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NƠI ẨN NÁU BỀN VỮNG.
Phần III. BỀN VỬNG

CHUYỆN LẠ LIÊN QUAN LỜI CHÚA
Dânsốký 35:1-8. Câugốc. Côlôse 1:17
Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.
Trong cuộc điều dân số năm 2010, nhà chức trách Indonesia vừa xác
định cộ tộc Korowai, ở vùng cực đông Papua là bộ lạc sống đầu tiên
trên cây đầu tiên. Theo báo Telegrap, bộ tộc nầy có khoảng 3,000
người, sống như thời kỳ đồ đá, trên những ngọn cây có độ cao trên
50m cao hơn mặt đất. Mỗi gia đình có khoảng 8 người, ăn thịt thú, trái
cây, mặc lá chuối đóng khố. Ông Suntono, giám đốc trung tâm thống
kê cho hay: “ Chúng tôi bão đãm rằng những người nầy sẽ được tiếp
cận với giáo dục, Ytế, khoa học như mọi dân tộc khác.”
Chúng ta đang sống vào thế kỷ thứ 21, thế mà vẫn có hững con người
sống như thời tiền sử. Có một câu hỏi trong tâm trí tôi: Liệu Đưc Chúa
Trời khi nhìn thấy chúng ta là những người được Chúa cứu để trở nên
con cái của Vua Thiên đàng, Ngài có nhìn thấy chúng ta sống một
cách thiếu thiếu thốn, khổ sở nghèo nàn vì thiếu đức tin chăng? Đang
khi Ngài có muôn vàn lời hứa thật phước hạnh.
+ Chuyện lạ thứ nhất:
* Dòng dõi Arôn thầy Tếlễ ở trong chi phái nào ?

- Giôsuê 21:4. Người ta bắt thăm cho các họ hàng Kê-hát; những con
cháu của thầy tế lễ A-rôn về dòng Lê-vi bắt thăm được mười ba thanh
bởi trong chi phái Giu-đa, chi phái Si-mê-ôn, và chi phái Bên-gia-min.
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Vậy, dân Y-sơ-ra-ên lấy trong chi phái Giu-đa và trong chi phái Simê-ôn, các thành có chỉ tên đây, mà cấp cho. 10 Con cháu A-rôn về
dòng Kê-hát, là con trai Lê-vi, được các thành ấy; vì phần thứ nhứt bắt
thăm trúng về họ.
Thiên định! Lần thứ nhất “ bắt thăm trúng” chứ không phải “ trúng
nhằm ” như trường hợp ( Côngvụ 1:26 ).

*Con cháu Thầy tế lễ Arôn ở trong chi phái Giu đa. Đức Chúa Trời ưu
ái với chi phái Giuđa bằng cách cho những người đầy tớ tốt nhất của
Ngài ở giữa họ, đó là dòng dõi Arôn.
Nhờ Lời Chúa chi phái Giuđa có ít nhất 4 điều đặt biệt hơn các chi
phái khác.
I. NHỜ LỜI CHÚA GIỮ NƯỚC.
+ Chuyện lạ thứ hai:
*Chi phái có lời Chúa lưu đày trể hơn hai trăm năm.

Lịch sử Ysơraên cho biết vào đời vua Giêrôbôam, con Salômôn, dân
Ysơraên bị chia đôi phía bắc và phía nam, phía nam có chi phái Giuđa
giữ theo lời Chúa và họ có đền thờ tại Giêrusalem, năm 721TC đế
quốc Asiri xâm lược các chi phái phía bắc bị bắt đi làm phu tù.
- Nêh 12:1 Đây là những thầy tế lễ và người Lê-vi, theo Xô-rô-ba-bên,
con trai của Sa-la-thi-ên, và Giê-sua, mà đi lên: Sê-ra-gia, Giê-rê-mi,
E-xơ-ra.

