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Dânsốký 35:1-43. Câugốc. 34
Vậy, các ngươi chớ làm ô uế xứ, là nơi các ngươi sẽ ở,
và chánh giữa đó là nơi ta sẽ ngự;
vì ta là Đức Giê-hô-va ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên.

- Giai đoạn đi trong hành trình: Bốn hạng người theo Chúa.
- Giai đoạn sống trong đất hứa: Bốn hạng người hưởng biết.
III. TRONG MỘT XỨ THÁNH. (đánh
đánh du bn hng ng!"i trong x( h(a )
Dân 35: 28-34. 28 Vì kẻ sát nhân phải ở trong thành ẩn náu cho đến chừng nào (1) thầy tế
lễ thượng phẩm qua đời; nhưng sau khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời, kẻ sát nhân sẽ được
trở về trong sản nghiệp mình.
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Bất luận các ngươi ở nơi nào, điều nầy phải dùng làm một luật lệ xét đoán cho các ngươi
trải qua các đời.
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Nếu ai giết một người nào, người ta sẽ cứ theo lời khai của những người chứng mà giết kẻ
sát nhân; nhưng một người chứng không đủ cớ đặng giết ai.
31 (2)
Các ngươi chớ lãnh tiền chuộc mạng của (3) một người sát nhân đã có tội và đáng
chết, vì nó hẳn phải bị xử tử. 32 các ngươi đừng lãnh tiền chuộc (4) kẻ đã chạy ẩn mình
trong thành ẩn náu, hầu cho nó trở về ở trong xứ sau khi thầy tế lễ qua đời. 33 Các ngươi chớ
làm ô uế xứ mà các ngươi sẽ ở; vì huyết làm ô uế xứ. Nhược bằng có kẻ làm đổ huyết ra
trong xứ, nếu không làm đổ huyết nó lại, thì không thế chuộc tội cho xứ được. 34 Vậy, các
ngươi chớ làm ô uế xứ, là nơi các ngươi sẽ ở, và chánh giữa đó là nơi ta sẽ ngự; vì ta là Đức
Giê-hô-va ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên.

A. XỨ THÁNH VỀ PHƯƠNG DIỆN THUỘC THỂ.
33

Các ngươi chớ làm ô uế xứ mà các ngươi sẽ ở;

Giải nghĩa. Chớ làm ô uế xứ. Người làm ô uế xứ sẽ liên quan vấn đề lớn
khác:
- Gìn giữ đất hứa là gìn giữ Nguồn phước: Giữ gìn sự ban phước để tiếp
tục được chúc phước. Vì vậy khi ban đất hứa Chúa dạy phải gìn giữ đất
không bị ô uế để qua đó Đức Chúa Trời tiếp tục ban phước cho dân Ngài.
Đất của chúng ta ngày nay là gì? Là công việc, là đồng lương, là huê lợi.
Hãy giữ, xử dụng trong sự đẹp lòng Đức Chúa Trời để tiếp tục được phước.
- Gìn giữ đất hứa là gìn giữ Đời sống: Đất hứa và Đời sống có liên quan
nhau, đời sống nên thánh xử dụng đất hứa cũng trong sự thánh. Có người
nói: “Hãy cho tôi biết anh dùng những gì có để làm gì, tôi sẽ cho biết anh là
người thế nào ”.
- Gìn giữ đất hứa là gìn giữ Mục đích: tối hậu trong sự lựa chọn họ trở
nên tuyển dân cho Đức Chúa Trời là đưa Chúa Cứu thế vào trần gian.
B. XỨ THÁNH VỀ PHƯƠNG DIỆN THUỘC LINH.

