Dânsốký 35.

CÁC THÀNH ẨN NÁU

Bài 1.

NƠI ẨN NÁU BỀN VỮNG

Dânsốký 35:1-8. Câugốc.Thi 119:114
Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi;
Tôi trông cậy nơi lời Chúa..
Câu đố: Bàn tay nầy để đâu bàn tay kia không rờ đụng đến được? Câu
đố được giải đáp cuối bài, vì có ý nghĩa trong phần kết luận.
Dân 35. Trước khi vào đất hứa, Chúa phán dạy Môise về ẩn náu.
*Trọng tâm bài học: chỉ ra cho chúng ta thành ẩn náu ở đâu.
*Học theo nghĩa Áp dụng:- Vì chúng ta không ở trong đất hứa
Canaan; - Vì chúng ta không xây thành ẩn náu nơi nơi mình ở.
- Nghĩa Áp dụng là tìm sự dạy dỗ bên trong lời dạy, đó mới là nghĩa
thực sự, còn nghĩa đen chỉ là nghĩa biểu tượng.
Theo Câu gốc Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi . Chạy tới với
Chúa là chổ nào? Trọng tâm: Bài nầy sẽ chỉ ra thành ẩn náu chổ nào.
I. NƠI .
- Đọc Kinh thánh: Dân 35:1-6.

c1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp, gần sông Giôđanh, đối ngang Giê-ri-cô, mà rằng: ..

- Ai phán.Chúa Giêhôva phán với Môise truyền lại cho dân Ysơraên.
Những lần KT nhắc lại như vậy đó là đều quan trọng cần lưu tâm triệt
để thự c hiện. Đây không phải là viêc nên làm mà phải làm.
- Vị trí: Có 3 vị trí, đứng trong đồng Môáp, giai đoạn lịch sử về câu
chuyện Balaam tiên tri giả ( Dân 22:1- ), nhắc lại việc dân Ysơraên bị
dân Môáp cám dỗ ăn của cúng thần tượng ( Dân 25:1- ). Bây giờ dân
Ysơraên đứng trên đồng Môáp, đứng trên chổ họ đã bị thất bai bởi
mưu giả dối, Đức Chúa Trời đã thương xót họ đã vượt qua đều đó.
Trước mặt họ là sông Giôđanh, chỉ bước qua họ sẽ đặt chân trên đất
hứa. Nhìn thấy Giêricô, một thành phố hùng vĩ có tường thành bao
bọc, cao lớn đến nỗi người ta ( Raháp ) có thể xây nhà ở trên hai vách
thành đó.
* Đứng tại Mô áp nhớ sự yếu đuối của mình, nhìn Giêricô để biết mọi
sự do Chúa ban. Biết không do mình là bước đầu vâng phục Chúa.
* Bởi Chúa ban cho thì làm theo Lời Chúa được hưởng.
II. ẨN NÁU.
A. Giải pháp bền vững. c2-8. ( B. Giải pháp tạm thời. 9-15.)
Hầu việc Chúa lưu ý và thực hiện giải pháp nào hiệu quả bền vững.

A. Giải pháp bền vững. c1-5. Tránh chữa cháy mà phải phòng cháy.
Câu hỏi: Đang nói về thành ẩn náu, Chúa nói đến việc cấp thành, đất,
và những gì liên quan đến cuộc sống chi phái Lêvi. Có liên quan gì ?
Đây là Giải pháp lâu dài kết quả ở một tương lai xa, không ngay trước
mắt nên khó thấy. Bây giờ chúng ta sẽ khai triển ý nầy:
1. Vì người Lêvi không được chia phần sản nghiệp.
C2. Hãy biểu dân Y-sơ-ra-ên do trong phần sản nghiệp mình đã có,
nhường những thành cho người Lê-vi đặng ở; cho luôn một miếng đất
ở chung quanh các thành đó.

