhân, trÜ©ng h®p ÇÜ®c ban cho s¿ gây d¿ng H¶i chúng
thu¶c hoàn cänh, vì Thánh Linh không làm khác hÖn chính s¿ phân b°
cûa chính Ngài.
(c) Chi th‹ nào sÙc månh nÃy:
nÃy
Êphêsô 4: 16b.
16b tuÿ lÜ®ng sÙc månh cûa tØng phÀn.
Månh hÖn không có nghïa là cao hÖn. Cao hÖn khác v§i månh hÖn.
Næng l¿c nhiŠu hÖn không có nghïa chÙc vø l§n hÖn. SÙ ÇÒ Phaolô ÇŠ
cÆp Ç‰n trong thân th‹ có mÃy ch» rÃt hay.
ICôr 12:22. Y‰u ÇuÓi låi là cÀn dùng. c23.hèn hå thì ÇÜ®c tôn tr†ng..
Ch¤ng ÇËp thì låi trao dÒi. c24 . Thi‰u thÓn thì ÇÜ®c quí tr†ng.
NhÜ vÆy ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i cÀn không có nghïa là månh hÖn, ÇÜ®c
nhiŠu ngÜ©i Ç‹ š Ç‰n chÜa h¤n ÇËp hÖn chi th‹ khác, ÇÜ®c quí tr†ng chÜa
h¤n là ÇÀy Çû. ñiŠu nÀy nh¡c chúng ta: månh hÖn không có nghïa ª vÎ trí
cao hÖn. SÙc månh ª Çôi chân, chÎu Ç¿ng cä thân th‹, nhÜng låi ª vÎ vÎ trí
thÃp hÖn h‰t, trái låi con m¡t y‰u hÖn h‰t låi ª trÎ trí cao hÖn h‰t. ChÙc vø
là cách sº døng khä næng cûa chi th‹.
* Ân tÙ không nhÃt thi‰t phäi có chÙc vø.
* Có chÙc vø chÜa h¤n là có Ön hÖn ngÜ©i khác.

- S¿ mê tham cûa m¡t.
m¡t MaquÌ bèn ÇÜa Ngài lên núi cao chÌ cho Ngài
m†i nÜ§c trên th‰ gian. Hãy th© phÜ®ng ta ta së cho ngÜÖi h‰t thäy quyŠn

phép và vinh hi‹n cûa các nÜ§c Çó. Chúa Giêxu Çáp: NgÜÖi phäi th©
phÜ®ng Chúa, là ñÙc Chúa Tr©i ngÜÖi, và chÌ hÀu viêc m¶t mình Ngài
mà thôi.
- S¿ kiêu ngåo cûa Ç©i.
Ç©i MaquÌ cÛng ÇÜa Ngài lên nóc ñŠn th©, bäo n‰u
ngÜÖi là Con ñÙc Chúa Tr©i hãy gieo mình xuÓng Çi. Gieo xuÓng là
muÓn làm m¶t viŒc phi thÜ©ng. Chúa Giêxu Çáp: NgÜÖi ÇØng thº Chúa là

ñÙc Chúa Tr©i ngÜÖi.

¦ trong Chúa Giêxu, và Chúa Giêxu ª trong chúng ta, Ngài së Ç¡c
th¡ng m¶t lÀn n»a qua chúng ta.
ICôrinhtô 15:4515:45-49. NgÜ©i thÙ nhÃt là AÇam Çã nên linh hÒn sÓng.

AÇam sau h‰t là thÀn ban s¿ sÓng. ..NgÜ©i thÙ nhÃt bªi ÇÃt mà ra, là
thu¶c vŠ ÇÃt, ngÜ©i thÙ hai bªi tr©i mà ra. NgÜÖì thu¶c vŠ ÇÃt th‹ nào, thì
nh»ng kÈ vŠ ÇÃt cÛng th‹ Ãy; ngÜ©i thu¶c vŠ tr©i th‹ nào thì kÈ thu¶c vŠ
tr©i cÛng th‹ Ãy. NhÜ chúng ta Çã mang änh tÜ®ng cûa ngÜ©i thu¶c vŠ
ÇÃt, thì cÛng mang änh tÜ®ng cûa ngÜÖì thuôc vŠ tr©i.

3. Nguyên t¡c CÖn mÜa:
Êsai 55:10
55:10:10-11. Vä, nhÜ mÜa và tuy‰t xuÓng tØ trên tr©i và không trª

låi n»a, mà ÇÜ®m nhuÀn ÇÃt Çai, làm cho sanh ra và k‰t nø...thì l©i nói
cûa ta cÛng vÆy, ...Phøc truyŠn 32:2.
32:2 ñåo tôi rãi ra nhÜ mÜa. L©i tôi sa
xuÓng khác nào sÜÖng móc.
Gióp 28:26. ñÎnh luÆt lŒ cho mÜa.. LuÆt lŒ cho mÜa ra làm sao ? có
4 ÇiŠu: bÓc hÖi, tø låi , sa xuÓng và ÇÜ®m nhuÀn.
1. BÓc hÖi: nÜ§c th‹ lÕng, nh© n¡ng Ãm nÜ§c chuy‹n th‹ hÖi bay lên.
L©i Chúa ví nhÜ nÜ§c h¢ng sÓng, nh© Thánh linh làm cho Lë thÆt tØ
trong Kinh thánh bày tÕ ra, nh© Çó ngÜ©i rao giäng s¿ mÀu nhiŒm cûa
Chúa së thÃy ÇÜ®c.
2. ñÀy nÜ§c: TruyŠn Çåo 11:3.
11:3 Khi mây ÇÀy nÜ§c, nó bèn mÜa xuÓng.
Không phäi tình c©, mà là s¿ tích luÏ, cô Ç†ng mà hÖi sÓng trª thành m¶t
sÙ ÇiŒp.
3. Sa xuÓng:
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phái Lêvi, sao Arôn ÇÜ®c làm chÙc thÀy t‰ lÍ thÜ®ng phÄm còn Kahát låi
là ngÜ©i khiêng ñŠn tåm. Vì vÆy, h† kêu g†i thêm ñathan và Abiram là
con cháu Rubên, con cä cûa GiacÓp, chi phái trÜªng nam không chÙc
không quyŠn gì cä hiŒp chung công kích Môise và Arôn. ThÆt nguy hi‹m
không th‹ lÜ©ng ÇÜ®c, lÀm bÀm trong s¿ t‹ trÎ cûa Chúa. 16: 31.
31 VØa khi

Môise dÙt l©i nÀy, ÇÃt ngay dÜ§i chân h† bèn nÙt ra.. Các ngÜ©ì Çó cùng
m†i vÆt chi thu¶c vŠ h† ÇŠu xuÓng âm phû.

Ân tÙ, chÙc vø và tình thÜÖng ÇiŠu nào quan tr†ng hÖn ? Phaolô trä
l©i ICôr 12:31.
12:31 Hãy Ü§c ao s¿ ban cho l§n hÖn h‰t. Bây gi© tôi së chÌ dÅn
con ÇÜ©ng tÓt lành hÖn. ñoån 13. ñó chính là tình yêu thÜÖng.
Dùng hình änh:
änh: NÜ§c ª trong ly ( m¥n, ng†t ) chÙc vø giÓng nhÜ
ÇÜ®c Ç‹ trong ngæn ( cao hay thÃp ) ñ‹ cao hay thÃp cÛng không änh
hÜªng gì Ç‰n chÃt cûa nó, nhÜng ÇiŠu quan tr†ng là ÇÜ®c xº døng Ç‹ làm
gì, Çó chính là tình yêu Chúa, yêu ngÜ©i m§i giúp chúng ta xº døng
nh»ng gì có cách ích l®i.
- Hành trình cûa h†. c1c1-2. Có 3 lÀn ch» Tuÿ theo.
theo ñÙc Chúa Tr©i
Toàn næng, yêu thÜÖng, nhÜng Ç‹ nhÆn hÜªng ÇÜ®c phÜ§c tuÿ theo lòng
tin cûa chúng ta. c15- 36. H† Çã mÃt khoäng th©i gian dài nhÃt. 39 næm 1
tháng, không có m¶t Ön phÜ§c nào Çáng ghi nh§ ÇÜ®c ghi vào, vì vào 3
ch¥ng ÇÀu cûa giai Çoån nÀy h† thÃt båi trong thº ngiŒm cûa Chúa. PhÀn
ÇÀu.c3-14. Th©i gian chÌ có 3 tháng, ÇÜ®c b¡t ÇÀu bªi s¿ ra Çi dån dï và
liên tøc phép lå diÍn ra: Chúa rÈ bi‹n ÇÕ, nÜ§c Ç¡ng hóa ng†t, Ç‰n Êlim
có 12 suÓi nÜ§c 70 cây chà là.
* Tuÿ theo chúng ta th‰ nào mà Chúa dÅn chúng ta Çi ÇÜ©ng nào.
Iii. Hãy Ç¥t Ç©i bån trên nŠn Çúng.
a. Trong AÇam thÙ nhÃt m†i ngÜ©i ÇŠu thÃt båi.
AÇam Êva trãi qua 3 cu¶c thº nghiŒm nÀy: Mê tham cûa xác thÎt ˆn:
Trái ngon låi ÇËp m¡t. Mê tham cûa m¡t: quí vì Ç‹ mª trí khôn ; Kiêu
ngåo cûa Ç©i: së khôn ngoan nhÜ ñÙc Chúa Tr©i. AÇam Çã thÃt båi.. I
Côrinhtô15: 21, 22.
22. M†i ngÜ©i sinh ra tØ dòng dõi AÇam thÙ nhÃt ÇŠu
thÃt båi.
b. Trong AÇam sau h‰t ÇÜ®c ban Ç¡c th¡ng.
th¡ng.
Chúa Giêxu chÎu cám d‡ trong ÇÒng v¡ng, trong 3 lãnh v¿c nÀy.
- Mê tham cûa xác thÎt.
thÎt Hãy khi‰n Çá nÀy trª thành bánh và æn Çi.

a. NhiŠu
NhiŠu loåi:
loåi: Khi sa xuÓng tåo thành mÜa thì có nhiŠu loåi, mÜa
thoáng qua, mÜa dÀm nhiŠu ngày nhÜ h¶i ÇÒng bÒi linh, có cÖn mÜa rào
cÛng có cÖn mÜa kéo dài, có khi Çang n¡ng tr©i mÜa có khi dÀn vÛ, có
khi mÜa êm ÇŠm cÛng có khi sÃm ch§p, mÜa buÒn cÛng có mÜa vui. S¿
rao giäng cÛng vÆy. S¿ gi§i hån th©i gian bài giäng chÌ vŠ sÙc nghe trung
bình cûa m¶t ngÜ©i, nhÜng trong s¿ hành Ç¶ng cûa Thánh Linh không có
s¿ hån ch‰. S¿ phän Ùng khi nghe giäng có khi là m¶t trong nh»ng lš do
mÃt phÜ§c.
b. Chäy xuÓng:
xuÓng: Thiên
Thiên 133:2.
133:2 ƒy khác nào dÀu quí giá Ç° ra trên ÇÀu,
Chäy xuÓng râu, tÙc râu Arôn, Chäy Ç‰n trôn áo ngÜ©i. HêbÖrÖ 7:7.
7:7 Vä,

ngÜ©i b¿c cao chúc phÜ§c cho kÈ b¿c thÃp là ÇiŠu không cãi ÇÜ®c.
* Khi Chúa hóa bánh, thì trao cho môn ÇÒ phát cho Çoàn dân, Khi
Chúa ban tiŒc thánh, thì Chúa phán: Hãy lÃy cái nÀy phân phát cho nhau.

Nói cách theo câu hÕi: Chúa dùng SÙ ÇÒ gây d¿ng môn ÇÒ, Chúa dùng
SÙ ÇÒ gây d¿ng SÙ ÇÒ.
4. ñÜ®m nhuÀn:
HêbÖrÖ 6:7. Vä m¶t Çám ÇÃt nh© mÜa ÇÜ®m nhuÀn, mà sanh cây cÕ

có ích cho ngÜ©i cày cÃy, thì ÇÃt Çó hÜ«ng phÀn phÜ§c lành cûa ñÙc
Chúa Tr©i. NhÜng ÇÃt nào chÌ sanh ra nh»ng cÕ rå , gai gÓc, thì bÎ bÕ, và
hÀu bÎ rûa, cuÓi cùng phäi bÎ ÇÓt.. Câu Kinh thánh nÀy nói r¢ng nh© mÜa

mà cây cÕ Çâm chÒi nÄy l¶c. Chú š là mÜa không tåo ra håt giÓng, Håt
giÓng là nh© s¿ ti‰p xúc gi»a tâm hÒn ngÜ©i nghe v§i chính ñÙc
Chúa Tr©i. Tùy theo tÃm lòng có håt giÓng gì, và bài giäng nhÜ nÜ§c
tÜ§i và cây l§n lên. ThÌnh thoäng nghe m¶t vài š chia xÈ khác v§i š bài
giäng. Nghe cùng m¶t bài giäng, nhÜng chân lš cäm thø vào lòng ngÜ©i
có khi cÛng thay Ç°i theo xu hÜ§ng ngÜ©i nghe. Cùng m¶t thÙc æn trong
m¶t gia Çình, tuÿ th‹ trång m‡i ngÜ©i có ngÜ©i khác nhau mà tåo nên
næng l¿c s¿ sÓng khác nhau. MÜa xuÓng vùng ÇÃt không thÃm nó cÙ ti‰p
tøc chäy, có khi mÜa ch° nÀy mà cây ch° khác l§n lên !

Chúa Giêxu Çáp: Loài ngÜ©i sÓng ch¤ng phäi chÌ nh© bánh mà thôi bèn
nh© m†i l©i phán ra tØ miŒng ñÙc Chúa Tr©i.
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K‰t:
Êphêsô 5:23.
5:23 H¶i thánh là thân th‹ Ngài. Th‰ thì, chi th‹ nào là chi
th‹ quän lš tÃt cä chi th‹ khác ? TruyŠn Çåo 12: 3. KÈ gi» nhà.. Môise và
Arôn: chính là Çôi tay:
- ñôi tay ª vÎ trí thÃp hÖn ÇÀu là Chúa, nhÜng Çôi tay buông xuÓng
thÃp hÖn m†i chi th‹ khác. - Tay có th‹ r© Ç‰n m¥t, ngÜ©i có th‹ sÓng
trong tÜÖng giao gÀn gûi v§i Chúa hÖn các chi th‹ khác, - chäy tóc nhÜng
cÛng cuÓi xuÓng c¡t móng chÖn, - ÇÜa thÙc æn lên miŒng nhÜng cÛng cúi
xuÓng lau såch v‰t bÄn. - khi ngÜ©i khóc nó lau nÜ§c m¡t, ch° nào Çau là
có Çôi tay ª Çó trÜ§c tiên. - thÌnh thoäng cÛng ÇÜa ra ÇÆp månh vào chi
th‹ khác khi có con mu‡i hay con ruÒi ÇÆu vào, nhÜng tay cÛng ÇÜa ra
chÎu Çòn th‰ cho cä thân.
Môise và Arôn ÇŠu không ÇÜ®c vào ÇÃt hÙa.
Luca 12:48. Song ÇÀy t§ không bi‰t š chû, thì bÎ Çòn ít. Vì ai Çã ÇÜ®c

ban cho nhiŠu, thì së bÎ Çòi låi nhiŠu ; và ai Çã ÇÜ®c giao cho nhiŠu, thì së
bÎ Çòi låi nhiŠu hÖn.