Hậu duệ của Arôn…trong đó có Giêrêmi là tiên tri của Đức Chúa Trời,
có Exơra là thầy thông giáo. Lời Chúa giúp cho các vị Vua Ysơraên ở
phía nam tốt hơn các chi phái phía bắc, nhờ đó chi phái Giuđa đã giữ
nước ít ra gần hai trăm năm sau các chi phái phía bắc bị lưu đày, nghĩa
là đến năm 586 TC, họ mới bị lưu đày.
II. MẤT LỜI CHÚA MẤT NƯỚC.
+ Chuyện lạ thứ ba.
* Lời Chúa coi khinh bị lưu đày.
- II Sử ký 36:11. Sê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi, khi người lên ngôi
làm vua, và cai trị mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. 12 Người làm điều
ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, không hạ mình xuống
trước mặt Giê-rê-mi, là đấng tiên tri vâng mạng Đức Giê-hô-va mà
khuyên bảo người. 15 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, vì có
lòng thương xót dân sự và đền của Ngài; nên hằng sai sứ giả đến cùng
chúng; 16 nhưng chúng nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ
các lời phán Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến nỗi cơn
thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, chẳng còn
phương chữa được.
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Vì vậy, Đức Chúa Trời khiến vua dân Canh-đê lên hãm đánh chúng,
người dùng gươm giết những trai trẻ của chúng tại đền thánh họ;
người chẳng thương xót đến, hoặc trai trẻ, nữ đồng trinh, già cả, hay
là kẻ đầu bạc: Ngài phó hết thảy vào tay của vua Canh-đê. 18 Các khí
dụng nhỏ và lớn của đền Đức Chúa Trời, các bửu vật của đền Đức
Giê-hô-va, các bửu vật của vua và của các quan trưởng vua, cả thảy
đều bị đem qua Ba-by-lôn. 19 Chúng đốt đền Đức Chúa Trời, đánh đổ
vách thành Giê- ru-sa-lem, lấy lửa đốt các cung điện, và phá hủy các
khí dụng tốt đẹp của nó. 20 Phàm ai thoát khỏi gươm, thì người bắt đem
qua Ba-by-lôn; chúng làm tôi mọi cho người và cho con trai người cho
đến đời nước Phe-rơ-sơ hưng khởi; 21 để cho ứng nghiệm lời của Đức
Giê-hô-va đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, tức cho đến khi xứ được
hưởng các năm sa-bát của nó; vì trọn lúc xứ bị bỏ hoang, thì dường
như giữ sa- bát, cho đến khi mãn hạn bảy mươi năm.

+ Có cả hai sự khôn ngoan thiên nhiên và thiêng liêng,
Gia 3:15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu;
trái lại, nó thuộc về đất, …..

- Vua trẻ Sêđêkia tiêu biểu cho sự khôn ngoan thiên nhiên, sống theo
tri thức vật thể.
Ês 30:10 nói với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi!

Nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng nói tiên tri về lẽ thật! Hãy nói cho chúng tôi
những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi!
II Vua 25:6,7. Quân Canh-đê bắt vua, dẫn đến vua Ba-by-lôn ở Ríp-la;
tại đó, chúng nó xét đoán người. 7 Chúng nó giết các con trai Sê-đê-kia
trước mặt người; đoạn, chúng nó móc mắt Sê-đê-kia, xiềng người bằng
xích đồng, rồi dẫn người đến Ba-by-lôn.

* Tiên tri Giêrêmi tiêu biểu sự khôn ngoan thiêng liêng.
Giêr 1:6 Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết
nói chi, vì tôi là con trẻ.
Giêr 1:7 Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì
ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền
cho nói.

Sự hiểu biết về thế giới vật thể và những khám phá trong đó là sự khôn
ngoan thiên nhiên. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và công việc đường
lối của Ngài là sự khôn ngoan thiêng liêng.
Khi hầu việc Chúa, Sứ đồ Phaolô dùng sự khôn ngoan thiêng liêng.
IIPhi 3:15 cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã
đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy.