Muốn hiểu câu nầy phải xem Galati 6:6. Phao Lô đang lập lại ý muốn
Đức HCúa Trời. và giải thích lý do.
Ga 6:6 Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của
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cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời
không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. 8 Kẻ gieo
cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh
Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. 9 Chớ mệt nhọc về sự
làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.
10
Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là
cho anh em chúng ta trong đức tin.
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Hãy xem chính tay tôi viết thơ nầy cho anh em, chữ lớn là dường nào.

c11.Phaolô muốn nói rằng, đây là chổ quan trọng nên tôi đã viết lớn
lắm cho an hem dễ thấy mà lưu ý; và anh em thấy tôi đây, dầu mắt đã
kém song tôi cũng tận dụng hết những gì mình có để hầu việc Chúa.
Không vì phước hạnh cho người Lêvi.
* Chúa đang dạy về sự gieo cho xác thịt, và gieo cho Thánh Linh, và
sẽ gặt sự sống đời đời.
* Dấu hiệu của sự biết quí trọng Linh hồn mình.
Phu 4:9 Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e
ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày
nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: phải dạy cho
các con và cháu ngươi.

2. Vì người Lêvi được đặt ở giữa dân Ysơraên.

c20b. và là cơ nghiệp của ngươi ở giữa dân Ysơraên.
Dân 18:20. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Ngươi sẽ
không có cơ nghiệp trong xứ dân Y-sơ-ra-ên; và chẳng sẽ có phần cho
ngươi giữa dân đó; ta là phần của ngươi, và là cơ nghiệp của ngươi ở
giữa dân Y-sơ-ra-ên. 21 Còn về con cháu Lê-vi, nầy ta đã ban cho làm cơ
nghiệp, mọi thuế một phần mười của Y-sơ-ra-ên làm lương về công việc
mình làm trong hội mạc.

- Dân 35:2,3 liên quan đến nhà, đất chung quanh và cho sản vật tức là
trồng trọt, thú vật tức là các động vật nuôi. Có phải đang nói đến nhà

đất vườn các con vật nuôi của người Lêvi ? Không! Đang nói đến một
điều tạm dùng câu hát: “Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa”. Khoảng cách
cần thiết cho chức vụ Tếlễ, vì người Lêvi đi vào ra Đền Chúa.
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Đất chung quanh thành mà các ngươi nhường cho người Lê-vi sẽ là một
ngàn thước châu vi, kể từ vách thành và ở ngoài. 5 Vậy các ngươi phải
đo, phía ngoài thành về hướng đông hai ngàn thước về hướng nam hai
ngàn thước, về hướng tây hai ngàn thước, và về hướng bắc hai ngàn
thước; cái thành sẽ ở chính giữa. Đó sẽ là đất của những thành người
Lê-vi.

Khi Nêhêmi trở về Giêrusalem sửa lại vách Đền thờ ông đã cẩn thận:
Nêhêmi 3:13 Ha-nun và dân cư Xa-nô-a sửa cái cửa Trũng;chúng xây
cất nó, tra cánh cửa, chốt, và then; cũng xây một ngàn thước vách
ngăn, cho đến cửa Phân.

Về sau nầy thầy thông giáo, người Pharisi diễn dịch trở thành luật về
ngày Sabát, ngày nghĩ không được đi quá “ước đ i một ngày Sabát ”;
Khi Luca viết câu nầy, có phải ngày môn đồ trở về phòng cao là ngày
Sabát.
Công 1:12 Bấy giờ, các người đó từ núi gọi là Ô-li-ve trở về thành
Giê-ru-sa-lem; núi ấy cách thành Giê-ru-sa-lem một quãng đường ước
đi một ngày Sa-bát.

Tức là đi không quá 1,000m ( 1 Km ) từ nhà cho đến Đền tạm, hay từ
chổ ở chi phái Lêvi cho đến chổ ở các chi phái dân Ysơraên.
a. Nghĩa Ứng dụng: Thầy Tếlễ và người Lêvi vì chức vụ nên:
+ Khoảng cách biệt riêng để vào ra nơi thánh.
Lêv 16:24 Rồi lấy nước tắm mình trong một nơi thánh, mặc áo lại, đi
ra, dâng của lễ thiêu về phần dân chúng, đặng làm lễ chuộc tội cho mình
và cho dân chúng.
Lêv 11:36 Còn một cái suối, hoặc một hồ chứa nhiều nước, đều cứ
được kể tinh sạch; nhưng hễ ai đụng đến xác chết nó thì sẽ lây ô uế.

