Dân số ký 35&36.

BÀI HỌC THUỘC LINH
Bài 4.

ĐỂ ĐƯỢC ĐỀU CHÚA HỨA
Dânsốký 27:1-5; 36:1-4. Câugốc.Thi 16:6
Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành;
Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ.

Cha nói chuyện với con về tháp nghiêng Pisa, về đèn xanh đèn đỏ, về
giá trị của chiếc máy giặt. Mục đích của câu chuyện cha nói với con là:
Hãy nghiệm ra được điều gì từ những gì chung quanh ta. Nếu con
người chỉ có thể nhớ những gì mình học được, thì chưa bằng những
thiết bị vi tính có bộ nhớ. Giá trị của con người mà không có một máy
nhớ nào có được là khả năng suy luận.
Hơn thế, người theo Chúa đọc Kinh thánh không phải để biết sự kiện,
nhưng nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ điều cần để sống.
Nghiệm ra từ những gì mình biết để sống,đó là việc cần và quan trọng,

Thế thì từ câu chuyện những người con gái Xêlôphát có bài học gì?

Hai lần sự việc được đem đến trình cho Môise, có hai vấn đề lớn:
-

Lần thứ 1. Đến để xin được Đất hứa.
Lần thứ 2. Đến để xin giữ lại Đất hứa.
hỏi: “Để được những đều Chúa đã hứa”.

Câu
Đất hứa theo ý nghĩa thuộc linh có nghĩalà gì? là sự phong phú của
Đức Thánh Linh. Ai có thể được và bằng cách nào?
Trả lời: giống như các con gái Xêlôphát: Muốn Được và Muốn Giữ.
I. MUỐN ĐƯỢC.
Dân 27:1-5.
- Đọc lại theo ngôn ngữ thông thường: Cha mẹ chúng tôi không vào được
đất hứa, gia đình không có con trai để đứng tên trong sản nghiệp, dầu
chúng tôi là những người nữ, hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp
như bao nhiêu dòng dõi khác.
- Đọc lại theo ngôn ngữ ý nghĩa. Trong gia tộc tổ phụ chúng tôi không có
người nào có những ân tứ (Đất hứa), điều đó có thể ngăn trở chúng tôi
ngày nay nhận phần phước hạnh thuộc linh không? Hãy cho chúng tôi
điều những người khác có được.

Để tiếp nhận đều Chúa đã hứa: Hãy vướt qua hạn chế của bản thân.
1. Đừng nhìn vào những điều tiêu cực.
Giấc mơ đẹp không bao giờ đến trong một tâm trạng lo lắng bồn chồn bất an.
Những mặt trái, tiêu cực, thua thiệt, thất bại trong hiện tại có thể làm cho con
người không còn muốn mơ ước gì nữa.

Hêb 12:2 2 nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức
tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá,
khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.

+ Các con gái Xêlôphát đã không nhìn vào hoàn cảnh gia đình, cha mẹ
đã chết bên ngoài phần đất hứa, không có con trai nối dõi, bản thân là
những thiếu nữ.
@ Được cha mẹ trong Chúa là một phước hạnh lớn, nhưng đó không
phải là điều kiện để thừa hưởng những ân tứ thuộc linh trong sự hầu
việc Ngài. Tiến nhanh hay chậm cũng không không quan trọng, nhưng
điều quan trọng là có đang đi tới không?
Câu chuyện ốc sên bò lên cây, bướm bay chế nhạo bò như anh biết
chừng nào lên đến ngọn cây, lên tới hoa rụng hết rồi!. Ốc sên trả lời
nhưng khi tôi bò đến ngọn, cây sẽ có trái.

2. Hãy nhìn vào những điều tích cực.
Đừng nhìn vào những gì mình không có. Hãy nhìn vào những ưu điểm
của bạn đang có. Các con gái Xêlôphát đã nói gì?
Dân 27:3,4. - Cha mẹ chúng tôi không vào được đất hứa, nhưng họ chết
không như Côrê, - người chết không có con trai, nhưng người có con
gái, - hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp ở giữa các con trai.
Hãy tìm thấy những điều may mắn trong điều người khác cho là bất
hạnh. - Cha mẹ đã qua đi, nhưng chúng tôi còn, - người không có con
trai, nhưng chúng tôi có thể nhận phần với những người con trai khác.
Hoa hậu hoàn vũ năm 2005, nhắc lại câu nói: “Hãy nhìn phần nữa đầy
của ly nước, thay vì nữa vơi”

Một bệnh nhân trầm cảm năng, đưa đến Bác sĩ Cornin, ông trao cho bà
một gói nhỏ trong đó có kinh lúp, mỗi ngày buổi sáng bà hãy ra ngoài
vườn và quan sát, từ chiếc lá, cánh hoa, bà ngạc nhiên sung sướng trước
những điều kỳ diệu và bệnh bà giảm hẵn. “Cảm xúc về sự kỳ diệu cuộc
sống” đã chữa lành bà.