S¿ thº nghiŒm 3 phÜÖng diŒn.
tham cûa xác thÎt,
diŒn. I Giæng
Giæng 2: 1515-17..Mê
17
mê tham cûa m¡t, và s¿ kiêu ngåo cûa Ç©i. ñây là 3 thÙ làm Çiên Çäo th‰
gi§i con ngÜ©i xÜa nay : là bánh æn, lòng tham và ÇÎa vÎ
1.c15.RêphiÇim
c15.RêphiÇim Ç‰n Sinai.
Sinai Mê tham cäa xác thÎt
XuÃt17:1.Çi tØng tråm và Çóng tråi tåi RêphiÇim.
Thiên 78:18.
78:18 Trong lòng h† thº ñÙc Chúa Tr©i, mà cÀu xin theo tình

døc mình. H† nói nghÎch cùng ñCT, mà r¢ng: ñCT há có th‰ d†n bàn
nÖi ÇÒng v¡ng sao ?

Sinai, khoäng gi»a cûa RêphiÇim và KíprÓt-Hathava có m¶t š nghïa
rÃt quan tr†ng. ñ‹ dân s¿ ch†n l¿a giÓng nhÜ cây cây s¿ sÓng và cây bi‰t
ÇiŠu thiŒn ÇiŠu ác trong vÜ©n ÇÎa Çàng. Ch†n bánh Ç‹ sÓng hay ch†n L©i
s¿ sÓng. Môise Çã ghi ÇiŠu nÀy trong Phøc 30: 14,15.
14,15 Vì l©i nÀy rÃt gÀn

ngÜÖi, ª trong miŒng và trong lòng ngÜÖi, Ç‹ ngÜÖi làm theo. Hãy xem,
ngày nay ta Ç¥t trÜ§c m¥t các ngÜÖi s¿ sÓng và phÜ§c lành, s¿ ch‰t và tai
h†a.
2.c16.
c16. Sainai Ç‰n KíprÓtKíprÓt-Hathava.
Hathava Mê tham cûa m¡t. Dân 11: 33, 34.

NgÜ©i ta Ç¥t tên ch° Çó là KíprÓt-Hathava; vì tåi Çó ngÜ©i ta chôn dân s¿
sanh lòng tham muÓn. ñó là câu chuyŒn cûa Çoån 11:4-6. Dân s¿ sanh

lòng tham muÓn, Ç‰n Ç‡i dân YsÖraên låi khóc n»a mà r¢ng: Ai së cho
chúng tôi æn thÎt ?
Lòng tham không Çáy.
Çáy. C31C31- 34.
34 Chúa dÅn m¶t trÆn gió l§n, bên nÀy
chØng Çi m¶t này ÇÜ©ng, khÕi m¥t ÇÃt chØng hai thÜ§c bŠ cao. Lòng
tham lÜ®m hoài không bao gi© Çû. Ngày Çó , Çêm Çó, qua ngày sau. Ai

lÜ®m ít hÖn h‰t cÛng có 10 ôme. Cæng ra phÖi kh¡p tråi quân. ThÎt còn ª
nÖi ræng thì cÖn giÆn ñGHV n‡i phØng. Hành håi h† m¶t tai vå rÃt n¥ng.
ThÆt ra. mùi hôi thÓi cûa thÎt chim cút cÛng Çû gi‰t ch‰t h† rÒi.
3. c17. KíprÓtKíprÓt-Hathava Ç‰n HátHát-sêsê-rÓt.
rÓt S¿ kiêu ngåo cûa Ç©i.
Dân11: 35;12:16. Miriam và Arôn l¢m b¢m Môise. Dân 12: 2.

ñGHV há chÌ dùng m¶t mình Môise mà phán sao? Ngài há không dùng
chúng ta mà phán sao? ñGHV nghe ÇiŠu Çó. Dân 16:1-3. Côrê, ñathan
và Abiram hiŒp v§i 250 ngÜ©i dÃy nghÎch cùng Môise mà nói r¢ng: cä
h¶i chúng là thánh, vÆy sao ngÜÖi t¿ cao trên h¶i chúng cûa ñÙc Giê hô
va?
- ñiŠu gì khi‰n h† phän Ùng ? ñiŠu Çó thu¶c vŠ tôi thì xÙng Çáng hÖn.
Miriam là chi, Arôn là anh Môise, Môise là em, Chúa dùng Môise
ÇÜ®c thì Ngài cÛng dùng chúng ta ÇÜ®c.
Côrê là cháu Ç©i thÙ ba cûa Lêvi , chÌ ÇÜ®c phân công coi sóc ñŠn
tåm. Dân 4:4 15.
15 c15..các con cháu Kêhát phäi khiêng Çi. CÛng là chi
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Bài 15

thº thách theo chúa
DânsÓkš 33:1533:15- 37. Câu gÓc. Phøc 8:2.

..bÓn mÜÖi næm nÀy, Ç‹ hå ngÜÖi xuÓng và thº ngÜÖi,
Ç¥ng bi‰t ÇiŠu có trong lòng ngÜÖi,
ho¥c ngÜÖi có gìn gi» nh»ng ÇiŠu ræn cûa Ngài hay chæng.
Hai bài trÜ§c Chuy‹n Ç¶ng Thu¶c linh, Næng l¿c theo Chúa và bài nÀy
Thº thách Theo Chúa.. M¶t vài š chính giúp thÃy tr†ng tâm:
tâm:
- Núi Sianai và HôHô-rÖ ( c15,37 ) núi LuÆt pháp và núi ñoán phåt.
- 23 / 40 ch¥ng dØng suÓt hành trình.
- Chi‰m th©i gian là 39 næm 1 tháng.
tháng Xem XuÃt 19: so Dân 33: 38.
Con sÓ 40 næm ÇÒng v¡ng là con sÓ thº thách, Chúa Giêxu Ç‰n ÇÒng
v¡ng chÎu cám d‡ trong 40 ngày. 39+1 cÛng 40 . Phân Çoån Thº Thách.
I. thº thách cÀn thi‰t.
a. Møc Çích thº thách: Chúa thº dân YsÖraên. Phøc 8:2. Ç‹ hå

ngÜÖi xuÓng và thº ngÜÖi, Ç¥ng bi‰t ÇiŠu có trong lòng ngÜÖi..v..v

Chúa bi‰t, nhÜng vì sao phäi thº ? Thº không phäi vì Chúa, mà vì
chúng ta. Ç¥ng bi‰t ÇiŠu có trong lòng ngÜÖi. ñ‹ cho ngÜ©i chÎu thº
thách bi‰t lòng yêu m‰n Chúa và ÇÙc tin mình Ç‰n Çâu.
* Husdson Taylor trong m¶t bài gÌäng khi ông Ç‰n Trung quÓc. Ông
lÃy chi‰c ly Ç¿ng nÜ§c, chåm vào ly nÜ§c trong væng ra. Ông nói r¢ng
ÇÓi diŒn v§i hoàn cänh, m‡i ngÜ©i có cách phän Ùng, bên trong chÙa gì
nó së væng ra thÙ Çó.
* M‡i th©i Çi‹m s¿ thº thách cho thÃy có m¶t loåi ñÙc tin khác nhau
Thiên 17: 3.
3. Chúa Çã dò lòng tôi, vi‰ng tôi lúc ban Çêm; Có thº tôi,

nhÜng ch£ng tìm thÃy gì h‰t.
Thiên 139:23,24.
139:23,24 Hãy thº thách tôi..Xin xem thº tôi có lÓi ác nào
chæng. Xin d¡t tôi vào con ÇÜ©ng Ç©i Ç©i.

b. Chúa Giêxu chÎu thº thách. TrÜ§c khi thi hành chÙc vø, Ngài
ÇÜ®c ÇÜa vào ÇÒng v¡ng Ç‹ chÎu cám Ç‡. Vì ích l®i cho chúng ta làm cÖ
sª cho chúng ta tin cÆy vào Chúa.
Hêb 4:15.
4:15 bÎ thº thách trong m†i viŒc; 2:18. Vä, vì chính mình Ngài

chÎu kh° trong khi bÎ cám d‡, nên có th‹ cÙu nh»ng kÈ bÎ cám d‡ vÆy.
II. thº thách ÇiŠu gì.
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Th‹ loåi: ThÀn h†c Th¿c hành
Bài 8.

ChÙc vø dâng CÑA L•
DânsÓkš 33:1. Câu gÓc. I PhierÖ 2: 9 + 4:10.
4:10

NhÜng anh em là...chÙc thÀy t‰ lÍ nhà vua...

ThÀn h†c th¿c hành là h†c vŠ nh»ng lë ñåo ThÀn h†c nhÜng giäi
thích làm sao Ç‹ chúng ta th¿c hành ngày nay.
Có Môise và Arôn quän lš, bài trÜ§c Çã h†c Môise quän lš s¿ MÀu
nhiŒm, hay là nói ra L©i Chúa, bài nÀy ÇŠ cÆp Ç‰n chÙc vø quän lš cûa
lÍ cûa Arôn. Liên k‰t v§i Tân Ü§c, SÙ ÇÒ PhierÖ nói vŠ nh»ng ngÜ©i tin
và trª nên con cái ñÙc Chúa Tr©i ÇŠu là thÀy t‰ lÍ. Vì vÆy chÙc vø thÀy
t‰ lÍ là bài h†c rÃt cÀn co chúng ta ngày nay.
Có hai phÀn: ChÙc vø và Cûa LÍ.
Bài nÀy ÇŠ cÆp Ç‰n nh»ng gì liên quan Ç‰n chÙc vø.
(Khi h†c Kinh thánh ghi nh§: H†c ÇÀy Çû s¿ dåy d‡ cûa Kinh thánh,
chÙ không có nghïa là có ÇiŠu gì Çang xäy ra.)

A. ChÙc vø.
1. Công viŒc ThÀy t‰lÍ:
a. Theo nghïa ch». Hi‹u cách thông thÜ©ng là chÙc vø Ç‹ dâng cûa
t‰lÍ cho ñÙc Chúa Tr©i. NhÜng th¿c s¿ theo ÇiŠu Kinh thánh tÕ cho Arôn
có rÃt nhiŠu:
Quän
Quän lš các công viŒc liên quan Ç‰n s¿ th© phÜ®ng cûa dân s¿.
s¿. Bao
gÒm nhiŠu viŒc: Coi sóc ñŠn tåm ( Dân 18:1,5,7 ) Dâng cûa t‰ lÍ (
Lêvikš 1-6 ) Th¡p gi» Çèn thánh ( XuÃt 27:20 ) Gi» lºa trên bàn th© h¢ng
cháy luôn ( Lêv 6: 12,13 ) ñÓt hÜÖng thánh ( XuÃt 30: 7,8 ) Dâng và cÃt
bánh trÀn thi‰t ( Lêv 24: 5,9 ) Chúc phÜ§c cho dân s¿ ( Dân 6: 23, 27 )
Làm tÄy u‰ cho kÈ bÎ ôu‰ ( Lêv 15: 30.31 ) Phân xº khi tranh tøng ( Phøc
17: 8, 13 ) Dåy luÆt pháp ( Phøc 33: 8,10 ) Th°i kèn trong các kÿ lÍ (
Giôs 10 : 1-10 ) Giøc lòng dân s¿ lúc ra trÆn ( Phøc 30 : 1-4 ) ñÎnh giá
cho vÆt biŒt ra thánh ( Lêv 27: 8 ) .
Vì, nói Ç‰n cûa lÍ chÌ là m¶t phåm vi hËp , nhÜ nói Ç‰n dâng tiŠn là
phåm vi hËp là m¶t phÀn cûa nh»ng cûa lÍ Çáng dâng cho Chúa, nhÜ vÆy
cûa lÍ
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b. Theo nghïa r¶ng là tÃt cä nh»ng gì liên quan Ç‰n cu¶c Ç©i chúng ta.
ñó là lš do chúng ta thÃy thÀy t‰ lÍ ngoài dâng t‰ lÍ, chæm sóc ñŠn tåm,
dåy l©i Chúa, phân xº tranh tøng, khám ÇÎnh ô u‰..v..v.
Ii. Giá trÎ cûa chÙc vø:
a. Giá trÎ phøc vø: DÀu ÇÜ®c kêu g†i vào nhiŠu vÎ trí khác nhau,
Môise, ThÀy t‰ lÍ và Dân s¿, nhÜng giá trÎ ngÜ©i theo Chúa không n¢m ª
danh g†i chÙc vø, mà n¢m ª chÙc viŒc. ( cÆu chuyŒn: ngÜ©i nhà giàu n¢m
giÃc chiêm bao ÇÜ®c báo trong làng Çêm nay có m¶t ngÜ©i giàu nhÃt së
ch‰t, ngÜ©i nghèo nhÃt së bÎ bŒnh. ThÙc dÆy ông s® quá, rêm cä mình,
Çau nhÙt cä ÇÀu, lo s® không dám ra khÕi nhà vì trong làng ông ta là
ngÜ©i giàu nhÃt, nhÜng Ç‰n trÜa hôm Çó có ngÜ©i cho ông hay là ngÜ©i
ÇÀy t§ cûa ông ngÛ trong cæn chòi vÎt Çã qua Ç©i ) hoá ra ngÜ©i nghèo
nhÃt låi là giàu nhÃt , ngÜ©i giàu nhÃt ÇÓi v§i ngÜ©i låi là nghèo nhÃt ÇÓi
v§i ñÙc Chúa Tr©i. ChÙc vø cÛng vÆy.
* ChÙc vø là giÃy báo viŒc phäi làm.
* Khä næng là nh»ng gì ÇÜ®c giao Ç‹ phøc vø.
b. ThÜ§c Ço ChÙc vø: Có ba ÇiŠu cho thÃy chÙc vø có giá trÎ trÜ§c
m¥t Chúa:
* Bao nhiêu ngÜ©i hÜ«ng l®i tØ chÙc vø.
* Làm công viŒc gì và hy sinh bao nhiêu.
* K‰t quä và nh hÜªng kéo dài bao lâu.
Mác 10: 4242- 45.
45 ..dân ngoåi b¡t dân suy phøc mình, song các ngÜÖi

không phäi nhÜ vÆy; trái låi ai muÓn làm l§n trong các ngÜÖi , thì së làm
ÇÀy t§; còn ai trong các ngÜÖi muÓn làm ÇÀu, thì së làm tôi m†i m†i
ngÜ©i. Vì Con ngÜ©i Çã Ç‰n không phäi Ç‹ ngÜ©i ta hÀu viŒc mình, song
Ç‹ mình hÀu viŒc ngÜ©i ta, và phó s¿ sÓng mình làm giá chu¶c cho nhiŠu
ngÜ©i.

