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Bài 4

MỤC ĐÍCH CỨU RỖI
Dânsốký 35: 31-34. Câu gốc. 34.
…,là nơi các ngươi sẽ ở, và chánh gi
giữ
ngự
ữa đó llàà nnơ
ơi ta ssẽẽ ng
ự;
vì ta là Đức Gi
Giêhôva
ngự
giữ
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raên.
êhôva ng
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ữa dân Ys
ơraên

- Mục đích Đức Chúa Trời ban sự Cứu rỗi cho con người làm gì ?
Bài nầy tìm hiểu mục đích của Đức Chúa Trời trong Chương trình Cứu
chuộc. Đọc một quyển sách xem chương đầu và những dòng chữ cuối
có thể hiểu được ý định của Tác giả. Khi đọc Kinh thánh những
chương đầu cho biết tình trạng con người, và những câu cuối của Kinh
thánh cho biết ý định của Chúa. Những chương cuối trong Dân số ký
cho biết ý định của Đức Chúa Trời về việc thành hình tuyển dân.
- Vài câu Kinh Thánh ngắn về mục đích được Chúa phán trước.
Dân 35: 34 “vì Ta là Đức Giêhôva ng
ngự
giữ
ự gi
ữa dân Ysơraên”
Điều nầy có nghĩa gì ? Sau những lẽ thật thành ẩn náu hình bóng về sự
Cứu chuộc trong Chúa Giêxu, Đức Chúa Trời bày tỏ mục đích sau
cùng của mọi việc là để Ngài “ngự giữa dân Ysơraên.” .
I. MỤC ĐÍCH HIỆN TẠI.
Cần phân biệt: Đư
ường đi và
và Điểm đến
đến. Điểm đến là mục đích còn
đường đi là phương tiện để đạt đến.
1. Nhữ
Những điều dẫ
dẫn đến mụ
mục đích.
- Khi tin nhận Chúa, chúng ta thường nghe : Tin Chúa được tha tội, tin
Chúa để được làm con, tin Chúa để được phước, tin Chúa để được sự
sống đời đời.
a. Được Tha tội:
Luca 1:77 Để cho dân Ngài bởi sự tha ttộội họ mà bi
biếết sự rỗi.
Côngvụ 2:38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân
danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha ttộội mình, rồi ssẽẽ
được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.
b. Được phước:
Êphêsô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ
chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ m
mọọi
thứ
phư
thiêng
th
ứ ph
ước thi
êng liêng ở các nơi trên trời,… 6 để khen ngợi sự vinh
hiển của ân điển Ngài đã ban..
c. Được làm con.
Rôma 9:4 tức là dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những sự làm con nuôi,

sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa;
d. Được sự sống đời đời.
Rôma 6:22 Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên
tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết
quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng.
Được tha thứ tội, được phước được làm con, được sự sống đời đời để
đưa chúng ta đến mục đích. Những gì trên đường nầy cho chúng ta
những kinh nghiệm rất thực về tình yêu, quyền năng của Chúa, sẽ có
ảnh hưởng đến sự ca ngợi thờ phượng Chúa trên thiên đàng.
2. Vì sao chư
chưa phả
phải là
là mụ
mục đích ?
Những điều vừa kể là đường đi, và còn những gì xảy ra phía sau nữa.
Thí dụ: Thi đậu là kết quả, mục đích khác hơn. Thi đậu lái xe là kết
quả, mục đích để lái xe chứ không phải để thi đậu.
a. Vì là điểm bắt đầu chưa phải điểm đến.
Những điều vừa kể trên tập trung vào con người.
- Được sự sống đời đời.
Khi xem thượng văn sứ đồ Phaolô đề cập đến kết quả của sự cứu rỗi 21
Thế thì anh em đã được kết quả gì? Kết quả được hiểu như cây có trái,
cây có trái không phải là mục đích sau cùng? còn hái trái làm gì nữa.
Sự sống đời đời là quí vô cùng gần như tuyệt đỉnh, nhưng sống đời đời
ở đâu, trong tình trạng nào, và sống đời đời để làm gì mới là điều quan
trọng hơn.
Sự sống đời đời là quí nhưng Lẽ sống trong cõi đời đời quan trọng
hơn.
Sự sống đời đời là thời gian sống, là kết quả của sự cứu rỗi, mà kết quả
thì chưa phải mục đích.
b. Vì loài thọ tạo chưa phải Đấng sáng tạo .
Những gì vừa kể đều tập trung, xoay quanh và con người là mục tiêu.
Sự Cứu rỗi không phải tập trung vào con người, mà hướng về Đấng
tạo nên con người. Tất cả sản phẩm con người tạo nên để hướng về
con người làm ra nó. Tất cả những gì được Đức Chúa Trời tạo nên
đáng phải hướng về Đấng tạo ra nó.
Rôma 11:36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài.
Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men.
Hêb 13:21 Nguyền xin Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ khiến anh em
nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm ra
đẹpp ý Ng
Ngài
ta; sự vinh hi
hiểển đáng vvềề Ng
Ngài
sự đẹ
ài trong chúng ta
ài đời đời vô
cùng! A-men.

