TÔI LÀ AI?

Vì không thuộc quyền chúng ta. Không một sản phẩm nào tự
đặt…
- Thí dụ: Bạn có chọn cho mình: - Nam hay nữ - Sinh ra trong gia
đình nào? - Thuộc quốc gia nào? - Năng khiếu gì?

Người da đỏ sống tại Châu Mỹ còn giữ trong kho tàng văn hóa
mình một câu chuyện ngụ ngôn rất có ý nghĩa.

* Nếu tôi tự định cho mình “Tôi là ai” thì điều gì xảy ra?
Phượng hoàng con sống giữa bầy vịt, con người sống giữa muôn
loài. Đó là lý do một ít người tìm cách giải thích người ra từ….

Sáng 1:26 -27. Câu gốc.26
Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy
làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta,

*Trong câu chuyện sau đây có bao nhiêu ý nghĩ: “Tôi là ai?”
Ngày kia, một nông dân lượm được một cái trứng phượng
hoàng.
- Anh có lòng tốt tìm tổ chim phượng hoàng để trả lại, tìm
không được, anh đem về đặt trứng trong tổ vịt. Trứng
phượng hoàng và trứng vịt nở ra. Phượng hoàng sống
giữa bầy vịt, vịt thế nào phượng hoàng cũng thể ấy, cũng lặn
lội dưới nước, cũng kêu cạp cạp… Phượng hoàng con
không bao giờ đặt vấn đề mình là ai? Nó cứ nghĩ mình là vịt
như bao nhiêu con vịt khác trong bầy. - Đến một ngày kia,
nó bỗng ngước nhìn lên bầu trời cao, nhìn thấy một con
phượng hoàng bay lượng, giật mình khi nhận ra rằng từ bộ
lông đến vóc dáng của mình giống hệt con vật đang bay kia
hơn là bầy vịt. Sự khát khao được vỗ đôi cánh, được bay
lượng, nó cũng chạy, cũng vỗ cánh. - Mấy con vịt thấy vậy
cười nhạo: Đừng bắt chước kẻ khác, mầy chỉ là vịt thôi,
không thể bay cao như phuợng hoàng kia đâu.
- Thế là phượng hoàng con sống trong sự xác tín sai lầm
“Mình là vịt không hơn không kém”.
Biết “mình là ai” sẽ ảnh hưởng đến đời sống và số phận đời
mình.

- “Tự nghĩ” – “Người nói” – “Chúa định” .
Hãy xem điều nào đúng là tốt nhất?
Cách học bài nầy là nêu ra những câu hỏi:
1. Tôi tự nghĩ “Tôi là ai?”

* Tôi có thể định cho “Tôi là ai?” không ? Tại sao?

Ch 23:7

7

Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy.

Người Mỹ có câu: “Bạn là những gì bạn ăn”.
Ông Melendo mới nhìn tưởng chừng 80 tuổi, hỏi ra mới biết
cụ sinh năm 1901, cụ đã 110 tuổi. – Vì sao sống thọ như thế,
cụ có bí quyết gì không? - Cụ đáp: Cha tôi là một thầy thuốc
sống 98 tuổi, ông dạy tôi từ khi lên 8 tuổi. Có 5 thứ dùng để
ăn: “Tỏi, mật, quế, Sôcôla và dầu ôliu”. Cụ không ăn thịt
đỏ, hotdog, hay là khoai tây chiên. Chưa một lần bị bệnh.
- Cụ không quên nhắc: “Hãy tin vào Thượng đế giúp sống lâu
hơn”.

“Một miếng trên môi, bên hông suốt đời”.
Con người bị bệnh vì thường ngày ăn thức ăn có độc tố.
Bài học: Điều gì tôi thu nhận sẽ khiến tôi trở nên thể ấy.
Hằng ngày tôi nghĩ “Tôi là ai?” tôi sẽ trở nên thể ấy. Tôi nghĩ
“tôi không ra gì” tôi sẽ sống không ra gì. Tôi nghĩ “tôi ra gì” tôi
sẽ sống ra gì. Tôi nghĩ tôi thế nào trước nhất: -Tôi sẽ “nói” thể ấy,
kế đến tôi “hành động”, “thói quen” và một “cuộc đời”.
- Gieo một tư tưởng gặt một hành động - gieo một hành
động gặt một thói quen - gieo một thói quen gặt một cá tính gieo một cá tính gặt một định mệnh.
2. Người ta nói “Tôi là ai”
Trong câu chuyện ngụ ngôn: Bầy vịt đã nói với phượng hoàng con
“chị có khác chi chúng tôi, từ một ổ mà ra, là vịt chứ chi phải suy nghĩ
cho mắc công”, cũng không vì thế phượng hoàng là vịt.