- Chæm chÌ nghe theo l©i ñGHV. chæm chÌ là thái Ç¶ thÜ©ng xuyên.
- Làm s¿ ngay th£ng trÜ§c m¥t Ngài sÓng trÜ§c s¿ hiŒn diŒn cûa Chúa
- L¡ng tai nghe các ÇiŠu ræn và gi» m†i luÆt lŒ Ngài. Nghe Ç‹ gi»,
khác v§i : nghe Ç‹ bi‰t, ho¥c nghe Ç‹ hi‹u. Hãy Ç‹ l©i Chúa tái tåo.
2. DÃu hiŒu cûa ngÜ©i Chúa ª trong.
trong.
- Không giáng bÎnh nào mà ta Çã giáng cho xÙ Êdíptô. ñây hi‹u theo
nghïa thu¶c linh là: ñÜ®c cÙu khÕi nh»ng t¶i l‡i dÍ m¡c trong th‰ gian.
- vì ta là ñGHV, ñÃng ch»a lành các ngÜÖi. s¿ rÎt lành nh»ng v‰t
thÜÖng cûa quá khÙ.
- 12 suÓi nÜ§c và bäy mÜÖi cây chà là. bÙc tranh Ç©i sÓng ÇÀy dÅy
Thánh Linh nhÜ cây trÒng gÀn dòng nÜ§c.
Thiên 1:2,3.
1:2,3 Song lÃy làm vui vÈ vŠ luÆt pháp cûa ñGHV, và suy gÅm

luÆt pháp Ãy ngày và Çêm. NgÜ©i Ãy së nhÜ cây trÒng gÀn dòng nÜ§c.
Sanh bông trái theo thì ti‰t. Ê-sai 35:1.
35:1 ñÒng v¡ng và ÇÃt khô hån së vui
vÈ; nÖi sa-måc së mØng rª, và tr° bông hÜ©ng. Çã trª nên m¶t bài ca n‡i

ti‰ng.
Tc 504.
504. Ra Çi tØ ngôi tr©i m¶t dòng sông vào dÜÖng th‰..dòng sông Çi

qua ti‰ng buÒn chäy xa, giòng sông Çi qua núi dÒi tr° hoa, Samåc tr°
bông hÜ©ng..cây hai bên dòng sông tr° hao lá ngát cánh ÇÒng....( Êsai

41:1741:17-20. 55:12,13)
3. PhÜ§c hånh khi Chúa ª trong. (chÌ vŠ s¿ ÇÀy dÅy ñÙc Thánh Linh)
* Các š nghïa hình bóng vŠ 12 suÓi nÜ§c và bäy mÜÖi cây chà là.
là.
a. PhÜ§c hånh ÇÜ®c n‰m trÜ§c.
trÜ§c ñÃt hÙa có suÓi và cây chà là. Phøc
34:3. miŠn nam, ÇÒng b¢ng, sông Giô Çanh và trÛng Giêricô, thành cây
chà là. Trên thiên Çàng có dòng sông và cây s¿ sÓng. Khäi 22:2. Ÿ gi»a

thành và trên hai b© sông có cây s¿ sÓng tr° mÜ©i hai mùa, m‡i tháng
m¶t làn ra trái, và lá cây Çó dùng Ç‹ ch»a lành cho các dân.
Ápraham . Hêb 11:13.
11:13 chÌn trông thÃy và chào mØng Ç¢ng xa.

V§i 3 thÜ§c Ço ª trên,
trên Çem so và cu¶c Ç©i và chÙc vø Chúa GiêXu:
+ Chúa phøc vø bao nhiêu ngÜ©i: Chúa phøc vø m†i ngÜ©i.
+ Chúa phøc vø viŒc gì và hy sinh: Ngài gánh t¶i l‡i Ç‰n chÎu ch‰t.
+ Ảnh hÜªng cûa k‰t quä dài bao lâu: Ban s¿ CÙu r‡i Ç‰n Ç©i Ç©i.
Nên Chúa GiêXu ÇÜ®c chÙc vø cao tr†ng hÖn h‰t là: danh trên h‰t
m†i danh..Philíp
Philíp 2:11.
2:11 Chúng ta quí nh»ng ngÜ©i hÀu viŒc Chúa, vì h† là
ngÜ©i Chúa ch†n h† Ç‹ phøc vø chúng ta và tôi cÛng tin r¢ng có nhiŠu
ngÜ©i không có chÙc vø nào, nhÜng h† là ngÜ©i phøc vø rÃt nhiŠu ngÜ©i.
ChÙng nhân âm thÀm, truyŠn giáo vô danh, nh»ng ngÜ©i dâng hi‰n Än
danh..v..v.

b. PhÜ§c hånh tr†n th©i gian.
gian. Khäi 22:2.
22:2 có nh¡c Ç‰n con sÓ 12 là 12
tháng, cÛng nh¡c Ç‰n s¿ ch»a lành giÓng nhÜ XuÃt 15:25.
15:25 Con sÓ 70 chÌ
vŠ Ç©i ngÜ©i. Tu°i tác Ç‰m ÇÜ®c bäy mÜÖi.Thiên
Thiên 90:10.
90:10
c. PhÜ§c hånh ÇÜ®c Chúa dùng.
dùng. 12 chi phái YsÖraên, 70 trÜªng lão
(Dân 11: 16,25), trong th©i Tân Ü§c Chúa ch†n ra 70 môn ÇÒ (Luca
10:1). Vì vÆy, 70 cây chà là chÌ vŠ nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c Chúa dùng. Nh»ng
ngÜ©i liên quan Ç‰n sÓ 12, và 70 ÇŠu có liên quan Ç‰n tØng trãi ÇÜ®c ÇÀy
dÅy ñÙc Thánh Linh.
Bài 15.

37

58

- Môise kêu van ñGHV. khi bÎ oán trách, Môise không ÇÓi trä, yên
l¥ng v§i ngÜ©i nhÜng nói v§i Chúa. kêu van là khÄn thi‰t cách h‰t lòng
2. ThÃy ÇÜ®c nan ÇŠ cûa mình.
mình.
- Ngài bèn chÌ cho ngÜ©i. nh© Chúa chÌ mình thÃy ÇÜ®c ÇiŠu cÀn làm.
- m¶t cây g‡. cây là hình änh con ngÜ©i, g‡ chÌ vŠ cây ch‰t. Chúa chÌ
cho thÃy nh»ng s¿ ch‰t còn låi trong con ngÜ©i cûa mình ( L‡i rÃt nhÕ )
Êsai 59:1,2.
59:1, NÀy, tay ñGHV ch£ng trª nên ng¡n mà không cÙu ÇÜ®c,

tai Ngài cÛng ch£ng trª nên n¥ng mà không nghe ÇÜ®c Çâu. NhÜng Ãy là
s¿ gian ác các ngÜÖi làm xa cách mình v§i ñCT, và t¶i l‡i các ngÜÖi Çã
che khuÃt m¥t Ngài v§i các ngÜÖi, Ç‰n n‡i Ngài không nghe các ngÜÖi
n»a.

3. Có hành Ç¶ng theo l©i Chúa.
Chúa.
- ngÜ©i lÃy liŒng xuÓng. S¿ xÜng ra và lìa bÕ. Môise muÓn lÃy, ông
phäi quì xuÓng, có nhiŠu ngÜ©i thÃy ÇÜ®c nan ÇŠ cûa mình nhÜng không
hå mình Çû, s¿ ngæn trª vÅn còn Çó.
- nÜ§c bèn hóa ra ng†t. nan ÇŠ ÇÜ®c giäi quy‰t tÙc thì.

* CÀu nguyŒn nhÜng không Ç‹ š ÇÇiiŠu ngæn trª Chúa trä l©i.
* Xin Chúa làm ÇÇiiŠu tôi muÓn, nhÜng tôi không làm ÇÇiiŠu Chúa muÓn.

ñiŠu chÌnh:
Thánh, không phäi là so v§i ngÜ©i, ho¥c là mình cäm thÃy.
Tåi m¶t thành phÓ nhÕ, có hai anh em giàu nhÜng xÃu tánh. NgÜ©i anh
qua Ç©i, ngÜ©i em ÇŠ nghÎ v§i Møc sÜ: N‰u trong bài giäng Ms nói: Anh
tôi là m¶t ngÜ©i thánh, tôi së dâng cho nhà th© 25 ngàn Çôla.
Ms: làm sao tôi nói khác hÖn ÇÜ®c. NhÜng suy nghï thÃy nhà th© cÛng
cÀn m¶t sÓ tiŠn, nên trong lÍ tang ông nói: ThÜa quí vÎ, chúng ta bi‰t khi
còn sÓng ông là m¶t ngÜ©i ngang ngÜ®c, ích k›, .v..v. NhÜng so v§i em
trai cûa ông, thì ông ta là m¶t ngÜ©i "thánh " hÖn.
Có Chúa là ÇiŠu kiŒn ¡t có, nhÜng chÜa Çû, ti‰n thêm m¶t bÜ§c n»a :
III. theo chúa: chúa ª trong.
Chúa Giêxu nói v§i môn ÇÒ Ngài. Gæng 14: 17.
17 vì Ngài vÅn ª v§i các
ngÜÖi và së ª trong các ngÜÖi c20 các ngÜÖi ª trong ta và ta ª trong các
ngÜÖi c23. chúng ta ÇŠu Ç‰n ª trong ngÜ©i. 15:4. Ta ª trong..
Hình änh minh h†a:
h†a: Ly trong nÜ§c và nÜ§c cÛng ª trong ly n»a.
giÓng nhÜ m¶t ngÜ©i uÓng nÜ§c.. Chúa không chÌ ª v§i mà phäi ª trong,
chÌ có nhÜ vÆy m§i làm phong phú Ç©i sÓng, cây chà là bên dòng suÓi,
ngoài cây có nÜ§c mà nÜ§c cÛng ª trong cây.
1. Bí quy‰t Ç‹ ÇÜ®c Chúa ª trong : Chúa vào lòng cách nào? c 26,27.
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c. Thí dø soi sáng : M¶t dòng nÜ§c chäy vào nhà, không hŠ khác
nhau trong các giai Çoån quá khÙ: nguÒn, ch†n l†c, phân phÓi trong
thành phÓ, nhÜng rÒi ngÜ©i ta dùng Ç‹ uÓng, nÃu æn, rºa rau, t¡m, tÄy
u‰..v..v. phÜ§c là ÇÜ®c dùng theo š chû. Nó ÇÜ®c phÜ§c hÖn dòng nÜ§c
dÜ§i dòng sông, nhÜng Chúa låi cÛng dùng nó theo š muÓn Ngài n»a.
* ChÙc vø ÇÜ®c Ço b¢ng phøc vø.
Iii. VÎ trí cûa chÙc vø:
ñ‹ giúp cho chúng ta có m¶t cái nhìn chung vŠ H¶i thánh, và các các
chÙc vø trong Çó, có m¶t hình dung. Khi Kinh thánh nói vŠ H¶i thánh là
thân th‹ ( Êphêsô 5: 23 ), ª trong thân th‹ có 3 phÀn: Thân xác, Linh hÒn
và Tâm linh. ñiŠu nÀy cÛng tÜÖng Ùng v§i nguÒn máy hoåt Ç¶ng cûa
dân YsÖraên, hay H¶i thánh và m¶t ngÜ©i tín ÇÒ. Môise hình dung nhÜ
tâm linh cûa dân s¿, ông ra vào g¥p Chúa. Arôn và chi phái Lêvi hình
dung nhÜ chÃp s¿ nhÜ linh hÒn nghe ti‰ng tâm linh Ç‹ phân b° các công
tác.
M‡i m¶t vÎ trí n¢m ª gi»a hai chÙc vø khác, tåo nên änh hÜªng ho¥c
xung Ç¶t, mà ÇiŠu nÀy chúng ta thÃy trong dân YsÖraên xÜa và trong H¶i
thánh ngày nay: Thí dø a. Áp døng vào m¶t
m¶t con ngÜ©i:
ngÜ©i:

H„N
LINH
LINH
TÂM
Hlinh
—Nlà ñúc
TH”
XÁC
+ TâmTlinh
ª gi»a
ThÀnTÂM
linh và
Linh hÒn.
ThÀnH—
Chúa
Tr©i
ñCT

Môise ( Ms)

Arôn ( Cs )

Dân s¿ ( TÇÒ )

còn Linh hÒn là tình cäm, h†c bi‰t cûa con ngÜ©i. làm viŒc theo ThÀn
linh hay Linh hÒn? Møc sÜ ª gi»a Chúa và ChÃp s¿.
+ Linh hÒn ª gi»a Tâm linh và th‹ xác, Linh hÒn làm viŒc theo ti‰ng
nói cûa Tâm linh hay th‹ xác. ChÃp s¿ ª gi»a Møc sÜ và Tín ÇÒ.
+ Thân xác cÛng ª gi»a Linh hÒn và xã h¶i, vÆy thân xác chìu theo
ti‰ng nói cûa ai ? Tín ÇÒ ª gi»a ChÃp s¿ và xã h¶i.
b. Áp døng vào H¶i thánh:
thánh: N‰u chúng ta th‰ ch» ( ThÀn linh là ñÙc
Chúa Tr©i ), ( Tâm Linh là Môise, Møc sÜ ), ( Linh hÒn là ChÃp s¿ ), và
( Thân th‹ là Tín ÇÒ). Trên Çây là hình änh cûa con ngÜ©i, hình änh cûa
H¶i thánh, nó giäi thích cu¶c chi‰n n¶i tâm, cu¶c chi‰n thu¶c linh trong
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H¶i thánh, nó giäi thích lš do s¿ phát tri‹n thu¶c linh cûa m¶t ngÜ©i, và
s¿ phát tri‹n cûa H¶i thánh. ( ñây là m¶t phÀn trích trong loåt bài khám
phá n¶i tâm, gÒm nhiŠu bài, Çã giäng hai bài )
iv. ChÙc vø th©i Tân Ü§c.
Các chÙc vø Th©i C¿u Ü§c ÇÜ®c chuy‹n giao, Çây không phäi sºa
Ç°i, ho¥c thay th‰, nhÜng là Ç‹ hoàn tÃt š ÇÎnh Chúa tØ lúc ban ÇÀu.
A. Chúa Giêxu: ChÙc vø ThÀy T‰lÍ ThÜ®ng phÄm cûa Arôn Çã ÇÜ®c
chuy‹n giao cho Chúa GiêXu. HêbÖrÖ 7: 2626-28..
28 Ngài làm viŒc Çó m¶t
lÀn thì Çû cä, mà dâng chính mình làm cûa lÍ. Arôn thÀy t‰ lÍ th©i C¿u
Ü§c chÌ là cái bóng, hình thÆt là Chúa Giêxu dâng chính mình.
B. H¶i thánh: H¶i thánh gi» chÙc vø t‰ lÍ cûa chi phái Lêvi. Nghïa
là h‰t thäy ngÜ©i tin trª nên con cái Chúa ÇŠu ÇÜ®c biŒt riêng Ç‹ làm thÀy
t‰ lÍ cho ñÙc Chúa Tr©i.
Có ba s¿ kêu g†i vào chÙc ThÀy t‰lÍ trong th©i Ân Çi‹n.
(1) ChÙc T‰ lÍ bªi l©i hÙa. là chÙc t‰ lÍ cho m‡i ngÜ©i tín ÇÒ.
* XuÃt 19: 6.
6 các ngÜÖi së thành m¶t nÜ§c thÀy t‰ lÍ.
* I PhierÖ 2:9. NhÜng anh em là dòng giÓng ÇÜ®c lÜa ch†n, là chÙc
thÀy t‰ lÍ nhà vua, là dân thánh, là dân thu¶c vŠ ñÙc Chúa Tr©i...ñây
không phäi là viŒc m§i, mà làm thành l©i Chúa phán trong C¿u Ü§c, cä
dân YsÖraên là m¶t nÜ§c thÀy t‰ lÍ, m‡i ngÜ©i tin Chúa ÇŠu là thÀy t‰lÍ.
Khäi huyŠn 1: 6.... nên thÀy t‰ lÍ cûa ñÙc Chúa Tr©i là Cha...
(2) ChÙc t‰ lÍ bªi công cº:
cº Côngvø 6:16:1-6. là chÙc phó t‰ hay ChÃp s¿
cûa H¶i thánh. Nguyên væn Diakonos. dÎch ra ti‰ng ViŒt là Phó tÙc là
phø, T‰ là t‰ lÍ. NgÜ©i phø viŒc dâng t‰ lÍ. ViŒc nÀy cÛng Çã xäy ra trong
th©i C¿u Ü§c. IISº kš 29: 33,34. thÀy t‰ lÍ ít quá...vì vÆy anh em h† là

ngÜ©i Lêvi, bèn giúp Çª h† cho Ç‰n khi xong công viŒc.

