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 Theo các thứ tự Chúa dạy: Mỗi phần dâng có chổ riêng của nó. Hãy 
dâng cho Chúa điều gì Ngài đã định. Hãy cảm động dâng hiến khi 
thấy công việc Chúa nơi nầy nơi khác bằng phần của mình, và hãy 
mở lòng với nhu cầu của anh em trong hay ngoài Chúa đang thiếu 
thốn, cũng như việc từ thiện hay xã hội.   
# 3 Hạt lúa mì: Hạt đầu đồng là “hạt thánh” dâng cho Chúa, hạt 
trong đồng là “hạt thêm” Chúa cho sống và hiến vào những nhu cầu 
khác, hạt cuối đồng là “hạt thương”, Chúa không cho gặt đến cuối 
đồng, nên chừa lại cho người nghèo .  

Lêviký 19:9   9 Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến 
cuối đầu đồng, và chớ mót lại những bông còn sót; 10 các ngươi chớ cằn 
mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi, hãy để cho mấy người nghèo 
và kẻ khách: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. 

Lêviký 23:22   22 Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận 
đầu đồng, và chớ mót lúa sót lại; hãy để phần đó cho người nghèo 
và cho kẻ khách ngoại bang: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của 
các ngươi. 

III. LÀM THEO LỜI GIẢI ĐÁP. 
Sau lời giải đáp của Chúa:  
+ Đáp ứng của các con gái Xêlôphát. 
- Dân 36: 10.  “ làm như Đức Giê-hô-va đã phán” 
- c12.   trong những nhà của con cháu Ma-na-se 
- c12b. “và phần sản nghiệp họ còn lại trong chi phái tổ phụ mình. 
@ Kết thân trong phạm vi Chúa cho phép.   
    Chọn theo ý Chúa là yêu Chúa hơn.  
Sự thử nghiệm: Ápraham, Môise, Đavít, Salômôn., Phierơ ..v…v. 
# Thiệt sa là 1 trong 3 hình ảnh biểu tượng về người tình của Chúa. 
Nhãca 6:4   Hỡi bạn tình ta, mình  
                   xinh đẹp như Thiệt-sa, 
                   Có duyên như Giê-ru-sa-lem, 
                   Đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí. 
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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 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 
Giô- đanh, đối ngang Giê-ri-cô, mà rằng:  
- Ai phán:  Chúa Giê hô va phán với Môise truyền lại cho dân 
Ysơraên. Những lần KT nhắc lại như vậy đó là điều quan trọng cần 
lưu tâm triệt để thực hiện. Đây không phải là việc 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 điều 
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. 
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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 Chúa Trời. và giải thích lý do. 
       Ga 6:6  Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của 
cải mình mà chia cho người dạy đó. 7 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. 11 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 anh em 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 phải 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. 
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2 con chia 1 gánh nặng, vì vậy mỗi con có 1/2 gánh nặng. 
-  Khi con bò mang ách chung với con la, có bao nhiêu gánh nặng? 

có 3 gánh nặng: Vừa kéo cộ trên vai, vừa kéo theo con la, cũng 
vừa kéo chiếc xe đồ đạt bên trên. Người chủ trong trường hợp 
nầy có thể chở nặng nhiều như bình thường không? 

  
2. Chúa giải đáp về Sản nghiệp.  
Đây là trọng tâm đoạn Kinh thánh nầy vì được Chúa nhắc 2 lần:  
Dân 36:7 7 Như vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên,  
                    một sản nghiệp nào  
                  chẳng được từ chi phái nầy đem qua chi phái khác, 
Dân 36:9  9 Vậy, một phần sản nghiệp nào  
                      chẳng được từ chi phái nầy đem qua chi phái kia; 
2 lần khác nhau: c7 một sản nghiệp  và  c9 một phần sản nghiệp.  
 
- Vì sao?   - Vì Chúa có dự bị nhu cầu cho mỗi chi phái rồi.   
Dân 33:54   Phải bắt thăm chia xứ ra tùy theo họ hàng các ngươi.  
                  Hễ ai số đông, các ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn;  
                  còn hễ ai số ít, thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn.  
                 Mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình bắt thăm được; 
@ “Chúa cho bạn sống nơi nào, là để bạn đáp ứng việc Chúa ở nơi đó”.  
 
# Phần tham khảo:  
Trong KT có 3 chữ khác nhau: Dâng nộp - Dâng hiến - Dâng giúp 
- Dâng nộp: (Sa 28:22; Xu 30:15) là dâng theo Chúa đã quy định. 
Sáng 28:22  Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, 
 và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. 
- Dâng hiến: (Exơra 1:4;3:5; Am 4:5)  là dâng theo nhu cầu công 
việc Chúa nhiều hơn phần đã quy định. 
Amốt 4:5     hãy rao ra những của lễ lạc hiến; hãy làm cho thiên hạ biết; 
hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vì các ngươi ưa thích điều đó,  Chúa Giê-hô-va 
phán vậy. 
- Dâng giúp:(Phu 15:9; IICôr 8:4) là tuỳ theo tình thương cảm động. 
Phục 15:9   Khá coi chừng, kẻo mắt ngươi  
                      chẳng đoái thương anh em nghèo của mình,  
                      không giúp cho người gì hết, e người  
                      kêu cùng Đức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội chăng.  
IICôr 8:4   và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ  
                  có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ.  
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Trãi nhiều thời đại, có lúc dân Chúa đã không muốn nghe lời Ngài. 
Êsai 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! 
 