Đất hứa theo phương diện thuộc linh là hình ảnh những từng trãi phước
hạnh trong ơn cứu rỗi. Mấy câu Kinh thánh cuối đoạn 35 nầy mô tả vể
những tình trạng hưởng được phước khi sống trong đất hứa thuộc thể, để áp
dụng trong đất hứa thuộc linh.
Người tin Chúa được cứu cũng bước vào xứ thánh theo nghĩa thuộc linh,
Mat 5:5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!
Dân Ysơraên sống trong xứ thánh có 4 tình trạng sống khác nhau.
Người tin theo Chúa cũng có bốn tình trạng hưởng biết thuộc linh khác
nhau.
1. Người sống Tự do trong đất hứa.c31,34. Là những những người
nhận phần đất hứa, xây nhà để ở, trồng trọt thu hoạch hoa màu, tận hưởng
và sống trong sự tự do hoàn toàn để thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời.
Mô tả tình trạng thuộc linh không bị trở ngại, người nầy tận hưởng mọi lời
hứa phước lành trong ơn cứu rỗi cách trọn vẹn.
Trong Tân ước Chúa Giêxu, sứ đồ Phao lô đề cập đến sự tự do nầy.
Gi 8:36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.
IICôr 3:12 Vậy, chúng ta có sự trông cậy dường ấy, nên được rất tự do,
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Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do
cũng ở đó.
Có Thánh Linh là có sự tự do, nghe và làm theo lời Chúa mà không bị một
sự ràng buộc trở ngại nào trong lòng mình. Chúa Giêxu đã phán:
Mathiơ 11:30 Học theo ta và gánh lấy ách của ta, Vì ách ta dễ chịu và
gánh ta nhẹ nhàng.
*Những phước hạnh của Đức Chúa Trời đi vào đời sống bạn qua những
bản tánh của Đức Chúa Trời ở trong lòng bạn, càng giống Chúa bao nhiêu
càng tận hưởng Ngài bấy nhiêu. Sự khác đi bản tánh của Chúa tự nó sẽ hạn
chế sự thừa hưởng chính Ngài. Đó là lý do Chúa ban Thánh Linh vào lòng
người tín đồ, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng đồng nghĩa với sự phong
phú thuộc linh.
* Sự phước lành và bản tánh của Chúa luôn đi song hành với nhau.
2. Người sống Tự chế trong đất hứa.c32 (tự mình hạn chế ơn Chúa )

+ Thành ẩn náu trong Cựu ước, chỉ về sự cứu trong thời kỳ luật pháp Ga
3:22,23 22 Nhưng Kinh thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu
cho điều chi đã hứa, bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ mà được ban
cho những kẻ tin. 23 Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự
canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra.
Khi một người phạm tội chạy vào thành ẩn náu, sau đó được đem ra xét xử
nếu thật vì vô ý sẽ được tiếp tục trở vào thánh ẩn náu người nầy mong đợi

Thầy tế lễ Thượng phẩm đương thời qua đời, được ra khỏi thành ẩn náu
trở về gia nghiệp mình.
+ Chúa Giêxu Thầy Tế lễ của chúng ta đã chết và sống lại, đã có biết bao
tội nhân chạy vào để được cứu, “nhưng chẵng bao giờ trở ra, chẵng hưởng
được miền đất hứa thuộc linh phong phú.”

Thánh ca 213.c3. Nhiều người toan ra khơi mong cho thoả chí ước mơ, Nhưng
cứ lẫn quẩn trôi theo dọc bờ, ba đào dồi dập đưa bao ô uế tấp vô, con thuyền giật
lùi mũi lái nhấp nhô. Chèo ra, ngoài biển thăm sâu dứt hết neo dằng bấy lâu, Bạn
chèo ta hỡi cùng chèo ra biển thiêng liêng , chổ luồng ân điển vẹn tuyền.

+ Có 2 thành ẩn náu vô hình trong đời sống Cơ Đốc nhân.
- Thành ẩn náu đối với Chúa. Những yếu đuối, theo Chúa nữa vời, đam
mê trói buộc, hoặc vì tự mãn khi sống trong thành ẩn náu cũng bình an đầy
đủ, loại người tín đồ nầy theo Chúa giống như sống trong bốn bức tường,
không bước ra, không dấn thân theo Chúa hay hầu việc.
Eph 3:12 12 trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do
đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
Galati 5:1 Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy
đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.
- Thành ẩn náu đối với nhau. Nghi ngờ lẫn nhau. Chủ nghĩa: “mac ke
no”. Con cái Chúa đóng cửa lòng với nhau, thậm chí trong gia đình chồng
vợ cũng đóng cửa lòng. Vì cớ có những điều đã hiểu lầm nhau:
Châm 30:33 Vì ép sữa làm ra mỡ sữa, Và đánh đập lỗ mũi bèn làm
cho phun máu; Cũng vậy trêu chọc giận sanh ra điều tranh cạnh.
Câu Kinh thánh trên cho thấy “ nói một đàng, nghe một nẻo ”: Ép sữa lại
ra mở, mũi thở ra hơi lại ra máu, trêu chọc cho vui lại sanh ra tranh cạnh.
*Vi phạm với Chúa, va chạm với nhau, quá thận trọng hoặc thiếu cẩn trọng
cư xử, tất cả đã tạo nên bốn bức tường của thành ẩn náu. Tự hạn chế