(3) ChÙc t‰ lÍ bªi kêu g†i: có nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c kêu g†i Ç¥c biŒt Ç‹ làm
nh»ng viŒc riêng biŒt hÖn. Mác 3:13,14.
3:13,14 ñÙc Chúa Giêxu Çòi nh»ng

ngÜ©i Ngài muÓn. Ngài bèn lÆp mÜ©i hai ngÜ©i, g†i là sÙ ÇÒ, Ç‹ ª cùng
Ngài và sai Çi giäng Çåo. S¿ kêu g†i riêng cho m¶t sÓ ngÜ©i.
Hêb 5: 4 Vä låi, không ai chi‰m lÃy chÙc tr†ng Çó cho mình; phäi
ÇÜ®c ñÙc Chúa Tr©i kêu g†i nhÜ Arôn ngày xÜa.
Galati 1: 15.
15 NhÜng khi ñÙc Chúa Tr©i, là ñÃng Çã Ç‹ riêng tôi ra tØ
lúc còn trong lòng mË, và lÃy ân Çi‹n g†i tôi vui lòng bày tÕ Con Ngài ra
trong tôi, hÀu cho tôi rao truyŠn Con Çó. ChÙc vø SÙ ÇÒ là m¶t chÙc vø
thÀy t‰ lÍ ÇÜ®c kêu g†i riêng biŒt..
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1. Khi nào ÇiŠu nÀy có th‹ xäy ra ?
- ñi khÕi bi‹n ÇÕ, Ç‰n nÖi ÇÒng v¡ng c22. bi‹n ÇÕ là nan ÇŠ, cÛng là tín
ÇÒ sau báp têm, k‰ Çó Ç‰n nÖi ÇÒng v¡ng. Khi chúng ta Çi qua nan ÇŠ l§n,
khi chúng ta nghï không còn kÈ nghÎch Çu°i theo, vì Çåo quân Êdíptô Çã
bÎ chôn vùi dÜ§i bi‹n, Çây là lúc khô hån thu¶c linh.
* Khi bån tÜªng ÇÜ®c cÙu là Çû, là lúc bån có nhìŠu vÃp ngã hÖn h‰t.
2. Ngoài Chúa là khi xº lš nan ÇŠ m¶t mình:
mình:
- S¿ khô khan vŠ th©i gian.
gian Tr†n ba ngày trong ÇÒng v¡ng. N‰u chÜa
g¥p ÇÜ®c Chúa, và Çáp Ùng tØ Ngài dù cho Ç‰n bao lâu cÛng th‰, con
ngÜ©i không bao gi© tìm ÇÜ®c s¿ thoä mãn.
- S¿ khô khan dù n° l¿c:
l¿c: ki‰m ch¤ng ÇÜ®c nÜ§c. Theo Chúa nhÜng
vÅn còn loay hoay tìm ki‰m trên ÇÃt, khi g¥p nÜ§c thi låi là nÜ§c Ç¡ng.
3. Ngoài Chúa là khi trách ngÜ©i và hoàn cänh.
cänh.
- S¿ khô hån trong l©i nói:
nói dân s¿ bèn oán trách. Khi khát nÜ§c thì
gi†ng nói së khô khan, và l©i nói khó nghe. TÃm lòng khô hån cÛng làm
khÓn kh° ngÜ©i khác.
Chúa Giêxu phán: Nghe l©i nói bi‰t trong lòng chÙa gì. Ma 12:34. Bªi

s¿ ÇÀy dÅy trong lòng mà miŒng m§i nói ra. L©i lành do nÖi chÙa..
- S¿ kÿ v†ng nÖi con ngÜ©i:
ngÜ©i: oán trách Môise, ÇÙc tin ª giai Çoån nÀy

là Ç¥t nÖi con ngÜ©i, thÃy Môi se làm nhiŠu phép lå trong xÙ Êdíptô, rÒi
phép lå rÈ bi‹n ÇÕ, Ç‰n khi không có nÜ§c, Môise cÛng tìm cÛng khát
cÛng giÓng nhÜ h†. ThÃt v†ng ! NiŠm tin nÖi con ngÜ©i së ngã lòng .
Hêb 6:19. Chúng ta gi» ÇiŠu trông cÆy nÀy nhÜ cái neo cûa linh hÒn,

v»ng vàng bŠn ch¥t, thÃu vào phía trong màn.

ñiŠu chÌnh:
* Theo Chúa là bÜ§c vào mÓi tÜÖng giao,
giao, chÙ không phäi gia nhÆp tôn
giáo. Vì vÆy khi có ÇiŠu gì bÃt thÜ©ng xäy ra, là con cái Chúa cÀn Ç¥t ra
nh»ng câu hÕi sau Çây :
+ Có th‹ trÜ§c Çây có ÇiŠu gì sai š Chúa không ?
+ Chúa phán v§i tôi ÇiŠu gì trong viŒc Çang xäy ra ?
+ CÀn Chúa trÜ§c và trong n° l¿c cûa mình.
Theo Chúa mà ª ngoài Chúa thì cÛng Çi tØ samåc nÀy qua samåc khác
mà thôi ! ñây là lš do nhiŠu ngÜ©i theo Chúa vÅn thÃy khô khan.
II. theo chúa: ª trong chúa.
Hình änh minh hoå: hình änh thÙ hai. Tôi ª trong Chúa, nhÜ cái ly
ÇÜ®c bÕ vào trong nÜ§c. Có Chúa ª v§i tôi. c23-25. các dÃu hiŒu:
1. Tìm Ç‰n Chúa khi có nan ÇŠ.
ÇŠ.
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Bài 9

Th‹ loåi : LÎch sº Tuy‹n dân
& Ti‰n trình CÙu r‡i

cûa lÍ chúa dåy
Dân 33:1.b. Rôma 12:1.

Bài 14.

Næng l¿c theo chúa
DânsÓkš 33: 99- 14. Thiên 84: 5.
5

PhÜ§c cho ngÜ©i nào ÇÜ®c sÙc l¿c trong Chúa,
Và có lòng hÜ§ng vŠ ÇÜ©ng dÅn Ç‰n Si-ôn.
Bài h†c ÇÀu tiên Chúa dåy dân YsÖraên: Bí Quy‰t Theo Chúa.
* Tóm lÜ®c:
lÜ®c: Qua bi‹n ÇÕ dân YsÖraên Çi Ç‰n nÖi ÇÒng v¡ng Su-rÖ.
G¥p ch° nÜ§c Ç¡ng, không uÓng ÇÜ®c h† oán trách, Môise kêu van v§i
Chúa, Ngài chÌ cho Môise cây g‡ liŒng xuÓng nÜ§c, nÜ§c Ç¡ng hoá ng†t.
Sau Çó h† Ç‰n tåi Êlim, nÖi có 12 suÓi nÜ§c và 70 cây chà là.
* DiÍn ti‰n:
ti‰n: - c22. ch¤ng ÇÜ®c nÜ§c ; - c23. nÜ§c tåi Çó Ç¡ng ;
- c25. nÜ§c bèn hóa ng†t.; - c27. mÜ©i hai suÓi nÜ§c.
* Chû ÇŠ:
NÜ§c không có, Ç¡ng, ng†t, suÓi ; trÜ§c Çó là cây g‡ khô,
ÇŠ: là NÜ§c:
sau Çó là 70 cây chà là. Chúa Çang nói gì Çây ? nhu cÀu thi‰t y‰u, n‰u
không có nÜ§c không th‹ Çi qua samåc. NÜ§c chÌ vŠ ñÙc Thánh Linh,
n‰u không có Thánh Linh không th‹ theo Chúa. Nhu cÀn thi‰t y‰u cûa
chúng ta là s¿ ÇÀy dÅy ñÙc Thánh Linh.
* Không th‹ t¿ vào Thiên Çàng vì nhÜ l¶i qua bi‹n. Phäi ÇÜ®c CÙu r‡i.
* Không th‹ t¿ theo Chúa vì nhÜ Çi b¶ qua samåc. Phäi ÇÀy dÅy ñÙc
Thánh Linh.
Câu hÕi: Vì sao tôi tin Chúa vÅn có lúc cÛng thÃy khô khan, tuyŒt
v†ng? Bài h†c nÀy giúp thÃy ÇÜ®c vÃn ÇŠ mình Çang ª tình trång nào.
XuÃt 15:22-27 . Theo Chúa có 3 giai doån :
I. Theo chúa: ª ngoài chúa.
* Nghe thì lÃy làm lå, nhÜng là th¿c s¿ xäy ra rÃt nhiŠu, tín ÇÒ chÜa
ÇÜ®c cÙu, Møc sÜ chÜa ÇÜ®c tái sanh. Có th‹ Chúa Çã vào rÒi låi trª ra.
- NgÜ©i tín ÇÒ có th‹ ª ngoài Chúa. Nhã ca 5:3. ghi câu chuyŒn tình,
mà lÜÖng nhÖn ª ngoài g†i mª cºa, nàng bên trong nói: tôi Çã c°i áo
ngoài rÒi làm sao m¥c nó låi, Çã rºa chÖn rÒi lë nào làm lÃm låi.
- H¶i thánh cÛng có th‹ ª ngoài Chúa. Khäi 3:20 thÜ gªi cho HT
LaoÇixê. NÀy Ta ÇÙng ngoài cºa mà gÕ, n‰u ai nghe ti‰ng ta..v..v
* Hình änh minh h†a:
h†a: hình änh không có nÜ§c trong ly, ho¥c có nhÜng
nÜ§c trª nên Ç¡ng ( Ç‡i màu ). Bän chÃt nÜ§c không mùi, không
màu, không vÎ, Ç¡ng là có m¶t thÙ gì khác trong nÜ§c.
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VÆy, h«i anh em, tôi lÃy s¿ thÜÖng xót cûa ñÙc Chúa Tr©i
khuyên anh em dâng thân th‹ mình làm cûa lÍ sÓng và thánh,
ÇËp lòng ñÙc Chúa Tr©i Ãy là s¿ th© phÜ®ng phäi lë cûa anh em.
Th©i Tân Ü§c chúng ta là ThÀy T‰lÍ cûa. VÆy, thÀy t‰lÍ dâng gì ?
* I PhierÖ 2:5...
2:5 làm chÙc t‰ lÍ thánh, Ç¥ng dâng cûa t‰ lÍ thiêng liêng.
M‡i Tín ÇÒ có 3 loåi Cûa lÍ.
1. Cûa lÍ là Thân th‹ mình.
a. S¿ chuyÍn ti‰p C¿u qua Tân Ü§c:

Rôma 12:1..
12:1 dâng thân th‹ làm cûa lÍ mình làm cûa lÍ sÓng và thánh.
Có hai lÀn chúng ta ÇÜ®c thoát ch‰t. Theo nghïa hình bóng, trong C¿u
Ü§c dân YsÖraên thoát ch‰t khi con sinh t‰ ch‰t th‰ cho h† trên bàn th©,
lÀn thÙ hai khi Chúa Giêxu thay th‰ chúng ta chÎu treo trên thÆp t¿ giá.
Ch»: VÆy, trong câu Kinh thánh nÀy có nghïa là cÛng vì lë Çó, ÇÜ®c
ghi trong Çoån 11:30-32. có 4 lÀn ghi s¿ thÜÖng xót cûa Chúa. 12:1 nh¡c
låi vì s¿ thÜÖng xót cûa Chúa. Chúng ta dâng thân th‹ mình, hay là hÀu
viŒc Chúa không phäi là chúng ta thÜÖng Chúa bèn là Chúa thÜÖng xót
và cÙu chúng ta.
SÓng và thánh có nghïa là gì ? b¡t ÇÀu Çoån 12- 16.là nh»ng cûa lÍ liên
quan Ç‰n sÓng, b¡t ÇÀu b¢ng tÜ tÜªng ÇÜ®c thay Ç‡i,c2. k‰ Çó c3 tÜ tÜªng
ch§ có cao quá lë, nhÜng phäi có tâm tình tÀm thÜ©ng. NhÜng cûa lÍ
không phäi nh»ng gì xa v©i mà ngay trong cu¶c sÓng chúng ta. Khªi s¿
là lÃy ân tÙ trong thân th‹ mình góp phÀn công viŒc Chúa. c6-8. K‰ Çó
yêu thÜÖng nhau trong H¶i thánh c9-16, sau n»a v§i m†i ngÜ©i c17-21.
Vâng phøc nhà cÀm quyŠn 13:1- 7. v..v..
Ii. Cûa lÍ là L©i ng®i khen.
1. S¿ chuyÍn ti‰p C¿u qua Tân Ü§c:

- Chi phái Lêvi C¿u Ü§c:
Ü§c: là chi phái ng®i khen trong ÇŠn th© ( ISº kš
23:2- 5..và bÓn ngàn ngÜ©i ng®i khen ñÙc Chúa Tr©i ) vì vÆy ngày nay
chúng ta là
- Chi phái Lêvi thu¶c linh:
linh ng®i khen ñÙc Chúa Tr©i. HêbÖrÖ 13:15.