Nếu sau khi đã được cứu mọi sự tập trung vào con người, thì chẵng
khác gì tình trạng chưa được cứu. Vì sau khi con người phạm tội, họ
đã sống chỉ tìm sự vinh hiển cho mình và sự vinh hiển lẫn nhau.
Thiên 115:1 Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật
Ngài, Sự vinh hiển ch
chớ
tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng vvềề
ớ vvềề chúng tôi
danh Ngài.
II. MỤC ĐÍCH ĐỜI ĐỜI.
1. Mụ
Mục đích.
ích Để Chúa ngự giữa.
Câu gốc có hôm nay: “vì Ta là Đức Gi
Giêhôva
ngự
giữ
Ysơ
êhôva ng
ự gi
ữa dân Ys
ơraên.”
- Sự tha tội để được tiếp nhận, sự làm con để được giống như Chúa, sự
phước lành để hầu việc, được sống đời đời để hoàn thành mục đích.
Tất cả đều để được đủ điều kiện cho sự hiện diện Ngài giữa chúng ta.
- Chúa dựng nên thiên đàng và Chúa ngự giữa đó,
- Ngài dựng nên thế giới trong đó có con người giống như hình ảnh
Ngài để Ngài ngự giữa.
- Sau đó, vì con người phạm tội Ngài không thể ngự giữa vì vậy Chúa
đã lập chương trình Cứu rỗi, phải trả giá bằng Con Một của Ngài chịu
chết trên thập tự giá để đi đến kết quả sau cùng là Ngài ngự giữa con
người.
- Trong lịch sử dân Ysơraên Ngài là bao nhiêu việc cuối cùng họ được
vào đất hứa, không chỉ để họ hưởng được đất hứa mà để tại đó Ngài
ngự giữa họ.
Nói khác hơn Ngài sẽ không bao giờ thỏa lòng và dừng lại cho đến khi
nào Ngài ngự giữa con dân Chúa.
- Chúa cho phép mọi việc xảy ra trong đời sống con dân Chúa, để thức
tỉnh chúng ta điều chỉnh lại vị trí Đức Chúa Trời đúng chổ. Từ thử
thách lẫn ơn phước đều nhằm mục đích để Ngài ở giữa dân sự. Biết
như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta không thể sửa hay thay đỗi
hoàn cảnh mà chỉ cần và phải làm một việc sẽ thay đỗi mọi sự trong
cuộc đời chúng ta, gia đình chúng ta, đất nước chúng ta, đó là Ngài ở
vào đúng chổ Ngài đáng phải có. Nói khác hơn những gì xảy ra trong
thế giới ngày nay vì con người không để Chúa đúng chổ. Trong thế
giới vật chất nếu mặt trời không đúng vị trí thì việc gì xảy ra ? Thời
tiết thay đỗi, cuộc sống xáo trộn..
2. Kinh thánh.
- Hãy xem mở đầu và kết thúc Hành trình Ysơraên
Xuất 29:46 Dân ấy sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng
nó, đã đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng ở gi
giữ
ữa vòng họ. Ta là
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.
Dân 35:34. Vì Ta ng
ngự
giữ
ự gi
ữa dân Y..

