Dânsốký 35.

CÁC THÀNH ẨN NÁU

Bài 5

TẠ ƠN VÀ NÊN THÁNH
Dânsốký 35:1-8. ITimôthê 4:1-6. Câugốc. 4:4,5

“không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được;
vì nhờ lời Đứ
Đứcc Chúa Trờ
ên thánh.”
Trời và lời ccầầu nguyệ
nguyện mà vật đó được nnên

*Có một câu hỏi trong tâm trí khi đọc xuyên suốt Kinh thánh là:
+ Vì sao Chúa dạy biệt riêng trước nhất những gì có cho Chúa?
- Khi có ngày, đêm, tuần lễ: Chúa biệt riêng một ngày ra thánh.
- Khi đưa Ađam vào vườn Êđen: Chúa dạy biệt riêng cây giữa vườn.
- Abên dâng cho Chúa: con chiên đầu lòng trong bầy mình.
- Ápraham được Chúa dạy: dâng con đầu lòng của lời hứa.
- Khi nhận đất hứa: việc đầu tiên là biệt riêng ra một phần đất.
*Trong Tân ước:
- Ngày đầu tiên Chúa Giáng sinh là ngày Thiên sứ Thờ phượng.
- Ngày Chúa chịu thương khó Chúa và môn đồ Thờ phượng.
- Ngày đầu tiên Chúa sống lại đêm đó môn đồ đã Thờ phượng.
- Ngày đầu tiên sau khi Chúa Thăng thiên các môn đồ Thờ phượng.
+ Câu trả lời trong Kinh thánh Tân ước.
ITimôthê 4:4,5 miễn là mình cảm ơn, vì nhờ lời ĐCT
thánh..
và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh
Nhân mùa Tạ ơn cùng học: Tạ ơn và nên thánh.
thánh
- 1. Lẽ thật. ITimôthê 4: 1- 6.
- 2. Đối chiếu. Dân 35:1-5.
- 3 Thực chứng.
I. LẼ THẬT. ITimôthê 4:1- 6.
Chúa dạy 2 điều để Thánh hóa.
1. Nhờ
Nhờ Lờ
Lời Chúa dạ
dạy.
c5 nhờ lời Đứ
Đứcc Chúa Tr
Trờ
ời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.
Nhờ Lời Chúa giúp phân biệt, thánh hóa chúng ta.
Gi 17:17 Xin Cha lấy lẽ th
thậật khi
khiếến hhọọ nnên
thánh; lời Cha tức là lẽ thật.
ên thánh
2. Nhờ
Nhờ lờ
lời Tạ
Tạ ơn.
c4..miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được;
- Sự Tạ ơn là một gương mẫu Chúa Giêxu đã làm và dạy.
Giăng 6:11 Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rrồồi, bbèn
èn phân phát cho
Lu 22:17 Ngài bèn cầm chén, tạ ơn, rrồồi phán rằng: Hãy lấy cái nầy
phân phát cho nhau.
- Sự Tạ ơn là sinh hoạt thường xuyên của CơĐốc nhân.
Công 27:35 Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi

người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi, th
thìì bbẻẻ ra vvàà ăn.
ICôr 10:30 Nếu tôi tạ ơn rrồồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà
lại bị chê bai? 31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi
khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.