Hãy cÆy ñÙc Chúa Giêxu mà h¢ng dâng t‰ lÍ b¢ng l©i ng®i khen, nghïa
là bông trái cûa môi mi‰ng xÜng danh Ngài ra.
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L©i nói nhÜ hoa n»a ngÜ©i nghe nhÜ thÃy ÇÜ®c m¶t Çoá hoa, trái: Cø
th‹ nhÜ cÀm ÇÜ®c trên tay, ngÜ©i tín ÇÒ có l©i nói mà ngÜ©i nghe nhÜ
thÜªng thÙc ÇÜ®c m¶t trái cây ngon. ñó m§i thÆt là s¿ ng®i khen Chúa
dåy.
ñây, m¶t lÀn n»a cÛng có ch» Vây, tÙc là ÇiŠu nói ª trên tÙc là Hêb
13:12,13.
13:12,13 Chúa Giêxu chÎu kh°, chúng ta cÛng ra ngoài thành ÇÒng chÎu
ÇiŠu sï nhøc, c14.
c14 không có thành, cu¶c sÓng theo Chúa chÎu thiŒt thòi,
VÆy, gi»a lúc Çó ng®i khen Chúa, Çó là cûa lÍ ng®i khen. Ng®i khen
Chúa lúc thuÆn cänh bình an, là chuyŒn ai cÛng làm ÇÜ®c, cûa lÍ Ng®i
khen c.l2 gi»a hoàn cänh khó khæn hÖn h‰t mà vÅn cäm tå Chúa. Không
chÌ là ca hát trong nhà Chúa, nhà riêng mà cÛng chÌ vŠ m‡i khi nói vŠ
Chúa hãy nói v§i l©i ng®i khen. S¿ ng®i khen là dÃu hiŒu cûa s¿ sÓng
thu¶c linh. Phaolô và Sila ng®i khen Chúa trong ngøc tÓi, thân th‹ bÎ Çòn
tím bÀm, nŠn ngøc rúng Ç¶ng, xiŠng tù thäy ÇŠu tháo cä, ngÜ©i ÇŠ lao và
cä gia Çình ÇÜ®c cÙu.
Ti‰n sï W. I. Fee Ç‰n giäng cho m¶t H¶i thánh. Ms nÖi Çó cho bi‰t có
m¶t tín ÇÒ có tánh nói xÃu gây chia rë trÀm tr†ng . Nghe vÆy ti‰n sï muÓn
Çi thæm. VØa Ç‰n nÖi, y nhÜ r¢ng ngÜ©i tín ÇÒ này nói xÃu tØ Ms, Cs, tín
ÇÒ suÓt 2 ti‰ng ÇÒng hÒ. Ti‰n sï không nói ÇÜ®c m¶t l©i nào, ông tØ giä
ra vŠ, trÜ§c khi tiÍn ngÜ©i tín ÇÒ nÀy m©i Ms Çi thæm vÜ©n, ÇŠ nghÎ bi‰u
Ms m¶t giÕ ÇÀy mang vŠ. Ms Çi ra vÜ©n, lÜ®m m¶t giÕ ÇÀy toàn là trái hÜ
thÓi Çã røng xuÓng ÇÃt. Gia chû ngåc nhiên: Sao ông không hái nh»ng
trái ngon trên cây mà chÌ lÜ®m nh»ng trái hÜ thÓi dÜ§i ÇÃt. Ms ôn tÒn Çáp
: Ông Öi ! tôi Ü§c ao tØ hôm nay trª Çi ông hãy sÓng nhÜ l©i ông nói v§i
tôi. tåi sao chúng ta không hái nh»ng trái tÓt ÇËp cûa ngÜ©i khác, mà cÙ
thích lÜ®m nh»ng trái hÜ thÓi Çã rÖi xuÓng dÃt. Sao không nói vŠ nh»ng
ÇiŠu tÓt ÇËp mà chÌ nói xÃu nhau. K‹ tØ chuy‰n thæm Ãy ngÜ©i tín ÇÒ nÀy
hoàn toàn thay Ç‡i.
Hãy nghï Ç‰n nh»ng trái tÓt Chúa ban, Ç‹ luôn có l©i ng®i khen.
Iii. cûa lÍ là s¿ Dâng giúp.
1. S¿ chuyÍn ti‰p C¿u qua Tân Ü§c:

- ThÀy t‰lÍ C¿u Ü§c:
Ü§c: giúp cÃp phát lÜÖng th¿c cho ngÜÖì nghèo khó.
Nêhêmi 8: 9.
9 ..ExÖra, thÀy t‰ lÍ và thÀy thông giáo, cùng ngÜ©i Lêvi mà
dåy d‡ dân s¿... c10..gªi phÀn cho nh»ng ngÜÖì không có s¡m sºa gì h‰t
+ c11,12 ) .
- ThÀy t‰lÍ tân Ü§c:
Ü§c: Hêb 13:16. Ch§ quên viŒc lành và lòng bÓ thí, vì
s¿ t‰lÍ dÜ©ng Ãy ÇËp lòng ñÙc Chúa Tr©i. ñ‹ š viŒc lành, bÓ thí ª Çây là
cûa lÍ, không chÌ vŠ giúp Çª hay là ban cho ngÜ©i nghèo.
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ch‰t. NgÜ©i cÛ là gì ? Ý riêng, là chìu theo tÜ døc..v..v. Nói khác hÖn:
Khi ngÜ©i cÛ ch‰t Çi, ngÜ©i m§i së b¡t ÇÀu.. S¿ sÓng không nÄy mÀm n‰u
không ch‰t ngÜ©i cÛ.
Giæng 12:24. Quä thÆt, quä thÆt, ta nói cùng các ngÜÖi, n‰u h¶t giÓng

lúa mì kia, ch¤ng ch‰t khi gieo xuÓng ÇÃt, thì cÙ ª m¶t mình; nhÜng n‰u
ch‰t Çi thì k‰t quä ÇÜ®c nhiŠu.

* NicôÇem và Phaolô giÓng nhau m†i phÜÖng diŒn, thÆm chí Chúa
dành cho NicôÇem cÖ h¶i Ç‹ trª nên SÙÇÒ trÜ§c Phaolô n»a. NhÜng h†
khác nhau Phaolô chÎu vª l§p vÕ cûa mình còn NicôÇem gi» låi l§p vÕ
Çó Ç‹ là m¶t môn ÇÒ kín dÃu.
* Bài cÀu nguyŒn cûa thánh Augustine, sau nÀy Çã trª thành bài hát:
Låy Chúa tØ nhân xin cho con bi‰t m‰n yêu và phøc s¿ Chúa.. vì chính
khi thÙ tha là khi ÇÜ®c tha thÙ, chính lúc quên mình là lúc g¥p låi bän
thân. Chính lúc ch‰t Çi là khi vui sÓng an bình.
6. Ma-ra: TÌa sºa Ç‹ tr†n vËn: Giæng15: 2. Ngài tÌa s»a nh»ng

nhánh nào k‰t quä Ç‹ ÇÜ®c sai trái hÖn

* HÕi: - Vì sao qua bi‹n ÇÕ h† låi Çi 3 ngày không có nÜ§c,
- G¥p nÜ§c thì låi là nÜ§c Ç¡ng,
- Chúa bäo liŒng cây g° xuÓng thì nÜ§c Ç¡ng hoá ng†t có nghïa gì ?
* Có nguyŒn nhân m§i có hÆu quä. Hãy Ç†c låi: XuÃt 14:11. chúng låi

nói cùng Môise r¢ng: xÙ Êdíptô há ch¤ng có m¶ phÀn, nên n‡i ngÜ©i dÅn
chúng tôi vào ÇÒng v¡ng Ç¥ng ch‰t sao? ..Ç‹ m¥c chúng tôi phøc dÎch
dân Êdíptô, vì thà phøc dÎch h† còn hÖn phäi ch‰t nÖi ÇÒng v¡ng. - Chúa
nghe l©i l¢m bÀm, nhÜng Ngài phäi ÇÜa h† Çi qua bi‹n ÇÕ trÜ§c Çã, rÒi
s»a dåy sau.
* Hãy xem hiŒn tåi và nh§ låi quá khÙ Ç‹, bi‰t Chúa muÓn nói gì.
Bi‹n ÇÕ và MaMa-ra có hai v‰ ÇÓi nhau:
nhau: Bi‹n ÇÕ có nÜ§c, Mara có nÜ§c.
Bi‹n ÇÕ có lÀm bÀm, Mara có nÜ§c Ç¡ng. Bi‹n ÇÕ Çi xuÓng Çi qua ÇÜ®c,
Mara liŒng cây g‡ xuÓng nÜ§c nên ng†t.
- Cây g‡ liŒng xuÓng thì nÜ§c hóa nên ng†t ? cây g‡ khô chÌ vŠ s¿
ch‰t, liŒng xuÓng nÜ§c là hình änh dân YsÖraên Çáng phäi có khi xuÓng
nÜ§c bi‹n ÇÕ, bÜ§c Çi ÇØng phàn nàn, nÜ§c Ç¡ng së trª nên ng†t. Tôi
cÛng tin r¢ng cây g‡ cÛng chÌ vŠ thÆp t¿ giá cûa Chúa, nhÜng Çó là hình
bóng vŠ sau, còn bài h†c th¿c tåi Chúa dåy dân YsÖraên lúc Çó: N‰u các
ngÜÖi Çi xuÓng bi‹n dÕ nhÜ liŒng cây g‡ xuÓng nÜ§c, thì ngày nay
không có nÜ§c Ç¡ng.
+ K‰t:
K‰t: Liên k‰t v§i Tân Ü§c. Côl 3:10 và Êphêsô 4: 2222-24.
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Lúc ngÜ©i ta b¡t dÀu sän xuÃt Tivi, có tranh luÆn xäy ra trong H¶i
thánh tín ÇÒ có nên có tivi trong nhà không ? Th©i Çó g†i là xem Xinê
trong råp chi‰u phim, thÜ©ng pha lÅn ..nên có nhiŠu ngÜ©i nói là mua tivi
giÓng nhÜ Çem råp chi‰u phim vào nhà. Ngày nay là internet.?
3. Êtam: Trông lên Ç‹ thÃy Chúa. Côlôse 3:1. VÆy n‰u anh em

ÇÜ®c sÓng låi v§i ñCT hãy tìm các s¿ ª trên tr©i.

* Vì sao Chúa dùng hình änh Trø Mây và Trø Lºa Ç‹ chÌ vŠ s¿ hiŒn
diŒn cÛa Chúa ? ñây chÌ nói 1 Çi‹m: Theo Chúa, Ngài muÓn chúng ta
nhìn lên.
lên + Khi Lót lÃy h‰t cách ÇÒng, Chúa bäo Ápraham hãy nhìn lên.
Khi Ápraham dâng con Ysác trên bàn th©. Sáng 22:13.
22:13 Ápraham nhÜ§ng
m¡t lên, xem thÃy sau lÜng m¶t con chiên Ç¿c. Thiên 121:1.
121:1. Tôi ngÜ§c
m¡t lên trên núi. Công vø 7:59.
7:59 Êtiên m¡t ngó chæm lên tr©i..
Vì sao Môise ÇÆp trên hòn Çá hai lÀn ? bÎ phåt không vào ÇÜ®c ÇÃt
hÙa ? Hãy xem XuÃt 17: 6.
6. NÀy ta së ÇÙng Ç¢ng trÜ§c ngÜÖi, ª trên hòn
Çá tåi Hôr‰p kia, ngÜÖi hãy ÇÆp hòn Çá thì nÜ§c tØ Çó chäy ra. Môise Çã
quên Chúa trên hòn Çá ! Chúa Çang ª trên H¶i thánh, không thÃy s¿ t‹ trÎ
cûa Chúa, chúng ta Çã có nh»ng l©i không xÙng. ThÆt nguy !!
4. PhihahirÓt: Tuân theo Ç‹ trãi nghiŒm. Theo Chúa có lúc Ngài
bäo chúng ta Çi vào ch° không phäi là ÇÜ©ng. ñ‹ tÆp chúng ta vâng l©i
và Ç‹ phåt kÈ d» ( Çåo quân Pharaôn ).
* Phía sau m‡i mång lŒnh luôn có lš do cûa Ngài. Khi Bác sï bäo v§i
Ytá lÃy thuÓc cho bŒnh nhân, së không giäi thích bŒnh nhân th‰ nào và
trong loåi thuÓc nÀy có gì. Bên trong toa thuÓc có cä s¿ khôn ngoan tài
tình cûa thÀy thuÓc.
* Nan ÇŠ theo Chúa là chúng ta dành cho mình quyŠn l¿a ch†n.
L©i Chúa ( KT ) là m¶t thân th‹ hoàn chÌnh không b§t ho¥c thêm vào.
5. Bi‹n ÇÕ: T¿ bÕ Ç‹ ÇÜ®c sÓng. Luca 9:23.
9:23 N‰u ai muÓn theo ta,

phäi t¿ bÕ mình Çi, m‡i ngày vác ThÆp t¿ giá..

* Ch¥ng bi‹n ÇÕ. XuÃt 14:21,22.
14:21,22 Có 3 loåi ngÜ©i xuÓng bi‹n ÇÕ:
- ñåo quân Êdíptô.
Êdíptô. Thành phÀn truy Çu°i.
Çu°i. Mang theo tÃt cä nh»ng gì
mình có, bän tánh xác thÎt, lòng cæm giÆn, vÛ khí, luôn luôn phän Ùng, h†
bÎ dòng nÜ§c che lÃp không qua ÇÜ®c.
- Dân ngoåi Çi theo:
theo Thu¶c viên cäm tình.
tình qua ÇÜ®c, nhÜng không Ç‡i
m§i, có tØng trãi thu¶c linh.
- Dân YsÖraên.
YsÖraên Thu¶c viên ÇÜ®c cÙu.
cÙu ñÜ®c kêu g†i Ç‹ trª nên m¶t dân
thu¶c riêng vŠ Chúa. Ra Çi bªi s¿ CÙu r‡i qua hình änh con chiên LÍ
VÜ®t qua. Báptêm không chÌ xuÓng nÜ§c, mà là k‹ con ngÜ©i cÛ mình Çã
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2. Ý nghïa ch» "làm lành" trong Thánh kinh:

Chúa Giêxu nói vŠ ch»: ai Çã làm lành thì sÓng låi Ç‹ ÇÜ®c sÓng.
Giæng 5:29.
5:29 ch» lành nÀy không phäi là làm viŒc lành, mà là dÃu hiŒu cûa
ngÜ©i thÆt tr†n vËn trong Ön CÙu r‡i. hãy xem:
* Êphêsô 2:10.
2:10 ..Çã ÇÜ®c d¿ng nên trong ñÙc Chúa GiêXu Ç‹ làm viŒc

lành mà Ngài Çã s¡m s¤n trÜ§c cho chúng ta làm theo.
* IITimôthê 3:17.
3:17 HÀu cho ngÜ©i thu¶c vŠ ñÙc Chúa Tr©i ÇÜ®c tr†n
vËn và s¡m s¤n Ç‹ làm m†i viŒc lành.
NgÜ©i ÇÜ®c d¿ng nên trong Chúa, và tr†n vËn m§i làm ÇÜ®c. Có 3 viŒc:
(1) ViŒc lành v§i các Thánh dÒ:
dÒ: + IICôr 8:4. và nài xin chúng tôi làm
Ön cho h† có phÀn d¿ giùm giúp các thánh ÇÒ. Vì ngÜ©i không ra Çi cho