*Bạn có để cho người khác định “bạn là ai” không ?
Chúa Giêxu hỏi các môn đồ theo lời người ta nói: “Ta là ai?”

Mac 8:27 28 Thưa rằng: Kẻ thì nói là Giăng Báp-tít; người thì nói
là Ê-li; kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri.

Cũng không phải vì đó mà Ngài như thế. Ngài vẫn là…
* Cha mẹ có thể định cho “con là ai” không?
Cha mẹ thương con - nhưng vì “tình thương cộng với bất toàn” nên
đôi khi cha mẹ cũng làm khổ con.
Một phụ nữ đẫy xe trong đó có hai đứa bé thật kháu khỉnh,
một người hỏi:
- Cháu được bao nhiêu tuổi? Người phụ nữ đáp: - “Thằng
bác sĩ lên ba, còn thằng luật sư mới lên hai” . Người phụ nữ
nầy thương con, vì thương con muốn con nên bác sĩ, nên
luật sư, nhưng vì bất toàn có khi tình thương làm khổ con, chỉ
vì con không muốn trở nên như mẹ nghĩ.

Để trả lời“Tôi là ai” không thuộc về loài được tạo nên.
Câu trả lời ở vị trí cao hơn loài người.
3. Chúa cho biết “Tôi là ai?”

Cuộc sống của mỗi bạn đã được Chúa sắp xếp một cách tốt đẹp
cho vinh quang của Ngài, nếu bạn chỉ sẽ ủy thác cho Ngài với
cuộc sống của bạn. Nếu bạn cố gắng điều chỉnh cuộc sống của
riêng bạn, nó sẽ chỉ là một mớ hỗn độn và một thất bại. Chỉ có
một não bộ và trái tim thành công có thể hướng dẫn bạn đến một
kết thúc có lợi nhuận.

*Câu hỏi mở : Chúa dựng nên con người mấy lần?
- Chúa dựng nên tôi trong trí Ngài.
Sa 1:26 26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài
người như 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.

- Chúa nắn nên tôi trên tay Ngài.
Sa 2:7 7 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình
người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh
linh.

- Chúa làm nên tôi trong lòng mẹ.
Sa 2:22 22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy
nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.

Ba câu Thánh kinh nầy cho 3 phương diện “Tôi là ai?”.
1. “Tôi là ai?” - Tôi là hình ảnh Đức Chúa Trời suy nghĩ.

NHỮNG CON SỐ TẠO HÓA KỲ DIỆU

Hấp dẫn, tôi chưa bao giờ cho hầu hết các suy nghĩ này!!!
Kiên trì của Thiên Chúa có thể được quan sát trong khi nở của
trứng.
Ví dụ:
Trong 7 ngày trứng sẽ có gân máu và tụ lại tượng con;
Những con chim hoàng yến trong 14 ngày;
Những chuồng gà mái trong 21 ngày;
Trứng vịt và ngỗng nở trong 28 ngày;
Những vịt trời trong 35 ngày;
Những quả trứng của con vẹt và ấp trứng đà điểu trong 42 ngày.
(Chú ý, tất cả đều chia hết cho bảy, số ngày trong một tuần!)
Và, đây là điều ngạc nhiên hơn: Con người trong bào thai 9
tháng 10 ngày. Bạn thử tính: 9 tháng x 30 = 270 ngày +10= 280
ngày chia 1 tuần có 7 ngày= 40 tuần lễ.
Bạn đã biết con số 40 trong Thánh kinh có nghĩa là gì rồi!

Sa 1:26

26

Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên
loài người như hình ta và theo tượng ta,

Nghĩa là gì? - Chúa phát họa tôi trong tâm trí Ngài.
- Chúa có kế hoạch để tôi giống như hình ảnh Ngài. Người ta có
nhiều cách giải thích, nhưng tin rằng không có sự giải nghĩa nào
đầy đủ như điều đã có trong tâm ý Ngài.
- Hình ảnh của tôi như thế nào trong tâm ý Ngài?
Giop 23:14
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Điều Ngài đã nhứt định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho
xong;
Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy.

Tạ ơn Chúa muôn ngàn lần, vì con không sao hiểu hết.
* Trong suy nghĩ của Chúa hình ảnh tôi như thế nào?
Lu 3:38
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…… A-đam con Đức Chúa Trời.

* Vì sao một số người từ chối ý nghĩ của Chúa “Tôi là ai” ?