*Nhưng cũng tránh cách giữ thái quá trong câu chuyện người Samari.

*Người dạy Lời Chúa ví như suối nước, nếu bị ô uế cả dân sự bị nước đắng.

+ Khoảng cách biệt riêng để hiệu quả chức vụ.
Người chăn ở giữa dân sự nhưng không trở thành dân sự. Phân biệt “
người chăn và người chiên” Có một điều tốt trở nên tội của người chăn
là quá gần gủi với chiên, tạo cho chiên một cảm giác người chăn là
chiên, hại cho chiên vì chức vụ bị vô hiệu. Cụ HT.Ms Lê văn Thái viết
trong quyền sách: Người truyền đạo của Đức Chúa Trời, một môn
trong viện Thần học.
* Thảm cảnh cho bầy chiên là đỗi chữ trong Giăng 10, thay chữ “
Người chăn ” đỗi là chiên; và “chiên” đỗi là người chăn.
Gi 10:3 Người canh cửa mở cho, người chăn nghe tiếng chiên; chiên

kêu tên người chăn mà dẫn ra ngoài. 4 Khi chiên đã đem người chăn ra
hết, thì đi trước, người chăn theo sau, vì người chăn quen tiếng chiên..

Phaolô nói với Timôthê: Cớ để người ta khinh con. Chức vụ thiếu tôn
trọng thiệt thòi, thiệt hại cho chiên.
b. Học Áp dụng: Mỗi con dân Chúa phải:
* Giữ sự thánh khiết để ra vào sự hiện diện của Chúa.
* Chức vụ được tôn trọng dẫn đến phước hạnh cho dân sự.
3. Vì người Lêvi truyền dạy Lời Chúa cho dân sự.
Gần hai triệu người Ysơraên, ai là người dạy đạo Đức Chúa Trời cho
họ ? Công việc người Lêvi là hầu việc Chúa trong Đền tạm, nhưng nếu
chỉ chừng đó thì chỉ có một phương diện, và chức vụ trong đền tạm
cũng bị thất bại. Lý do ? Vì người Lêvi thay thế dân sự trong việc dâng
tế lễ, nếu dân sự thiếu biết về mạng lệnh Chúa họ sẽ dâng tế lễ không
theo ý Chúa, thì dầu người Lêvi có dâng lên Chúa không nhậm. Kinh
thánh cho biết những người Lêvi khiêng Hòm giao ước, và những
trưởng lão là những người am tường và dạy Ysơraên luật pháp Chúa..
Phục 31:9- 13. Môi-se chép luật nầy, giao cho những thầy tế lễ, là con
cháu Lê-vi, khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, lại giao luôn cho
hết thảy trưởng lão Y-sơ-ra-ên, 10 và truyền lịnh nầy, mà rằng: Cuối bảy
năm, nhằm năm giải thích, tại ngày lễ lều tạm, 11 khi cả Y-sơ-ra-ên đến
chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong chỗ Ngài sẽ
chọn, thì ngươi phải đọc luật nầy trước cả Y-sơ-ra-ên cho chúng nghe.
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Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con
trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính
sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và cẩn thận làm theo các lời của
luật pháp nầy. 13 Những con cái của dân sự chưa biết việc ấy, sẽ nghe,
tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trọn lúc các ngươi
sống trên đất mà các ngươi sẽ nhận được, sau khi đã đi ngang qua sông
Giô-đanh.
Malachi 2:6,7. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó,trong
môi miếng nó chẳng có một sự không công bình nào; nó đã bước đi với
ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự
gian ác. 7 Vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm
luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân.

* Các Hội thánh phát triển lớn mạnh ngày nay đều áp dụng phương
thức nầy, được gọi là tổ tế bào: Môise truyền lời Chúa cho Arôn,
truyền lại cho thầy tế lễ, truyền lại người Lêvi, truyền dạy cho dân
trong các thành mình ở. Việc Môise không thể một mình.
Thành ẩn náu chính là lời của Chúa được học và làm theo.H ãy làm
theo Lời Chúa , còn mọi việc khác Chúa sẽ chịu trách nhiệm.