Chúa thì d¿ phÀn v§i ngÜ©i ra Çi, và nhÜ vÆy chúng ta së ÇÜ®c cùng g¥t
phÀn thÜªng cûa ngÜ©i giäng Tin lành.
IIIGiæng 6..
6 Anh së giúp Çª s¿ Çi ÇÜ©ng cho các anh em m¶t cách
xÙng Çáng v§i ñÙc Chúa Tr©i..c8. Chúng ta ti‰p Çãi nh»ng ngÜ©i th‹ Ãy,

hÀu cho chúng ta v§i h† ÇÒng làm viŒc cho lë thÆt.
Phil 4: 10.
10 Tôi rÃt ÇÜ®c vui mØng trong Chúa, vì nay anh em låi lo
tÜªng vŠ tôi lÀn n»a - c18c nhÜ thÙc hÜÖng có mùi thÖm, tÙc là m¶t cûa
lÍ ñÙc Chúa Tr©i Çáng nhÆn, và ÇËp lòng Ngài.
(2)
2) ViŒc lành v§i anh em trong Chúa.
Chúa. + IICôr
IICôr 9: 1...giúp Çª thánh ÇÒ.
c7. kÈ thí cûa. c8c r©i r¶ng n»a Ç‹ làm các thÙ viŒc lành. c12 Vì viŒc phát
tiŠn bÓ thí..Ç« ng¥t cho các thánh ÇÒ.
+ IICôrinhtô 9:1. Vä låi vŠ viŒc giúp Çª các thánh ÇÒ...
(3)
3) ViŒc lành v§i m†i ngÜ©i.
ngÜ©i. 9 : 13c..
13c vŠ s¿ bÓ thí cûa anh em ÇÓi v§i
h† cùng ÇÓi v§i m†i ngÜ©i.
K‰t : MathiÖ 10: 41. Ai rÜ§c m¶t ñÃng tiên tri vì là tiên tri, thì së lãnh
phÀn thÜªng cûa ñÃng tiên tri; ai rÜ§c m¶t công chính vì là ngÜ©i công
chính, thì së lãnh phÀn thÜªng cûa ngÜ©i công chính.
c42.
c42 m¶t ngÜ©i trong b†n nhÕ nÀy...ngÜ©i nhÕ nÀy. ñây là hai ch» dÍ
hi‹u nhÀm.
* ñ‹ š thu®ng væn:
væn ÇÃng tiên tri, ngÜ©i công chính, ngÜ©i nhÕ. Không
phäi chÌ vŠ ÇÙa trÈ, b†n nhÕ. Nhóm nhÕ ít ngÜ©i nÀy, và ngÜ©i nhÕ, m¶t
ngÜ©i ÇÀy t§ Chúa tÀm thÜ©ng. "ngÜ©i ÇÀy t§ hèn m†n cûa Ta, ª gi»a
m¶t nhóm nhÕ" + Cûa lÍ là s¿ d¿ phÀn v§i ngÜ©i hÀu viŒc Ta.
Ta.
Bài 10.

42

Bài 10

quän lš cûa dâng
I Côrinhtô 8:168:16- 24. Câu gÓc: c19b

Là viŒc chúng tôi làm tr†n Ç‹ tÕ vinh hi‹n chính mình Chúa ra.
DânsÓkš 33:1c....
33:1c....có Môise và Arôn quän lš. Có 3 câu hÕi:
hÕi

1. Vì sao có cÀn Môise và Arôn quän lš ?
2. Nh»ng phÄm hånh cÀn có trong vÎ trí nÀy ?
3. Liên quan gì Ç‰n Lë Çåo Thu¶c linh ?
Công viŒc cûa ThÀy t‰lÍ là dâng cûa lÍ, nhÜng viŒc "quän lš cûa
dâng" còn quan tr†ng hÖn n»a.
Hãy xem gi»a lúc Çang nói vŠ cûa dâng IICôr 8, 9, Phaolô dành phÀn
gi»a hai Çoån nÀy Ç‹ hÜ§ng dÅn vŠ chÙc vø quän lš cûa dâng.
( M¶t cách nghe giäng d‹ hi‹u , là mª Kinh thánh ra dò theo khi nghe
giäng. Vì Dàn bài và Trình bày ra tØ Kinh thánh ).
I. h† là AI ?
Trä l©i câu hÕi sÓ 1.
1 C¿u Ü§c có Môise và Arôn quän lš, ngày nay
Møc sÜ và ChÃp s¿ chÎu trách nhiŒm.
c16 - 24. SÙ ÇÒ Phaolô ÇŠ cÆp Ç‰n m¶t ban có 4 ngÜ©i chÎu trách
nhiŒm Ç‰n tiŠn dâng Chúa. Gåch dÜ§i. c16, 18, 22. và Phaolô 9: 5.
1. SÙ ÇÒ Phaolô: chÌ dÅn H¶i thánh làm th‰ nào Ç‹ dâng và dùng.
a. HÜ§ng dÅn ngÜ©i dâng ( 8:1-15. ) c6. Tôi nói ÇiŠu Çó ch¤ng phäi Ç‹
truyŠn dåy...c10. ƒy là tôi ngÕ cho anh em; š Çó là ích cho anh em..
b. HÜ§ng dÅn ngÜ©i gi» : c16-24. có 3 ngÜ©i ÇÜ®c nói Ç‰n Çây:
2. M¶t Giám møc:Tít. c16,17; 23. Tít, thì là bån bè tôi, và là ngÜ©i cùng
làm viŒc v§i tôi ª cùng anh em. Bån : có 2 š nghïa:
- NgÜ©i ÇÒng lao trong chÙc vø,
vø, II Côr
Côr 3: 9.
9 Vä, chúng tôi là bån cùng
làm viŒc v§i ñÙc Chúa Tr©i. Theo cách nói cûa Chúa Giêxu: Giæng
15:15. Ta ch¤ng g†i các ngÜÖi là ÇÀy t§..nhÜng g†i các ngÜÖi là bån h»u.
Tít là Giám møc ngÜ©i ÇÜ®c Phaolô huÃn luyŒn trª nên ngÜ©i hÀu viŒc
Chúa cÛng nhÜ Timôthê. ( Tít 1:5. PL g†i Tít là con ) ngÜ©i làm công
viŒc cho Chúa là ngÜ©i bi‰t và th¿c hành Lë Çåo.
- Cùng m¶t tÃm lòng v§i Chúa. 12:18c. Chúng tôi há ch¤ng bÜ§c Çi bªi

m¶t Thánh Linh, theo cùng m¶t dÃu chÖn sao ?

3. M¶t chÃp s¿: c18,19. ngÜ©i không ÇÜ®c nói rÕ tên, chÌ bi‰t ngÜ©i

nÀy là m¶t ngÜ©i Çã ÇÜ®c các H¶i thánh l¿a ch†n. ngày nay chúng ta g†i
là bÀu cº. ñây hÖn th‰, là m¶t chÃp s¿ cûa các H¶i thánh. Làm viŒc trong
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cùng làm viŒc nÀy. S¿ quan tâm hay tình thÜÖng trong H¶i thánh là viŒc
làm cûa m†i ngÜ©i.
Các nhà nghiên cÙu vŠ gia Çình Çang báo Ç¶ng m¶t n‰p sÓng g†i là:
là
* Ÿ tr† trong gia Çình.
Çình ñi làm, Çi h†c vŠ là vào phòng riêng. Không còn
trò chuyŒn, vui Çùa v§i nhau. m‡i ngÜ©i m‡i viŒc, m‡i ngÜ©i m¶t góc.
Th‰ gi§i mÃt tình thÜÖng vì gia Çình không cón tình thÜÖng.
* Ÿ tr† trong H¶i thánh.Trong
tuÀn chúng ta có bao nhiêu cu¶c ÇiŒn
thánh
thoåi, trong Çó có bao nhiêu anh em trong H¶i thánh ? chúng ta trách H¶i
thánh không quan tâm Ç‰n tôi, H¶i thánh là ai ? là m†i ngÜ©i trong Çó có
m‡i cá nhân chúng ta. Chính mình Çã thi‰u quan tâm nhau.
ñi‹m b¡t ÇÀu m†i phÜ§c hånh là lòng yêu thÜÖng.
thÜÖng + Vì ñCT yêu
thÜÖng th‰ gian + H¶i thánh ÇÀu tiên b¡t ÇÀu b¢ng tình yêu, + 9 trái
Thánh Linh trái ÇÀu tiên là lòng yêu thÜÖng. + Vì sao ? vì Çó là b¢ng
chÙng Çang ª trong m¶t thân th‹, trong Çåi gia Çình ñÃng Christ.
ñi‹m b¡t ÇÀu sa sút cÛng là suy giäm tình thÜÖng.
thÜÖng Cá nhân, H¶i
thánh, Th‰ gi§i + AÇam Ç° l°i Eva. + Cain gi‰t em mình là Abên. + Lót
Çi khÕi Ápraham + Sasút cûa H¶i thánh LaoÇixê: NhÜng ÇiŠu ta trách
ngÜÖi là ngÜÖi Çã bÕ tình yêu ban ÇÀu. + S¿ bæng hoåi cûa th‰ gi§i.
MathiÖ:12.
MathiÖ:12 Lòng yêu m‰n cûa phÀn nhiŠu ngÜ©i ngu¶i lÀn.
* Nghe m¶t câu nói chúng ta bi‰t ngÜ©i Ãy Çang l§n lên trong Chúa,
hay là suy giäm thu¶c linh.
2.SucÓt: Tinh såch Ç‹ biŒt riêng. Giæng 13:10,11.
13:10,11 Các ngÜÖi ÇÜ®c
tinh såch, nhÜng chÜa phäi tinh såch ÇŠu. (c3. Trong såch là tác Ç¶ng bªi
l©i Chúa. Tinh såch là hành Ç¶ng Çáp Ùng ) XuÃt 12: 38, låi có vô sÓ
ngÜ©i ngoåi bang Çi lên chung. c39. Chúng bèn hÃp bánh không men
b¢ng b¶t cûa mình Çem theo tØ xÙ Êdíptô; b¶t không men. Cä hai câu
nÀy có m¶t nghïa gì ?
- ñi chung v§i ngÜ©i chÜa tin, nhÜng không sÓng theo cách cûa h†.
- ˆn b¶t cûa xÙ Êdíptô nhÜng không có men. Nghïa là gì? Ra khÕi th‰
gian không có nghïa tÃt cä nh»ng gì trong th‰ gian, bÕ h‰t ! không ! trong
th‰ gian cÛng có nhiŠu ÇiŠu tÓt. Ch» nh¡c hai lÀn: Không men. Khoa h†c,
k› thuÆt, Y h†c, væn h†c, ki‰n thÙc..v..v tÃt cä ÇŠu góp phÀn xây d¿ng
m¶t cu¶c sÓng tÓt ÇËp hÖn cho th‰ gi§i, nhÜng nh§ là hÃp không men,
men chÌ vŠ t¶i l‡i, nh»ng gì không ÇËp lòng Chúa.
ICôr 5:7,8.
5:7,8 Hãy làm cho mình såch men cÛ Çi, hÀu cho anh em trª nên

b¶t nhÒi m§i không men, nhÜ anh em là bánh không men vÆy....nhÜng
dùng bánh không men cûa s¿ thÆt thà và cûa lë thÆt.
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Bài 13.

Chuy‹n Ç¶ng thu¶c linh
DânsÓkš 33: 55- 8. Câu gÓc. Côlôse 3:10.
3:10

Mà m¥c lÃy ngÜ©i m§i là ngÜ©i Çang Ç‡i ra m§i theo hình tÜ®ng
ñÃng d¿ng nên ngÜ©i Ãy, Ç¥ng Çåt Ç‰n s¿ hi‹u bi‰t ÇÀy tr†n.
Ý nghïa:
nghïa Bi‹n ÇÕ là s¿ tái sanh ; Giô Çanh là s¿ Nên thánh ; Samåc
Samå là
nh»ng chuy‹n Ç¶ng thu¶c linh tØ Tái sanh Ç‰n Nên thánh.
Câu hÕi:
hÕi: ñiŠu gì cho bi‰t tôi Çang có s¿ sÓng thu¶c linh ?
Cæn cÙ vào : Dân 33: 5-8.
I. VI˙C Gµ XẢY RA.
+ 5 ch¥ng dØng và Çi‹m ghi nh§:
1. Su-cÓt; 2. Ê-tam, 3. Phi-ha-hi-rÓt; 4. Bi‹n ÇÕ ; 5. Mara.
1. Tåi SuSu-cÓt.
cÓt. XuÃt 12: 3737- 39.
39 ñ‰m ngÜ©i và æn. H† Ç‰m sÓ ngÜ©i ra
Çi, 60 vån ngÜ©i Çàn ông = 600 x 3 = 1.800.000. gÀn 2 triŒu ngÜ©i.
- c36. ñi v§i ngÜ©i ngoåi bang.
- c39. ˆn b¶t cûa xÙ Êdíptô, không có men.
2. Tåi ÊÊ-tam.
tam. XuÃt 13:20.
13:20 Mây và Lºa. Trø mây ban ngày và trø lºa ban
Çêm, có s¿ hiŒn diŒn cûa Chúa qua hình änh thÃy ÇÜ®c.
3. Tåi PhiPhi-haha-hihi-rÓt.
rÓt. XuÃt 14:114:1-3,9
3, TÜªng Låc ÇÜ©ng. NÖi không phäi là
ÇÜ©ng, khi‰n Pharôn cho r¢ng YsÖraên låc ÇÜ©ng, và h† Çu°i theo.
4. Tåi Bi‹n ÇÕ.
ÇÕ. XuÃt 14: 29.
29 Qua bi‹n. nhÜ Çi trên ÇÃt khô.
5. Tåi MaMa-ra.
ra XuÃt 15:22 NÜ§c Ç¡ng. sau khi qua bi‹n h† Çi trong ÇÒng
v¡ng 3 ngày ch¤ng có nÜ§c, Ç‰n Mara g¥p gi‰ng có nÜ§c Ç¡ng, Chúa dåy
lÃy thanh g° liŒng xuÓng nÜ§c, nÜ§c trª nên ng†t.
II. Ý nghiïa m‡i ch¥ng.
+ 5 ch¥ng có 6 dÃu hiŒu s¿ sÓng thu¶c linh Çang xäy ra ?
1. SucÓt: Tình thÜÖng Ç‹ b¡t ÇÀu. Giæng 13:35. N‰u các ngÜÖi yêu

