Father’s Day 2011.

THIÊN PHỤ
Sáng thếký 1:26-31+ 2:1-4. Câugốc. Thi 103:13
Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài,
Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.

“Cha trên trời” thì dễ hiểu hơn, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích
“Thiên Phụ” hơn, có lẽ vì hàm chứa sự oai nghi lẫn yêu thương, mô tả
cao ngất mà lại gần gủi chăm sóc nhiều hơn hết.
Thiên Phụ: “Cha của mọi người cha”.
+ Hai điều cần cho bài học nầy: Thấy Chúa; biết mình.

Để biết Cha trên trời đối với con người thể nào, và học cách Chúa để
đối với con cái mình. Có nhiều sách dạy về cách nuôi dạy con cái,
thiết tưởng không có cách nào hay hơn Kinh thánh, và bằng cách
Chúa là Cha đối với con người.

Sự khôn ngoan của Cha trên trời, Ngài biết ban cho gì, ban cho lúc
nào và ban cho sẽ ra sao.
Hãy xem cách Chúa ban cho:
- 2:8-15. Sáng 2:8 8 Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn
tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.

+ Vì sao Chúa lại giới hạn trong sự ban cho?
- Nhân loại vào lúc nầy chỉ có Ađam và Êva, vì vậy Ngài ban cho vừa
đủ đáp ứng nhu cần, - vừa sức để tổ Ađam và Êva trồng và giữ vườn.
Thế giới quá rộng lớn.
Ngài cũng ban cho để con người hưởng công lao bởi tay mình.

- Sáng 1:29 29 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi
mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống;
ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.
Vì sao Chúa ban cho loại có hột? Kinh thánh giải thích “có hột giống”.

Cha toàn năng, nhưng Ngài muốn con người hưởng thành quả bởi tay
mình.

+ Ba bước trong bài học nầy:

- Ban cho con: Của Cha là của con
- Ban cho con: Đức tính của Cha
- Ban cho con: Mục tiêu của Cha.
I. BAN CHO CON: CỦA CHA LÀ CỦA CON
Thông điệp: Hết thảy của cha là của con.
Chúa Giêxu phán trong câu chuyện người con hoang đàng.
Luca 15:31 Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của
cha là của con.

Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Vậy, Ngài thương ai? Có một đối
tượng nào khác hơn con người không. Theo sự cho biết của Kinh
thánh con người là đối tượng duy nhất cuả tình yêu thương Ngài.
a. Dự bị trong tất cả.
Ngài dựng nên trong thế giới nầy cho muôn loài, nhưng để ý sẽ thấy
trước hết là cho con người mà Ngài dựng nên.
- 1:1-25. Ngài dựng nên loài người sau khi dựng mọi sự.
- 1:26-30. Ngài ban cho con người điều tốt hơn mọi vật. Hãy kể ra:
- Ba Ngôi thảo luận, quản trị, hình Ngài, giống như hình Đức Chúa Trời,
ban phước cho loài người, làm cho đất phục tùng,…

b. Ban cho theo nhu cần.
Chúa dựng nên cho con người, nhưng không cho cùng trong một lúc

Con người thường đặt một tiêu chuẩn cho sự ban cho nhiều, hoặc ban
cho theo ý thích. Đối với Đức Chúa Trời sự ban cho có giá trị khi có
ích lợi hiện tại và đời đời.
“Điều chắc chắn là Đức Chúa Trời yêu thương ngay trong điều chúng ta
không hiểu”.
II. BAN CHO CON: ĐỨC TÍNH CỦA CHA
Thông điệp: Đức tính của cha là một di sản lớn nhất.
Những người cha có biết rằng, điều quí nhất mà cha có thể để lại cho
con là gì không?
Câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Một thầy giáo trẻ nằm mơ thấy thiên thần:
“Ngươi sẽ được ban cho một đứa trẻ lớn lên sẽ lãnh đạo thế giới, hãy dạy thế
nào để nó trở nên thực sự vĩ đại”. Thức dậy đỗ mồ hôi lạnh. Đều đó chưa bao
giờ xảy ra trong giấc mơ của anh. Từ đó anh thấy mình cần trường thành hơn,
nghiêm túc hơn, chững chặc hơn, tin tưởng hơn, anh tự đặt ra những qui luật
khắc khe cho chính mình, trước mắt anh sẽ có một học sinh sau nầy sẽ lãnh
đạo thế giới, anh dạy dường như tương lai thế giới phụ thuộc vào bài dạy của
anh.
Lâu về sau, một đứa trẻ đã trở thành lãnh tụ thế giới, nhưng không phải là học
trò mà là chính con của thầy giáo.

Bạn được ban cho một đứa trẻ, khi lớn lên nó sẽ là……
Hãy điền vào chổ trống, hành sử trong ý thức đó.
Ở Hoa kỳ người cha thường không di chúc lại gia tài cho con, nếu có
một phần rất ít, điều kiện để con sống hơn là cho con cái để sống.

a. Đức tính là một di sản lớn hơn bất cứ một di sản nào mà cha có
thể để lại cho con.