- Hãy xem mở đầu và kết thúc Chương trình Cứu rỗi.

Giăng 1:14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở gi
giữ
ữa chúng ta, ….
Khải 21:3 Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này,
đền tạm của Đức Chúa Trời ở gi
giữ
ữa loài người! Ngài sẽ ở vvớ
ới chúng, và
chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở vvớ
ới chúng.
III. LẼ CẦN TÌM KIẾM.
1. Tìm kiế
kiếm trong sự
sự theo Chúa.
Thiên 27:8 Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm m
mặặt ta
ta; Thì
thư
mặặt Ng
Ngài
ài.
lòng tôi th
ưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi! Tôi ssẽẽ ttìm
ìm m
ài
- G.G. Findlay viết: “ Không có Đức Chúa Trời trong thế gian nầy là
ở trong sa mạc mà lạc mất phương hướng, là ở trên một đại dương
phong ba mà thiếu bến bờ và không có la bàn. Là ở trong sự bệnh hoạn
mà không có thầy cũng chẵng có thuốc, là đói mà chẵng có gì để ăn, là
mòn mõi mà chẵng có được nghỉ ngơi, là đang chết dần mà chẵng có
chút hy vọng sống nào. Thiếu Đức Chúa Trời như một đứa bé mồ côi
lang thang trong ngôi nhà trống đổ nát….”
2. Tì
Tìm kiế
kiếm trong sự
sự hầ
hầu việ
việc.
- Sự theo đuổi cho chính mình.
Philíp 3:8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nh
nhậận bi
biếết
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 đượ
được Đấng Christ
- Sự theo đuổi cho chức vụ.
Êsai 62:6,7 6 Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành
ngươi; cả ngày và đêm chúng nó ch
chẳẳng hhềề im llặặng
ng. Hỡi các ngươi là kẻ
nhắắc nh
nhở
Đứcc Gi
Giêê-hô
hô--va
va, ch
chớ
nghỉỉ ng
ngơ
Ngài
nh
ở Đứ
ớ có ngh
ơi chút nào. 7 Đừng để Ng
ài
nghỉỉ cho đến chừng nào đã lập llạại Giê-ru-sa-lem và dùng nó làm ssự
an ngh
ự
ngợ
ng
ợi khen trong cả đất!

Lời kế
kết.
- Có Chúa ở cùng thì có mọi sự:
Phục 2:7 Trong bốn mươi năm nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi
vẫn ở ccùng
thiếếu chi hhếết.
ùng ngươi; ngươi không thi
- Có Chúa ở cùng mọi người sẽ chạy đến:
Xachari 8:23 Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Sẽ xảy ra trong
những ngày đó, có mười người từ mọi th
thứ
tiếếng trong các nước ra, nắm
ứ ti
chặt vạt áo của một người Giu-đa, mà nói rằng: Chúng ta ssẽẽ đi ccùng
ùng các
ngươ
ươii, vì chúng ta có nghe rằng Đức Gi
Giêê-hô
hô--va ở ccùng
ngươ
ươii.
ng
ươ
ùng các ng
ươ
- Thánh ca 217. Xưa tìm theo ơn phước hoài, Quyết nay chăm mặt Ngài, Mài miệt
xưa theo cảm tình, nay kim ngôn Thánh minh. Xưa tôi muốn ơn trên trời nay mong
Cứu Chúa thôi; Bệnh tình xưa mong phép tài. Nay cầu chính thân Ngài. Luôn tụng ca
Giêxu ta, duy Ngài ban ơn cả, Chỉ Giêxu vạn hữu thôi, Trong Chúa có muôn sự rồi.