đến nỗi điều thật được phước lại trở nên khô khan cằn cỗi.
*Thái độ an toàn cũng là một hình thức của bốn bức tường thành ẩn náu..
3. Người sống Tạm thời trong đất hứa. c30,31. Không chết ngoài đất
hứa, nhưng vào và chết trong đất hứa.
Hêb 6:4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban

cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, 5 nếm đạo lành Đức Chúa
Trời, và quyền phép của đời sau, 6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ
lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho
mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.
- Một câu hỏi: Người tin Chúa có mất sự sống đời đời không?

Giăng 10:28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao
giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.

+Thử thách không tạo chúng ta ra một thứ khác, mà chỉ bày ra thực chất
bên trong là gì. Trái chanh vắt sẽ ra nước chua, trái cam vắt sẽ ra nước ngọt.
-Trong Chúa vẫn có những va chạm, nhưng người có sự sống đời đời sẽ
không hư mất vì những va chạm ấy.
Lu 22:24 Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết
trong đám mình.
Phaolô và Banaba cãi lẫy dữ dội, nhưng sau đó có hai đoàn truyền giáo.
Công 15:39 Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân
rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền Vượt Qua đảo Chíprơ. 40 Còn Phao-lô, sau khi đã chọn Si-la, và nhờ anh em giao phó mình
cho ân điển Chúa, thì khởi đi. 41 Người trải qua xứ Sy-ri và xứ Si li-si,
làm cho các Hội thánh được vững bền.
Xuống tàu vượt biển, người ta biết bên kia bờ đại dương được sống tự do,
biết như vậy nên người ta bỏ lại tất cả phía sau lưng, hướng về phía
trước đánh đỗi cả mạng sống mình với biển cả, với cướp biển, chịu lạnh
chịu đói để đỗi lấy hai tiếng tự do, để được sự sống tạm thời. Hơn thế nếu
một người thật có sự sống đời đời rồi, thì dầu gì, dẫu gì cũng không dễ gì
có thể bỏ Chúa để mất sự sống đời đời sao?.
4. Người sống Tận hiến trong đất hứa.c28,30. Là Thầy tế lễ Thượng
phẩm tận hiến, đến khi người qua đời vẫn còn có một ảnh hưởng lớn trên
những kẻ sống ẩn trong thành ẩn náu. Chức vụ đó chỉ về Chúa Giêxu, trong
thời kỳ Ân điển Chúa cho chúng ta được vinh dự làm chức thầy tế lễ.
IPhi 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế
lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời,…
- Thầy tế lễ thiêng liêng, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng.
IPhierơ 2:5 và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng
liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ
Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.
- Thầy tếlễ ngày nay dâng gì ?
Rôm 12:1 anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh,
Philíp 2:17 của tế lễ và của dâng đức tin anh em, tôi cũng vui lòng,
Hêb 13:15 hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời,
Khải 8:3 Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người
cầm lư hương vàng, và được nhiều hương, để dâng hương ấy trên bàn
thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ.
KẾT.
* Vài câu hỏi Áp dụng:

- Bạn có thật được tự do, hay hạn chế trong đất hứa thuộc linh không?
- Nếu chưa, hãy biết chắc rằng có điều đang ngăn trở và biết đó là gì?
- Hãy dấn thân trong phục vụ bạn sẽ nhận sự phong phú Đất hứa thuộc linh.