- Vì sau khi đã phạm tội sống theo “định mình là ai” để sống dễ
hơn là sống theo ý định của Đức Chúa Trời.
*“Tôi là ai?” - Là con Đức Chúa Trời”. Có bằng chứng không?
Bằng chứng là không có một loài nào có thể cai trị loài khác, chỉ
có con người có quyền quản trị mọi loài. Con quản trị của Cha.
26

Sa 1:26
Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người
như 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.

Hãy làm thử nghiệm sau đây, để tìm sự hợp lý nhất:
* Điền vào khoảng trống để đủ điều kiện……….“đặng quản trị” ?
Sa 1:26. Loài người như ………………..., đặng quản trị loài cá
biển,….
( vô cơ - hữu cơ – đơn bào - phức tạp - sống dưới nước - khỉ - vượn..)
- Không có chữ nào phù hợp hơn: “như hình ta và theo tượng ta”.

Trước một nhà diễn thuyết hùng hồn “Tôi tự nghĩ mình là ai” Một thiếu nữ hỏi: Trước khi bàn về việc đó, tôi muốn hỏi ông:
con người có thể làm cho mình ngon miệng không? - có thể
làm ngủ ngon không? Nhà diễn thuyết ấp úng: Không! Thiếu nữ: “Nếu cái có sẵn không làm được khá hơn, thi đừng
nói chi đến chuyện tạo nên nguyên cái”.
2. “Tôi là ai?” – Tôi là hình tượng Chúa nắn nên.

Sa 2:7
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Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình
người,

Lần thứ nhất Chúa dựng nên tôi trong tâm trí Ngài. Lần thứ hai
Chúa nắn nên con người trên tay Ngài.
- “nắn nên” cho thấy hình ảnh gì? Tôi trở nên hình ảnh thật sự là
chính tôi khi tôi ở trên đôi tay của Ngài.
* Tôi được Chúa nắn nên, và tôi “tự nắn” mình, điều nào tốt hơn?
Chỉ khi nào tôi ở trên tay Chúa,
Tôi mới thật sự trở nên hình ảnh Ngài muốn.
Hỏi để thấy - chứ làm gì có chuyện tôi nắn nên tôi. Chưa ở trên
tay Ngài tôi là “bụi đất” thì làm gì có việc đất tự nắn nên được gì

đây? Con người vẫn mãi là “bụi đất” cho đến khi ở trong tay
Ngài. - Một bài hát:
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi….”.
* Sống theo Ý Chúa hoặc theo ý tưởng mình” điều nào tốt hơn?
Tôi sẽ trở nên tốt nhất hoặc tôi sẽ trở nên một loại khác.

IGi 3:2 2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con
cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó
chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng
ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

Một đặc ân duy nhất: ISu 17:20 20 Ôi Đức Giê-hô-va, chẳng có
ai giống như Ngài, Xu 15:11 ; Giop 36:22; Thi 35:10 ; Gie 10:6 ;
…
3. “Tôi là ai?” - Tôi là hình hài Chúa nắn nên trong lòng mẹ.

* Có phải Ađam là con người duy nhất đuợc Chúa nắn nên?
Chúa nắn nên Ađam - Êva - và mỗi người trong lòng mẹ.
Sa 2:22
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Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Ađam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.

Chúa nắn nên chúng ta cùng một cách giống như Êva, Chúa lấy
chất xương nơi người cha, lấp thịt thế vào trong lòng người mẹ,
và đưa vào gia đình mỗi người ngày nay.
Giop 10:8 10 Chúa há chẳng có rót tôi chảy như sữa, Làm tôi ra
đặc như bánh sữa ư? 11 Chúa đã mặc cho tôi da và thịt, Lấy
xương và gân đương tréo tôi. 12 Chúa đã ban cho tôi mạng sống
và điều nhân từ; Sự Chúa đoái hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi.
Thi 139:13 13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi,
Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.

* Hãy kể ra 3 giai đoạn thành hình một sản phẩm?
Suy nghĩ - Sáng tạo - và Sản phẩm.
Cha Mẹ sinh tôi ra là giai đoạn “sản phẩm”, bước “sáng tạo” là
các giai đoạn trong lòng mẹ từ phôi thai đến tượng hình, và “suy
nghĩ ” là giai đoạn hoàn toàn tùy thuộc Đức Chúa Trời.
Để có “Tôi là ai” Nhà sản xuất là Đức Chúa Trời từ “suy nghĩ”, kế
đến “sáng tạo” và điều khiển sự thành hình để có “sản phẩm”.
Sng theo ý đnh ca Chúa, bn s tht bit “mình là ai”.