nhau, thì Ãy là tåi ÇiŠu Çó mà thiên hå së nhÆn bi‰t các ngÜÖi là môn ÇÒ
ta. * ñiŠu gì xäy ra ÇÀu tiên trong m¶t thai nhi ? Trái tim có trÜ§c nhÃt.
* ñi‹m b¡t ÇÀu cho Ç©i sÓng thu¶c linh? là Tình yêu. Chúa phán: N‰u
các ngÜÖì yêu nhau, ƒy là tåi ÇiŠu Çó mà thiên hå nhÆn bi‰t các ngÜÖi là
môn ÇÒ ta.
Ch» " ÇÜ®c chØng " cho thÃy không phäi mång lŒnh Chúa, nhÜng vì
quan tâm, vì tình thÜÖng h† Ç‰m thº sÓ anh em mình ÇÜ®c bao nhiêu,
không chÌ Môise làm sao Çû sÙc Ç‰m 600 ngàn ngÜ©i Çàn ông, m†i ngÜ©i
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H¶i thánh có chÃp s¿ cûa H¶i thánh, liên H¶i thánh thì có chÃp s¿ cûa
các H¶i thánh.
4. M¶t Çåi diŒn. c22 m¶t ngÜ©i anh em Çáng tin cÆy, Çã chÎu Phaolô
thº thách trong nhiŠu dÎp.
c23. Tóm låi:
låi: Phaolô và Tít là ÇÀy t§ Chúa, và hai ngÜ©i là Çåi diŒn
cûa H¶i thánh. ñây chính là hình änh Môise và Arôn trong C¿u Ü§c.
Vì sao låi có nhiŠu ngÜ©i nhÜ vÆy ?
a.Tính
a.Tính quan tr†ng:
tr†ng: không ª trên m¶t ngÜ©i chÎu trách nhiŒm, mà m¶t
ban bao gÒm SÙ ÇÒ và Giám møc, ChÃp s¿ và Çåi diŒn tín h»u.
b S¿ vâng phøc:
phøc: Trong vÜ©n ÊÇen con ngÜ©i ch†n æn trái cây bi‰t ÇiŠu
thiŒn và ÇiŠu ác Ç‹ t¿ quy‰t dÎnh, nhÜng trong H¶i thánh Chúa Çem con
ngÜ©i trª låi s¿ vâng phøc Chúa, bªi Çó Sáng 6. ThÀn, hay Thánh linh
cûa ñÙc Chúa Tr©i lìa khÕi loài ngÜ©i, trong Côngvø 2. Thánh Linh låi
Ç‰n trên H¶i thánh.
Áp døng Tính cân b¢ng: Thiên nhiên, Gia dình, H¶i thánh:
- Thiên nhiên:
nhiên Vì sao cÀn có M¥t tr©i và m¥t træng ? s¿ cân b¢ng hÕa và
thûy, sÙc nóng m¥t tr©i là cho nÜ§c Çi lên cây, và sÙc hút cûa m¥t træng
làm cho thûy triŠu dâng lên bù vào ch° bÓc hÖi và nhu cÀn cây cÓi. Khi
m¥t tr©i n¡ng quá mà thûy triŠu không dâng lên, ho¥c thu› triŠu cao quá
mà thi‰u ánh n¡ng m¥t tr©i.
- Gia Çình: * M¶t ngÜ©i (ông hay bà ) không tåo nên hånh phúc. Hånh
phúc gia Çình ª ch° c¶ng tác, ngÜ©i xÜa nói: cûa chÒng công v®, ª xÙ
MÏ: ÇÒng v® ÇÒng chÒng. ñánh mÃt hånh phúc ngay trong ÇiŠu chúng ta
quá lo cho Gia Çình, mà quên y‰u tÓ c¶ng tác Chúa Çã Ç¥t vào gia Çình:
Ta làm nên kÈ giúp Çª. Hånh phúc vì thÃy giá trÎ mình.
Tôi bi‰t có m¶t ông chÒng rÃt yêu v®, nhÜng tØ khi mua ÇÜ®c ngôi
nhà m§i, Çêm nào ngû cÛng nghe v® thª ra. HÕi cÛng không nói. Sau Çó
nh© Møc sÜ tÜ vÃn, hÕi ri‰t bà m§i Çáp: m†i viŒc ông Ãy ÇÎnh liŒu, tôi
ch¤ng có phÀn gì trong Çó. G¥p ngÜ©i tín ÇÒ nÀy vÎ møc sÜ nói: ông
bi‰t xây nhà nhÜng không bi‰t xây t° Ãm. Cùng m¶t cách Çó,
* Chúng ta bÎ cám d‡
d‡ ngay trong ch° sÓt s¡ng hÀu viŒc Chúa.
- H¶i thánh:
bi‰tt r¢ng mình có giá trÎ, h† së hÀu
thánh: * Hãy cho m†i ngÜ©i bi‰

viŒc Chúa tÓt hÖn khä næng h† có.

Bån hãy th¿c hiŒn gia Çình, H¶i thánh ngay hôm nay, së thÃy Ç‡i khác.
II. PH…M HtNH.
Trä l©i câu hÕi sÓ 2. Khi ÇŠ cÆp Ç‰n nh»ng vÎ nÀy Phaolô không quên
ghi vào nh»ng phÄm hånh cûa ngÜ©i vÓn thÆt cÀn thi‰t, phÄm là nh»ng gì
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bên trong, và hånh là bi‹u l¶ bên ngoài thÃy ÇÜ®c. Làm mÅu trong H¶i
thánh ngày nay khi bÀu cº, ho¥c ngÜ©i Çang có chÙc vø.
A. PhÄm hånh Giám møc:
- ñÓi v§i Chúa:
Chúa Ngài xui lòng Tít : ngÜ©i mà Chúa xoay lòng chuy‹n š
- ñÓi v§i H¶i thánh:
thánh cÛng ân cÀn v§i anh em th‹ Ãy. Nghï nhiŠu t§i.
- ñÓi Phaolô: vì ngÜ©i nghe l©i tôi khuyên. chÎu nghe ngÜ©i lãnh Çåo.
- ñÓi v§i mình: ngÜ©i t¿ š Ç‰n thæm anh em. không bÎ ép bu¶c.
B. PhÄm hånh cûa ChÃp s¿:

- là ngÜ©i có ti‰ng khen ÇÒn kh¡p trong các H¶i thánh, có ti‰ng tÓt
ÇÜ®c nhiŠu nÖi bi‰t Ç‰n.
- tåi nh»ng ÇiŠu ngÜÖi làm vì Çåo Tin lành: ngÜ©i có m¶t møc Çích,
cÛng là tr†ng tâm cu¶c Ç©i Chúa Giêxu ( Mác 1:38. ta cÛng giäng Çåo ª
Çó n»a, vì cÓt tåi viŒc Çó mà Ta Ç‰n )
- làm tr†n Ç‹ tÕ chính mình vinh hi‹n Chúa ra: møc Çích chÙc vø là Ç‹
dâng s¿ vinh hi‹n cho chính Chúa. Nan ÇŠ ngày nay là bäo vŒ vinh hi‹n
cá nhân, khi bäo vŒ cá nhân ngÜ©i ta có th‹ làm m†i thÙ, k‹ cä mÃt vinh
hi‹n danh Chúa.
C. PhÄm hånh ngÜ©i Çåi diŒn tín h»u.
- là ngÜ©i có lòng sÓt s¡ng:
- tôi Çã thº thách trong nhiŠu dÎp.
Nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c Phaolô ÇŠ cÆp ª trên cho chúng ta thÃy :
* Tính b° xung: ChÙc vø và chÙc viŒc b° xung cho nhau.
Phaolô và Tít là ngÜ©i có chÙc vø, và hai ngÜ©i kia: là ChÃp s¿ và Çåi
diŒn tín h»u là chÙc viŒc. Hai phÜÖng diŒn trong H¶i thánh: thÜ©ng thì
ngÜ©i có chÙc vø thì có ân tÙ, còn ngÜ©i có chÙc viŒc thì có khä næng, có
ân tÙ mà thi‰u ngÜ©i có khä næng không ÇÜ®c, ngÜ®c låi ngÜ©i tín ÇÒ có
khä næng mà không có ân tÙ cÛng không ÇÜ®c. Hai chÙc vø nÀy b° sung
lÅn nhau. DÀu Môise là ngÜ©i có Khä næng lÅn ân tÙ, nhÜng Ç‹ làm
gÜÖng vŠ sau nên Chúa hÜ§ng dÅn ông ghi cä hai.
III. š nghïa.
Trä l©i câu hÕi sÓ 3.
3. Nh»ng ÇiŠu trên có š nghïa thu¶c linh gì không ?
1. Theo nghïa th¿c tåi: Bäo vŒ chÙc vø. Có 3 câu KT .
- c19. Ç‹ làm chÙng cho š tÓt chúng tôi.
- c20. tránh khÕi ti‰ng trách móc vŠ s¿ dùng tiŠn.
- c21. tìm ÇiŠu lành ª trÜ§c m¥t Chúa, mà cÛng ª nÖi ngÜ©i ta n»a.
* Phaolô, Tít có m¶t chÙc vø, Ç‹ gi» cho chÙc vø không bÎ mang ti‰ng,
phäi có ngÜ©i phø trách riêng viŒc gi» phÀn dâng hi‰n.
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thánh. Chúng ta phäi nhÆn ÇÎnh cách Çúng Ç¡n r¢ng: Bóng Çêm không
làm m¥t træng tÓi hÖn, mà
* M¥t træng không Çû sáng së làm cho bóng Çêm dÀy Ç¥t hÖn.
3. DÅn chÙng:
* NgÜ©i ta hÕi:
hÕi H¶i thánh làm gì Ç‹ cÙu vãn th‰ gi§i nÀy ?
- Chúa phán:
phán các ngÜÖi là muÓi cûa ÇÃt...là s¿ sáng cûa th‰ gian. Ma
5:13,14. MuÓi gi» cho th¿c phÄm không ho¥c chÆm bÎ hÜ thÓi. N‰u th¿c
phÄm hÜ thÓi vì muÓi không Çû m¥n. N‰u trÀn th‰ tÓi tæm, vì H¶i thánh
Çã thi‰u s¿ sáng. Nghiêm chÌnh chúng ta nhÆn r¢ng: ñ©i sÓng tín ÇÒ suy
thoái trÜ§c, møc sÜ suy thoái trÜ§c, H¶i thánh suy thoái trÜ§c và sau Çó
th‰ gi§i suy thoái.
Êsai 13:9,10.
13:9,10. ..ngày hung d» , này thånh n¶..vì các ngôi sao..m¥t træng

không soi sáng Çâu.
Ma 24:29. S¿ tai nån cûa nh»ng ngày Çó..m¥t træng không sáng.
so c12.lòng yêu m‰n cûa phÀn nhiŠu ngÜ©i ngu¶i lÀn.
c22..song vì c§ các ngÜ©i ÇÜ®c ch†n, thì nh»ng ngày Ãy së giäm b§t .

* Câu trä l©i: Làm sao cÙu th‰ gi§i nÀy khÕi suy thoái, giäi pháp nào
cho th‰ gi§i ngày nay. Tín ÇÒ phäi thÆt là tín ÇÒ, Møc sÜ phäi thÆt là møc
sÜ, H¶i thánh phäi thÆt là H¶i thánh.
Ápraham cÀu nguyŒn cho SôÇôm và GômôrÖ. Tåi sao Chúa hûy diŒt
thành Çó : Câu trä l©i vì thành Çó ÇÀy dÅy t¶i l‡i. NhÜng cÛng vì chúng ta
không có Çû mÜ©i ngÜ©i công bình . Sáng 18: 32.
32 Ta cÛng së ch¤ng diŒt
thành Çâu.Vì tình thÜÖng mÜ©i ngÜ©i Çó. MÜ©i ngÜ©i Çó là ai ? Lót, v®
Lót, hai con gái, hai r‹ là 6, thêm 4 trong sÓ rÃt nhiŠu ÇÀy t§ cûa Lót.
Thành Çó bÎ lºa vì Lót không có Çû mÜ©i ngÜ©i công bình.
Có hai ngÜ©i tåm g†i là ngÜ©i nÀy và ngÜ©i kia. NgÜ©i nÀy Ç‰n thæm
ngÜ©i kia, thÃy có treo m¶t bÙc tranh,
tranh lÃy làm lå m‡i ngày trong tranh Çó
có m¥t træng thay Ç‡i y nhÜ træng trên bÀu tr©i lúc bÃy gi©, anh ta quá
mê, ngày n† Ç‰n thæm bån không có ª nhà, Không cÀm lòng tham anh
cu¶n tranh bÕ vào tay áo Çem vŠ. NhÜng treo mãi tranh cÛng không thay
Ç‡i gì. ThÀm nghï ch¡c tåi mình tham cho nên tranh không sáng, Çem
tranh trä låi cho bån và nhÆn l‡i. NgÜ©i bån kia cÜ©i không nói gì, Çi vào
trong lÃy ra 29 bÙc n»a, và nói r¢ng m‡i ngày tôi Ç‡i m¶t bÙc, bi‰t bån
thích tranh anh ta t¥ng luôn. Có m¶t nhà væn thêm vào Çoån k‰t: Hãy tìm
cä vÀng
vÀng træng, ch§ ÇØng tìm m¶t mãnh træng.
træng M‡i ngày ÇŠu træng tròn,
thì bÀu tr©i Çêm không bao gi© tÓi
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* c9. Çóng tråi tåi Ê
Ê--lim. nÖi có mÜ©i hai suÓi nÜ§c và bäy mÜÖi cây
chà là. Ch° nÀy tÓt quá, qua bi‹n ÇÕ Çåo quân Êdíptô bÎ chôn vùi, ª Çây
bình an, có bóng mát có nÜ§c uÓng. Còn Çi t§i là ÇÒng v¡ng Sin, dØng
Çây tÓt hÖn.
* Khi dân YsÖraên qua khÕi sông GiôÇanh Ç‹ ti‰n vào ÇÃt hÙa, m¶t lÀn
n»a tåi Giêricô, cÛng là thành phÓ có nhiŠu cây chà là.
Phøc 33:3.
33:3 miŠn Nam, ÇÒng b¢ng, sông GiôÇanh và trÛng Giêricô,
thành cây chà là. TrÛng ch° nÜ§c dÒn låi, ÇÃt Çai mÀu mª cây cÓi xum
xuê, ÇÒng b¢ng tÓt tÜÖi, ª låi Çây chÙ Çi vào Canaan phäi Çánh chi‰m
nhiŠu thành, nhiŠu giÓng dân giŠnh giàng nguy hi‹m c¿c kh°. ñiŠu tÓt là
kÈ thù cûa ÇiŠu tÓt hÖn. Chúng ta luôn ÇÜ®c Ç¥t trÜ§c hai con ÇÜ©ng.
* Có s¿ l¿a ch†n Ç‹ bi‰t bån cÀn ÇiŠu nào hÖn.
MathiÖ 13:44.
13:44 NÜ§c thiên Çàng giÓng nhÜ cûa báu chôn trong m¶t

Çám ru¶ng kia. M¶t ngÜ©i kia tìm ÇÜ®c thì giÃu Çi, vui mØng trª vŠ, bán
h‰t gia tài mình, mua Çám ru¶ng Çó.