II. ĐỐI CHIẾU.
Đem Tân ước đối chiếu Cựu ước sẽ giúp dễ hiểu hơn: Thí dụ Dân 35.
1. Nhờ
Nhờ Lờ
Lời Chú
Chúa. c1-6.
a. Nhờ lời Chúa dạy mỗi chi phái biệt riêng một phần cho Chúa để cả
xứ trở nên thánh.
Vì sao? Vì xứ trước đó chẵng những không thánh mà còn thật là ôuế.
Lêvi 18:27 Vì những điều quái ggớ
ớm ấy, những người ở tại xứ trước
các ngươi đã làm; và đất vì cớ đó phải thành ô uuếế.
Lêvi 18:28 Vậy, ch
chớ
ớ llàm
àm đất thành ô uuếế, e khi đất mửa các ngươi ra,
như
mử
nh
ư đã m
ửa dân cư trú tại xứ trước các ngươi chăng;
Exơra 9:11 Ngài đã cậy các tiên tri, là tôi tớ Ngài, mà phán dạy
chúng tôi, rằng: Xứ mà các ngươi sẽ vvào
nhậận lấy đó, là một xxứ
ào đặng nh
ứ
ghiếếc của chúng
bị ô uuếế tại sự ô uế của các dân tộc nó, và tại sự ggớ
ớm ghi
nó đã làm cho xứ ấy đầy ddẫẫy ttừ
đầuu nnầầy chí đầ
đầuu kia.
ừ đầ
- Kinh thánh là một sự Khải thị tiệm tiến, nên mãi nhiều trăm năm về
sau nầy tiên tri Êxêchiên mới cho biết ý nghĩa việc biệt riêng nầy.
Êxêchiên 45:1 Khi các ngươi bắt th
thăăm m
màà chia xxứ
ứ ra làm sản nghiệp,
khá lấy tr
trư
phầần của đất mà dâng cho Đức Giê-hô-va, ph
phầần ấy
ước một ph
thánh..
sẽ là thánh
b. Biệt riêng từng chi tiết để tất cả trở nên thánh.c3.
Dân 35:3 Người Lê-vi sẽ có những thành đặng ở; còn đất chung
quanh các thành nầy sẽ dùng cho súc vvậật, cho sản vvậật, và cho hết thảy
thú vậ
vật của họ.
-Sự biệt riêng từng chi tiết cho thấy sự vâng phục, là mực thước cho sự
chuyển biến nên thánh con người bề trong chúng ta. Nan đề của chúng
ta là sự đáp ứng theo Chúa chỉ có phân nữa.
Chúa dùng tiên tri Ôsê trách dân Ysơraên vì sự nửa vời của họ.
Ôsê 6:4 Ta ssẽẽ llàm
ngươ
ươii, hỡi Ép-ra-im? Ta ssẽẽ llàm
àm gì cho ng
ươ
àm gì cho
ngươ
ươi,
ng
ươ
i, hỡi Giu-đa? Vì lòng nhân từ của các ngươi giống như mây buổi
sáng, nh
như
ư móc tan ra vvừ
ừa lúc ssớ
ớm mai.
Ôsê 13:3 Vậy nên, chúng nó sẽ giống như mây ban mai, nh
như
buổổi
ư móc bu
sáng tan đi lúc ssớ
ớm, như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đạp lúa, như
khói bởi ống khói thoát ra!
Lòng nhân từ họ như buổi mai, rồi tan đi vào buổi trưa, vì vậy phước
Chúa cho họ cũng được buổi sáng tan mất vào buổi trưa vậy.
* Phước lành không trọn vẹn vì theo Chúa nữa vời.

Ôsê 10:2 Lòng chúng nó phân hai;
2. Nhờ
ự Tạ ơn. Dân 35: 6-8.
Nhờ sự
- Tạ
Tạ ơn 1.
1 Theo điều mình có. c2 “mình đã có”;
IICôr 8:12 Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều
có, ch
chớ
chẳẳng theo điều mình không có.
mình có
ớ ch
- Tạ
nhiềều hhơ
nhiềều…ít
Tạ ơn 2.
2 Theo Tỷ lệ sản nghiệp. c8 “nhi
ơn của chi phái có nhi
ít
nghiệệp của mình sẽ được”.
hơn của chi phái có ít”.. “theo ssảản nghi
Luca 12:48 Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai
đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.
Sự biệt riêng không quá sức, những chi phái nhận nhiều sẽ trích nhiều,
những chi phái nhận ít hơn sẽ trích ít hơn. Chúa không buộc quá sức..
- Tạ ơn 3.
3 Vì nhận nhiều hơn ( phần mình đáng được).
Có lẽ đây là điều đã ảnh hưởng nhiều nhất trong sự hầu việc Chúa là:
“nhận biết mình được nhiều hơn điều mình đáng được.”
+ Hãy xem thử
thử: điều nầy đã xảy ra cho dân Ysơraên.
* 120:12 = 10 ; 120:11= 10.9; 120: 9,5 = 12.63. Nhận nhiều hơn: 2.63.
a. Xứ Canaan sẽ được chia cho 12 chi phái . Nay chỉ chia 11 chi phái.
Như vậy phần đất mỗi chi phái sẽ nhiều hơn điều đáng được.
b. Trong xứ thay vì chia cho 11, chỉ chia cho 9,5 chi phái, vì đã có 2
chi phái rưỡi ở bên kia sông Giôđanh. Nên phần nhận nhiều hơn .
* Một số câu Kinh thánh đối chiếu khích lệ chúng ta Tạ ơn:
Phục 30:5 Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm ngươi nhi
nhiềều hhơ
ơn ttổổ
phụụ ngươi.
ph
IISửký 9:12 Vua Sa-lô-môn tặng cho nữ vương nước Sê-ba mọi đồ bà
ước ao và xin, gấp nhi
nhiềều hhơ
ơn đồ bbàà đã đem dâng cho vua.
Gióp 42:12 Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp
nhiềều hhơ
thìì:
nhi
ơn lúc đang th
Thiên 4:7 Chúa khiến lòng tôi vui m
mừ
nhiềều hhơ
ừng nhi
ơn chúng nó, Dầu khi
chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật.
Chúa cho chúng ta nhiều hơn tổ
tổ phụ
phụ, nhiều hơn mình
mình đã dâng, nhiều
hơn nhữ
những gì
gì lúc còn trẻ
trẻ có, nhiều sự vui mừ
mừng hơ
hơn mọi người khác.
III. THỰC CHỨNG.
Tạ ơn là thay đổi một Chủ quyền. - Ađam đã không để riêng một phần
chính giữa vườn cho Chúa.- Trong điều dân Ysơraên có, Chúa dạy họ
sự biệt riêng, một hành động công nhận thẩm quyền thuộc Chúa.
*Sự Tạ ơn là bằng chứng về Chúa có phần trong đời sống chúng ta.
Ysơraên một dân thuộc riêng về Chúa, vì vậy Chúa hướng dẫn họ
công nhận thẩm quyền thuộc Chúa, qua hành động tạ ơn.