+ Có thể giống con gái Xêlôphát điểm nào? - Cha mẹ đã ở lại bên
ngoài đất hứa. Ngày nay, không ít người trong chúng ta cha mẹ chưa
biết Chúa.
@ Xứ hứa thuộc linh được ban cho mọi người.
Điều đó không quan trọng: - Sự khao khát bao nhiêu với những gì
Chúa đã hứa? - Khao khát về ân tứ, - Khao khát nhận biết Chúa, lòng

yêu Chúa, được hầu việc Chúa không?. Có nhiều người tin theo Chúa
và thấy là đủ rồi không có ước mơ gì. Kinh thánh luôn nói về sự khao
khát là điểm bắt đầu để có được những ơn phước trong Chúa. Như
khao khát sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khao khát Hội thánh được
phục hưng, khao khát có nhiều người tin Chúa..v..v..
-

Muốn được: “hãy có sức mạnh của ước mơ, mạnh hơn những trở
ngại của nghịch cảnh”.

II. MUỐN GIỮ. Dânsốký 36:1-4.
Sẽ có một lúc không còn thích những điều mình từng ao ước.
- Thời thơ ấu. Những món đồ chơi đòi cho bằng được, được rồi thì lại
không muốn giữ.
- Lúc trường thành. Có người định nghĩa hôn nhân: “Cá trong lờ đỏ lo
con mắt, cá ngoài lời lấp ló muốn vô”. Có thì lấp ló muốn vô, cũng có thì
đỏ lơ con mắt, tìm cách ra mà ra không được.
- Trên đường theo Chúa, chắc cũng không ngoại lệ. Những “phong độ”
theo Chúa như ngày nào còn không?
Dân 36:1-5.
- Đọc lại theo ngôn ngữ thông thường. Chẵng bao lâu sau, các tộc trưởng
Galaát trình bày với Môise rằng: Những con gái Xêlôphát sẽ kết hôn với
những ngươì thuộc chi phái khác, như thế sản nghiệp chúng nó sẽ thuộc về
chồng, như thế thì chẵng bao lâu sau phần sản nghiệp đó bị xóa tên không
còn nữa. Như thế thì phải làm sao? Chúa bảo rằng, các con chỉ có thể giữ
được đất hứa, khi các con kết thân với những người trong cùng một chi
phái.
- Đọc lại theo ngôn ngữ ý nghĩa. Chúa dạy: Nếu các con muốn giữ lại
những ân tứ phục vụ mà ta đã ban cho con, hãy sống bằng cách chọn
những gì ta đẹp lòng.Những gì ta muốn đã thay thế ham muốn của con là
bao nhiêu?
-

Muốn giữ: “hãy có sức mạnh của lòng yêu Chúa, hơn những điều gì
bạn đang có”.

Trong câu chuyện những người con gái Xêlôphát, có bài học để giữ
được “phong độ” thuộc linh?
+ Hãy biết điều Chúa đã cho vẫn thuộc về Ngài.
- Các con gái Xêlôphát đã biết rằng đât hứa tuy được ban cho mình,
nhưng vẫn còn thuộc về Chúa.

Bí quyết để tiếp tục nhận lãnh là biết “mọi sự Chúa đã cho vẫn thuộc về
Chúa”.

- Khi tin Chúa: Được Chúa gia thêm ngày tháng, không chỉ đời nầy mà
đời đời, cho nhà, cho xe, cho con cái, khi Chúa cần mượn lại thì sao?
“ Chúa muốn mượn lại thì giờ của con để thờ phượng,
Chúa muốn mượn lại nhà của con để làm nhà cầu nguyện,
Chúa muốn mượn lại sức khỏe của con để hầu việc,
Chúa muốn mượn lại tiền của con để lo việc nhà Chúa”

Chúa ban đất hứa nhưng đất hứa vẫn thuộc về Ngài. Đó là chân lý.
ICôr 3:22b Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về
Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.
ICôr 6:19 19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của
Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận
bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

+ Hãy biết điều Chúa cho quí hơn mọi điều khác.
Mỗi chi phái có thể chọn lựa trong 12 chi phái, riêng các con gái
Xêlôphát chỉ chọn trong chi phái mình. - Sống theo ý Chúa thì giảm
bớt ý mình, - Sống theo ý Chúa thì có nhiều giới hạn hơn người khác.
Có thấy đặc điểm nầy: Cả dân Ysơraên cùng theo Chúa và đượcvào
đất hứa, nhưng đối với một số ít con gái Xêlôphát lại càng hạn chế
những tự do trong việc lựa chọn của mình.
Lu 9:23

23

Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta,

phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.

Nói theo phương diện thuộc linh, để giữ được ân tứ, là sự hạn chế
những ý riêng trong cuộc sống.
Thuộc linh và xác thịt bạn yêu điều nào hơn?
IGiăng 2:15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa;
nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người
ấy.

Phaolô nói:
Philíp 3:8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết
Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài
mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác,
hầu cho được Đấng Christ
Thử thách ví như muối và tấm lòng ví như nước.
- Những khó khăn trong cuộc sống giống như muỗng muối đổ vào tâm hồn,
nếu tấm lòng con chỉ nhỏ như một cốc nước, con sẽ không thể nào chấp nhận
nỗi, nhưng nếu lòng con rộng rãi như hồ nước, thì một muỗng muối không
ảnh hưởng gì.
- Cái hồ cũng chỉ về những mục tiêu trong đời sống, nếu những ước mơ con
cao cả vĩ đại, thì dù có gian khó đến đâu con cũng sẽ vượt qua được.