III. NHỜ LỜI CHÚA CỨU NƯỚC.

+ Chuyện lạ thứ tư:
* Vua cha bắt làm phu tù, vua con cho ngồi đồng bàn.

Dầu bị lưu đày, nhưng có nhiều việc lạ cho chi phái Giuđa: như trường
hợp vua Giê-hô-gia-kin. Vua cha là Nêbucát nếtsa bắt lưu đày, vua con
tha ra cho ngồi đồng bàn.
IIVua 25:27-29.Năm thứ ba mươi bảy từ khi Giê-hô-gia-kin, vua Giu
-đa, phải giam, ngày hai mươi bảy tháng mười hai, Ê-vinh-mê-rô-đác,
vua Ba-by-lôn, năm đầu tức vị, tha cho Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa, ra
khỏi ngục. 28 Người nói với Giê-hô-gia-kin lời hòa nhã, và đặt ngôi
người cao hơn ngôi các vua đồng với người tại Ba-by-lôn. 29 Người
biểu lột áo tù của Giê-hô-gia-kin, và cho người ăn đồng bàn với mình
trọn đời người. 30 Lại trọn đời người, vua hằng ngày lo phù cấp lương
thực cho người.
- Vì sao? Vì Chúa đã hứa với tổ phụ họ là vua Đavít.
IISam 7:14. Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác,
tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người; 15 Nhưng ta sẽ
không rút ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi Sau-lơ, là kẻ ta đã trừ diệt
khỏi trước mặt ngươi. 16 Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững
bền trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi.

Tỏ ra ân điển trên nhà Đavít.
+ Chuyện lạ thứ năm:
* Vua ngoại bang ra lệnh Ysơraên trờ về xây Đền thờ Chúa.
II Sửký ký 36:22- 23. Năm thứ nhứt đời Si-ru, vua Phe-rơ-sơ trị vì, Đức
Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi
mà phán ra, bèn cảm động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, rao truyền trong
khắp nước mình, và cũng ra chiếu chỉ, mà rằng: 23 Si-ru, vua Phe-rơ-sơ,
nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho ta các nước thế gian,
và bảo ta xây cất cho Ngài một cái đền ở tại Giê-ru-sa-lem trong xứ
Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, hãy trở lên Giêru-sa-lem; nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng người!

- Chúa làm cảm động lòng vua Siru, để ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmi
đã nói từ trước, vị vua nầy cho phép dân Ysơraên trở về xây sửa lại
đền thờ Đức Chúa Trời tại Giêrusalem, y như lời Chúa cậy miệng
Giêrêmi nói ra.
*Thiết tưởng ơn phước lớn hơn của chi phái Giuđa họ có Lời Chúa là:
IV. CÓ LỜI CHÚA PHƯỚC ĐỜI ĐỜI.
+ Chuyện lạ thứ sáu:
* Lời hứa từ ngàn đời Chúa vẫn giữ.
Chi phái Giuđa được chọn để Chúa Cứu thế Giêxu vào thế gian không
phải là tình cờ hay là không duyên cớ, mà đó là lời hứa Ngài trên
những ai sống theo Lời Chúa.
Sáng 49:10. Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập pháp không
dứt khỏi giữa chân nó, Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới,…

Áp dụng thực tế :
*Giai đoạn lịch sử của dân Ysơraên dạy chúng ta nơi nào Đức Chúa
Trời đặt những đầy tớ trung tín rao giảng lời Chúa là nơi được Đức
Chúa Trời ưu đãi.
*Hội thánh nên thường xuyên cầu nguyện để Đức Chúa Trời dấy lên
những đầy tớ trung tín rao giảng Lời Chúa.
KẾT.
* Câu trả lời: Thành ẩn náu bền vững là gì ? Sống theo lời Chúa.
* Giải đáp câu đố: Bàn tay nầy đặt vào “ cùi chỏ ” bàn tay kia, là chổ
bàn tay kia không rờ đến được. Nơi kín đáo…..dưới cánh Ngài.
Thi 91:1 Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao,
Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.
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Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi,
Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình;