* 1.
1 Lịch sử Ysơraên. Sáng 22:1,2. Đức Chúa Trời dạy Ápraham dâng
con trai đầu lòng là thử nghiệm đức tin sự vâng lời của Ápraham, đồng
thời có một ý nghĩa sâu xa, Ysác cần đặt chính mình trên bàn thờ làm
lễ dâng Chúa, có phải vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đẹp lòng gọi
dòng dõi nầy trở nên một dân tộc thánh cho Chúa. Thử hỏi có một dân
tộc nào trên thế giới nầy đã có một người dâng đứa con đầu lòng của
mình cho Chúa như Ápraham? - Về sau trong Tân ước, sứ đồ Phaolô
được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh đã giải thích về ý nghĩa nầy.
Rôma 11:16 Vả, nếu trái đầu m
mùa
thánh, thì cả đồ
đồng
thánh;
ùa là thánh
ng ccũũng thánh
và nếu rễ llàà thánh
thánh, thì các nhánh ccũũng thánh.
* 2. Lịch sử Hoa kỳ. Có lẽ đây là đất nước duy nhất có những ngày
bắt đầu cho lịch sử bằng sự biết ơn Đức Chúa Trời, vì những người
đầu tiên đến tại vùng đất nầy năm 1620, sau một năm trồng trọt và thu
hoạch họ đã mời gọi những người dân da đỏ trong vùng hiệp lại tạ ơn.
Ngày 3 tháng 10 1863 Abraham Lincoln ban hành đạo luật thiết lập
ngày Lễ Tạ ơn chính thức tại Hoa kỳ. Lập quốc 390 năm, nhìn lại
những gì đất nước nầy có được đã minh chứng sự biết ơn Đức Chúa
Trời có một ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên xứ sở nầy.
-Tưởng cũng nên nhắc thêm khi khoa học không gian của Hoa kỳ đặt
chân lên mặt trăng, sau khi lá cờ Hoa kỳ được dựng lên, các phi hành
gia đã ngồi xuống dự Lễ Tiệc thánh.
Không ngạc nhiên vì sự chúc phước đến từ Đấng Tạo hóa do lòng tin
cậy và biết ơn theo như điều Chúa dạy.
*Sự hưng thịnh của một đất nước, tùy lòng biết ơn Đấng tạo hóa.
LỜI KẾT..+ Áp dụng . Sự thực hành của chúng ta ngày nay:
*Ngày đầu tuần trở nên thánh thì suốt tuần nên thánh. Giờ đầu tiên
trong ngày nên thánh suốt ngày được trở nên thánh. Hãy biệt riêng
những đồng tiền… để những đồng tiền còn lại được trở nên thánh.
*Hãy nghĩ đến ơn Chúa và đáp ứng theo lời Chúa dạy, mọi sự trở nên
thánh.
Xuất 40:10 Cũng hãy xức dầu bàn thờ về của lễ thiêu, và các đồ ph
phụụ
biệệt ri
riêng
thờ
thánh.
tùng của bàn thờ; rồi bi
êng ra thánh, thì bàn th
ờ ssẽẽ llàm
àm rrấất thánh
Bàn thờ của chúng ta ngày nay là bàn thờ lòng được xức dầu, hãy biệt
riêng các đồ phụ tùng tức là tư tưởng và từng chi thể, thì cả thân sẽ trở
nên rất thánh.
- Câu trả lời cho các câu hỏi trong phần lời tựa:
* Chúa dạy sự biệt riêng cho Chúa để mọi sự đã có trở nên thánh.
Đó là ý nghĩa đề tài bài học hôm nay: Tạ ơn và nên thánh.
thánh.