Iii. bi‰t sÙ mång theo chúa.
1. Ý nghïa:
- c3Ngày r¢m tháng giêng. Ngày r¢m, ngày r¢m m¥t træng tròn trên
bÀu tr©i ban Çêm rÃt rÕ. Vì sao không phäi là ngày khác ?
- M¥t træng hình bóng vŠ H¶i thánh.
thánh. Nhã ca 6:10.
6:10 NgÜ©i n» nÀy là ai
(ngÜ©i n» trong Nhã ca chÌ vŠ H¶i thánh), hiŒn ra nhÜ rång Çông, ñËp

nhÜ m¥t træng, tinh såch nhÜ m¥t tr©i. ñáng s® khác nào Çåo quân giÜÖng
c© xí. Vì sao H¶i thánh ÇÜ®c ví nhÜ m¥t træng ?

- M¥t træng phän chi‰u ánh sáng cûa m¥t tr©i,
tr©i, t¿ m¥t træng không phát
sáng nhÜ H¶i thánh không có s¿ sáng mà phäi phän chi‰u låi s¿ sáng,
vinh hi‹n cûa ñÙc Chúa Tr©i. Êsai 60:19,20. M¥t træng ch£ng còn

khuy‰t, vì ñGHV làm s¿ sáng Ç©i Ç©i cho ngÜÖi..

- TØ H¶i thánh ñÙc Chúa Tr©i ban vào th‰ gian nh»ng gì quí nhÃt cûa
Ngài. Phøc truyŠn 33:14.
33:14 Nh»ng huê l®i quí nhÙt cûa m¥t tr©i, Hoa quä

c¿c báu cûa m¥t træng.

2. SÙ mŒnh:
- Hãy xem lÀn
lÀn ÇÀu tiên Kinh thánh nói vŠ m¥t træng,
træng Ngài Çã trao SÙ
mŒnh gì ? Sáng th‰kš 1:16. ñÙc Chúa Tr©i làm nên hai vì sáng l§n; vì
nhÕ hÖn Ç‹ cai trÎ ban Çêm. M¥t træng Ç‹ cai trÎ ban Çêm. PhÜÖng diŒn vÛ
trø vÆt lš m¥t træng soi ban Çêm, phÜÖng diŒn thu¶c linh Chúa dùng H¶i
thánh Ç‹ soi vào th‰ gi§i tÓi tæm nÀy. Chúa dùng H¶i thánh cai trÎ bóng
Çêm. Là con cái Chúa chúng ta phäi hi‹u SÙ mŒnh cûa Chúa trao cho H¶i
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ChÙc vø nào ti‰ng xÃu rÃt dÍ xäy ra, vŠ sau Phaolô Çã nói. 12:17-18.
c19. ñã lâu nay, anh em tÜªng r¢ng chúng tôi tìm cách ch»a
mình.....ngÜ©i ta gieo ti‰ng xÃu v§i nhiŠu lš do khác nhau. Hãy làm theo
cách Chúa dåy, Ç‹ gi» lòng v§i Chúa trÜ§c.
* CÛng giÓng nhÜ Môise. DânsÓkš 16: 15." tôi không có b¡t nÖi chúng
nó m¶t con lØa nào " VŠ sau
*Tiên tri Samuên cÛng nói nhÜ vÆy. ISamuên 12:3. Trong H¶i thánh
ÇÀu tiên, Công vø 6:2. Giúp viŒc bàn tiŒc thÆt ch¤ng xÙng h®p. LÓi nói
khéo, tránh ti‰ng phÜÖng håi cho chÙc vø quan tr†ng hÖn.
Ba tôi dåy: Khi có tín h»u g¥p riêng con Ç‹ gªi tiŠn dâng, nên m©i h†
ngÒi låi, con m©i m¶t chÃp s¿ H¶i thánh Ç‰n nhÆn, Ç‹ bäo vŒ chÙc vø
cûa con, và con cÛng bäo vŒ danh d¿ cho các chÃp s¿ cûa H¶i thánh
b¢ng cách hãy cæn d¥n h† ÇØng bao gi© chi xuÃt m¶t mình. Lúc Çó tôi
nói: së gªi biên nhÆn Ç‰n sau cÛng ÇÜ®c vÆy. Ba tôi Çáp: còn ÇiŠu quan
tr†ng hÖn n»a.
VŠ sau nÀy khi h†c Kinh thánh, tôi m§i bi‰t còn m¶t š nghïa thu¶c
linh mà khi tôi còn trÈ ba tôi Çã chÜa giäi thích. Ch¡c ai nÃy còn nh§ khi
có m¶t ngÜ©i dâng sÓ tiŠn l§n tôi phäi công bÓ gi»a H¶i thánh.
2. Theo nghïa thu¶c linh:

- Làm tr†n š nghïa cûa lÍ :XuÃt 29:44; 30:30. cho chúng ta vŠ s¿ chÎu
trách nhiŒm cÛng giÓng nhÜ th©i C¿u Ü§c, có 2 thành phÀn:
* Tính hiŒp nhÃt:
nhÃt: Môise + Arôn + Dân s¿.
So trong
trong Tân Ü§c có SÙ ÇÒ Phaolô và Tít, có các ChÙc viŒc và Tín h»u.
Tình yêu ÇÖn phÜÖng có vui không? HÀu viŒc Chúa cÛng vÆy, công viŒc
Chúa së ÇÜ®c phÜ§c có s¿ d¿ phÀn chÙc vø và chÙc viŒc .
* Thi‰u hiŒp nhÃt:
nhÃt: I Samuên 13:8,9 và I Các vua 12:2112:21- 13:3.
13:3.
VÃn ÇŠ không phäi vì thi‰u khä næng hay s¿ tin cÆy mà vì tính chÃt là
cûa lÍ.
* Cûa lÍ cûa ai mà quy‰t ÇÎnh có thành phÀn nào.
Th©i T¶c trÜªng có th‹ t¿ dâng cûa lÍ cho gia Çình, vua SaulÖ, vua
Giêrôbôam dâng t‰lÍ cho Dân s¿ låi không có thÀy t‰ lÍ cûa dân s¿.
K‰t: L©i d¥n dò c24. anh em ª trÜ§c m¥t H¶i thánh hãy chÙng tÕ chÙng
c§ cûa lòng yêu thÜÖng, bày ra cho h† bi‰t chúng tôi có c§ khoe mình nÖi
h† vì anh em, có nghïa chúng tôi khen anh em, nhÜng làm sao Ç‹ H¶i
thánh nÖi anh em Ç‰n cÛng thÃy ÇiŠu chúng tôi nói vŠ anh em là thÆt, và
khen anh em n»a.
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Bài 11.

bÜ§c ÇÀu theo chúa
DânsÓkš 33:3,4. CâugÓc. Phøc truyŠn 8:2a.
8:2a

Hãy nh§ tr†n con ÇÜ©ng nÖi ÇÒng v¡ng mà Giê-hô-va
ñÙc Chúa Tr©i ngÜÖi Çã dÅn ngÜÖi Çi trong bÓn mÜÖi næm nÀy...
M¶t ngÜ©i nhà quê lên thành phÓ lÀn ÇÀu, không bi‰t g†i xe th‰ nào
M¶t bà lão: 80 Lê thÎ minh Khai. M¶t ngÜ©i thanh niên: 30 NguyÍn væn
Tr°i. —! tÜªng khó hoá ra dÍ: Tu°i trÜ§c tên sau. Sau khi g†i xe: 60 Lê
væn Cua. L¡m ngÜ©i theo Chúa b¢ng cách làm giÓng ngÜ©i.
ñây là loåt bài giúp chúng ta nh»ng nét cæn bän: Th‰ nào là theo Chúa.
* Nh§ tr†n:
tr†n: Câu gÓc Çây nói r¢ng: Hãy nh§ tr†n con ÇÜ©ng..vì sao
phäi nh§ tr†n con ÇÜ©ng ? vì m‡i ch¥ng ÇÜ©ng ÇŠu có š nghïa.
* Có 6 Giai Çoån ngÜ©i theo Chúa träi qua, gåch dÜ§i ch» tr†ng tâm:
1. Ra Çi. c3-4.
2. Gi»a bi‹n. 5-6.
3. SuÓi và cây. c 9-14.
4. ñÒng v¡ng c 15-37.
5. Hô-rÖ. c38-39.
6. Mô-áp. 40-49.
* So YsÖraên v§i chúng ta:
ta h† Çi con ÇÜ©ng chÜa tØng Çi qua, còn
chúng ta, Çi låi ch¥ng ÇÜ©ng cûa h†. Ch» tr†ng tâm phÀn 1: Ra Çi. PhÀn
nÀy giäi thích theo Chúa là gì ? ñ‹ theo Chúa có 3 ÇiŠu cÀn bi‰t:
1. Bi‰t Çi tØ Çâu và Ç‰n Çâu.
YsÖraên ÇÜ®c Çi tØ nô lŒ Ç‰n t¿ do, Çi tØ ÇÃt tåm trú Ç‰n ÇÃt hÙa.
NgÜ©i tín ÇÒ cÛng bi‰t mình Çi tØ Çâu Ç‰n Çâu.
1. Bi‰t mình ra Çi tØ Çâu: Çi tØ Ramse : là ch° làm nô lŒ.
XuÃt 1: 11. + I Têsalônica 1:9,10.Trª låi cûng ñCT, bÕ..d¥ng

th©..Ç¥ng ch© Ç®i..cÙu khÕi cÖn thånh n¶ ngày sau.

* ñÜ®c cÙu là ÇÜ®c Chúa Çem tØ nôlŒ Ç‰n t¿ do.
2. Quy‰t ÇÎnh Ç‰n tinh thÀn: cách dån dï.. Bi‰t ki‰p nôlŒ, nên ra Çi
dån dï.. Luca 7:47.
7:47 ,..Çã ÇÜ®c tha h‰t, vì ngÜ©i yêu m‰n nhiŠu; song kÈ
ÇÜ®c tha ít thì yêu m‰n ít. * ChÜa yêu Chúa Çúng mÙc vì chÜa bi‰t ÇÜ®c
tha Çúng mÙc. M¶t Møc sÜ Ç‰n thæm tín ÇÒ ngã lòng. Tín ÇÒ nÀy than tin
Chúa, làm con cái Chúa có khác gì ngày xÜa, cÛng làm æn khó nh†c.v..v.
Møc sÜ hÕi trÜ§c khi tin Chúa anh th‰ nào ?
- Anh có uÓng rÜ®u không ? Có. Anh Çã làm nô lŒ cho Mamen.
- Anh có Çánh båc không ? Có. Anh Çã làm nô lŒ cho Mamôn.
- Anh có hút sách không ? Có. Anh dã làm nôlŒ cho Matuš.
( Anh có ham mê s¡c døc không ? có.Anh Çã làm nôlŒ cho MaÇam )
Lúc Çó anh có ÇÃt ru¶ng không ? Không ! tôi chÌ có ÇÃt thuê. Anh có
bò cày ru¶ng không? Không ! tôi chÌ thuê bò. Bây gi© th‰ nào? Anh có
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ru¶ng, anh có bò, anh không còn làm nô lŒ rÜ®u, c© båc, truœ låc.vv. ñó
là anh Çã ra khÕi nô lŒ. ñÜ®c Chúa Çem ra khÕi. M‡i m¶t ngày anh uÓng
bao nhiêu rÜ®u? hút sách bao nhiêu? vào sòng båc, v..v. m‡i ngày, m‡i
tháng, m‡i næm anh tÓn bao nhiêu. Làm nô lŒ cho t¶i l‡i tÓn hao không
bi‰t bao nhiêu tiŠn, tiêu hao không bi‰t bao nhiêu sÙc khoÈ, nhiŠu hÖn
nhiŠu lÀn hÀu viŒc Chúa n»a.
* Bi‰t t°n thÃt ngoài Chúa bao nhiêu, së hÀu viŒc trong Chúa bÃy nhiêu
3. Tåo nên s¿ thu hút: ..cách dån dï, có m¡t cÛa h‰t thäy ngÜ©i Êdíptô
thÃy. ViŒc gì xäy ra ? XuÃt 12:37,38.
12:37,38 Dân YsÖraên Çi tØ Ramse..låi có vô

sÓ ngÜ©i ngoåi bang Çi lên chung.

* NhiŒt tâm theo Chúa bao nhiêu thu hút bÃy nhiêu.
Ii. Bi‰t ÇiŠu tØ bÕ Ç‹ theo chúa.
c3... tÙc ngày sau ngày lÍ VÜ®t qua là ngày gì ? Giá trä Ç‹ theo Chúa:
Chúa:
Luca 14: 2828-32.
32 Chúa nói m¶t ngÜ©i xây tháp, mà trÜ§c h‰t không
ngÒi tính phí t°n , m¶t ngÜ©i ra trÆn mà không tính phäi Çem bao nhiêu
lính. NhÜ vÆy, n‰u ai trong các ngÜÖi không bÕ m†i s¿ mình có, thì
không ÇÜ®c làm môn ÇÒ ta.
1. ñiŠu tØ bÕ cûa quá khÙ:
XuÃt 13: 4. Ngày nay, nh¢m tháng lúc tr° các ngÜÖi ra Çi.
Hãy nghï Ç‰n nh»ng bông lúa Çã cong trái me. Chúa g†i h† ra Çi ngay
vào mùa lúa tr°. Êlisê Çang cày ru¶ng, các môn Çô Chúa nhÜ MathiÖ
Çang ngÒi tåi sª thâu thu‰, nhÜ PhierÖ GiacÖ, Giæng Çang Çánh cá... bác
sï TÓng thÜ®ng Ti‰t, bÕ nhiŠu næm Çi du h†c. Trên tàu trª vŠ quê hÜÖng,
ông ÇÜ®c Chúa kêu g†i, Ç‹ tÕ ra s¿ dÙt khoát ông Çã ném nh»ng b¢ng cÃp
xuÓng bi‹n.
Lúa tr° cûa chúng ta ngày nay là gì ? Lúa tr° cûa chúng ta có th‹ là
ngày Chúa nhÆt, nhÃt là khi sÓng trên ÇÃt Hoa kÿ, ngày Chúa nhÆt m¶t
gi© lÜÖng gÃp hai ngày bình thÜ©ng. Làm viŒc không phäi là t¶i, nhÜng
së là t¶i m¶t khi ngæn trª s¿ theo Chúa cûa chúng ta.
* Bån tØ bÕ bao nhiêu, bån bi‰t giá trÎ theo Chúa bÃy nhiêu.
2. ñiŠu tØ bÕ cûa hiŒn tåi:
M‡i bÜ§c theo Chúa ÇŠu có ÇiŠu tÓt Çeo Çu°i, ÇiŠu tÓt së trª thành
xÃu n‰u nó ngæn trª chúng ta ti‰n Ç‰n møc tiêu cûa Chúa.
* c6. ñóng tråi tåi Ê
Ê--tam: XuÃt 13:20,21. là nÖi mà ñÙc Chúa Tr©i hiŒn
diŒn v§i h† ban ngày b¢ng trø mây, ban Çêm b¢ng trø lºa. còn phía trÜ§c
h† là bi‹n ÇÕ. DØng låi ª Ê-tam tÓt hÖn xuÓng bi‹n.
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