Sáng 1:26 26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài
người như hình ta và theo tượng ta
Sáng 5:3 3 Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống
như hình tượng mình, đặt tên là Sết:
Mục sư Bill Bright đã kể lại một kinh nghiệm trong đời mình về di sản của người
ông để lại. Năm 1948, ngày 30 tháng 12, trên đường về Oklahoma, trên đường
đi ngang qua thành phố Okmuge, nơi ông nội ngày xưa từng sống, ông muốn
ghé vào tiệm bán nữ trang mua quà cưới cho lễ cưới sắp đến. Trước khi nhìn
đến món hàng, ông hỏi người bán hàng có nhận tấm ngân phiếu ngoài tiểu bang
không? Người bán hàng lắc đầu và nói: Xin lỗi ông, việc nầy ngoài qui định cho
phép chúng tôi. Ông nói: Vâng, tôi hiểu, rồi quay lưng bước đi. Người bán hàng
nói vói theo: Nhưng thưa, ông có quen ai trong thành phố nầy không? Ông nội
tôi là Sam Bright đã sống ở đây nhiều năm trước đây. Người bán hàng: Ồ! Cụ
Sam Bright là người ngay thẳng nhất mà tôi được biết từ trước đến nay, nếu
ông có đức tính giống như ông nội của ông tôi có thể bán cho ông mọi thứ trong
tiệm nầy, và nhận ngân phiếu của ông. Di sản để lại cho cho con cháu, không
phải chỉ là sản nghiệp, mà chính là đức tính.

Bạn để lại con con một di sản đức tính gì?
b. Đức tính đến trước thừa kế
Trước khi được thừa kế, là thừa hưởng đức tính của Chúa.
Sáng 1:26b hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim
trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

Sự quản trị theo sau hình và tượng. Giống như hình và tượng Chúa tỷ
lệ thuận với sự phục tùng muôn loài. Nề khoa học, kỷ thuật hiện tại
cao tột bực, nhưng dường như con người cũng “bó tay” trước những
thảm họa. Vì sao? Sụ hụt hẩng, sự mất đi hình ảnh của Chúa, con
người đánh mất uy qquyền của người quản trị.
III. BAN CHO CON: MỤC TIÊU CỦA CHA
Câu nầy có nghĩa là khi con người nhận ra được mục đích Chúa dành
cho mình, và bước đi trong mục đích đó, con người sẽ nhận huởng tất
cả.
Thông điệp: Cuộc đời là hành trình “đi tìm kho báu”. Lời Chúa là bảng
hướng dẫn để con người tìm đến gia tài của Cha trên trời.
“Khi vào mục tiêu của Cha, sẽ có mọi sự ở trong đó”.
Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi: Cha trên trời tìm ( mong mõi ) điều
gì nơi con người?
1. Mục tiêu của Cha: Là tìm kiếm sự Tương giao với con.

Chúa thiết lập ngày nghỉ. Và cũng ban điều răn về ngày nghỉ.
8
Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
- Ađam bước vào ngày mới đầu tiên trong đời mình, đúng ngày vào
ngày nghỉ thánh.
- Đức Chúa Trời cùng yên nghĩ trong ngày đó? Và Đức Chúa Trời
ban phước cho ngày nghĩ ? Tại sao? có điều gì xảy ra trong ngày đó?
Sự gặp nhau giữa Trời và người.
Xuất 20:8

Xuất 31:17 qua ngày thứ bảy Ngài nghỉ và lấy sức lại.
- “Ngài nghỉ và lấy sức lại”. Đức Chúa Trời cần lấy sức lại sao? Một

người cha đi làm về, con từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy cha và
hôn, người cha thấy thỏa lòng và bao nhiêu nhọc nhằn tan biến.
Nếu cha thỏa lòng nơi con, thì có đều chi cha không ban cho.
+ Thực hành:

- Điều Đức Chúa Trời thỏa lòng nhất là sự tìm kiếm Ngài.
- Điều cha vui nhất là sự gần gủi tâm giao với cha.
2. Mục tiêu của Cha: là Ban Sự sống cho con.
Con người được sinh ra để tìm sự sống, hay để tìm lấy cái để sống?
tìm cái để sống là tìm lấy sự sống tạm thời, nhưng tìm sự sống là tìm
đến với Đấng Tạo nên mình.
Hãy xem sự thử nghiệm của Chúa cho Ađam va Êva.
Sáng 2:9 giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.
- Vì sao “giữa vườn”? Vì sao không phải là bìa của khu vườn? Điều

nầy có nghĩa gì? Trung tâm cuộc sống bạn dẫn đến điều gì? Tìm kiếm
sự sống hay tìm kiếm để biết điều nầy lẫn đều kia?
- Vì sao “cây sự sống trước cây biết điều thiện và đều ác.” Có phải Chúa
muốn con người hướng đến gì trước.
Sự sống nầy khác với sự sống Ađam hiện có, vì là sự sống đời đời,
Tiếc thay tổ phụ loài người đã chọn biết thiện và ác, trước và hơn là
đến hái trái cây của sự sống.
Mat 6:33 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công
bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

Kết:
-

Cảm tạ Chúa dựng nên mọi sự cho con người - Hãy sống vì
con và cho con
Cảm tạ Chúa ban cho đức tính của Ngài - Hãy sống và để lại
con đức tính tốt
Hãy Tìm biết mục đích của Cha dành cho con, và bước đi
trong mục đích đó, một cuộc đời phuớc hạnh hiện tại lẫn đời
đời.