Thế nào là người đầy tớ được ơn của Chúa?  Môi se đã nói được 
điều Chúa muốn cho dân Chúa được nghe. Không những đọc Kinh  
Tthánh, nhưng hãy luôn hỏi rằng Chúa muốn nói gì trong phần Kinh 
Thánh nầy. Người đầy tớ Đức Chúa Trời cũng luôn hỏi rằng Chúa 
muốn nói gì với dân Chúa. Hãy biết chắc điều mình sắp nói là ý 
Chúa muốn dân sự được nghe, đó chính là nguồn năng lực khi phát 
ngôn. 
II. LỜI GIẢI ĐÁP NAN ĐỀ.  
 
Một câu hỏi, có hai câu trả lời.  
Có 2 vấn đề lớn kết thúc Dânsốký. Hôn nhân, và Sản nghiệp.  
 
1. Chúa giải đáp về Hôn nhân.  
*Hôn nhân của người theo Chúa có hoàn toàn quyết định không?  
Chọn cách nào: - Chọn tự do theo ý thích. (Samsôn) 
                          - Chúa định trước rồi đem đến.(Ađam) 
                          - Chọn trong phạm vi Chúa dạy. (con Xêlôphát) 
 c6a. “Chúng nó muốn kết thân với ai thì muốn, 
         nhưng chỉ hãy kết thân với một  
         trong những nhà của chi phái tổ phụ mình.”      
  
Một hôn nhân có 2 sự chọn lựa, mỗi người được tự chọn trong điều 
mình muốn, nhưng hãy nhớ chỉ có được một lần duy nhất trong đời, 
và chọn trong phạm vi Chúa cho phép. 
  
# Vì sao “tự chọn” và “chọn theo ý Chúa” ?   
  Tự chọn vì làm “việc với mình”; thuận vợ đồng chồng tát biển…  
  Chọn theo ý Chúa để làm “việc Chúa giao”. kẻ giúp đở giống như nó.. 
 
IICôr 6:14   “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin.” 
#  Chọn trong những gì đã thuộc về Chúa, hãy nghĩ điều nầy: 

- Khi con bò mang ách chung với con bò, có bao nhiêu gánh nặng? 
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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. 
        4 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 đi 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.  
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       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. 
*Người dạy Lời Chúa ví như suối nước, nếu bị ô uế cả dân sự bị nước 
đắng. 
*Nhưng cũng tránh cách giữ thái quá trong câu chuyện người 
Samari. 
+ 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 quyển sách: “Người Truyền Đạo của Đức Chúa 
Trời”, một môn trong viện Thần học.  
* Thảm cảnh cho bầy chiên là đổi 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: Chớ để người ta khinh con. Chức vụ thiếu 
tôn trọng thiệt thòi và 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.. 
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DÂN 36. GÌN GIỮ SẢN NGHIỆP. 
Bài 3.  

GIẢI ĐÁP NAN ĐỀ 
Dânsốký 36:5-13. Câugốc.13  

Đó là các mạng lịnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va  
đã cậy Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên,.. 

 
Người đời có nhiều nan đề không biết làm sao, nhưng trong Chúa 
không có nan đề nào không có câu giải đáp.  
-Ý chính của đoạn 36. Giải đáp Nan đề 
-Ý chính kết thúc sách Dânsốký: Hôn nhân, và Sản nghiệp.  
 
I. ĐẤNG GIẢI ĐÁP NAN ĐỀ. 
1. Đến từ Chúa. 
5 Môi-se bèn truyền các lịnh nầy của Đức Giê-hô-va.. 
Dân Ysơraên đem các nan đề nói với Môise, sau đó Môise đem trình 
lên cho Chúa.  
*Câu trả lời chúng ta tìm thấy trong Kinh thánh? 
Xuất 18:20  Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con 
đường nào phải đi, và điều chi phải làm. 
2.  Qua Lời Ngài.  
5 Môi-se bèn truyền các lịnh nầy của Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên 
mà rằng: Chi phái con cháu Giô-sép nói có lý. 
 6 Nầy là điều Đức Giê-hô-va có phán: 
  
Không phải Chúa không đáp lời. Giêr 33:3 “Ta sẽ trả lời cho”,  
- Vấn đề: - Không biết Chúa trả lời bằng cách nào.  
                - Chúa trả lời thấy khác ý mình cho là không phải. 
Hai Nan đề không nghe được tiếng Chúa đáp lời: 
- Nan đề 1:  
“Nghe ở chổ Chúa không nói, và Chúa nói ở chổ không muốn nghe”.    
- Nan đề 2:  
“Nghe bùi tai thì đó là lời Chúa, nghe trái tai thì đó là người nói”   
 
Đức Chúa Trời phán dạy con dân Ngài trãi mọi thời kỳ qua Kinh 
Thánh, tiếng Chúa xảy ra khi chúng ta đọc Kinh Thánh, hoặc khi 
nghe rao giảng những nan đề, những thắc mắc được giải đáp qua đó. 
Chúng ta đã cầu nguyện nhưng lại không nghe được tiếng trả lời. 
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IGiăng 2:15  Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; 
nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong 
người ấy. 

 
Phaolô nói: 

Philíp 3:8    Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết 
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 được Đấng Christ 

Thử thách ví như muối và tấm lòng ví như nước. 
- Những khó khăn trong cuộc sống giống như muỗng muối đổ vào tâm 
hồn, nếu tấm lòng con chỉ nhỏ như một cốc nước, con sẽ không thể nào 
chấp nhận nỗi, nhưng nếu lòng con rộng rãi như hồ nước, thì một muỗng 
muối không ảnh hưởng gì.  
- Cái hồ cũng chỉ về những mục tiêu trong đời sống, nếu những ước mơ 
con cao cả vĩ đại, thì dù có gian khó đến đâu con cũng sẽ vượt qua được. 
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        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. 
      12 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 làm một mình. 
 
Thành ẩn náu chính là lời của Chúa được học và làm theo. Hãy làm 
theo Lời Chúa, còn mọi việc khác Chúa sẽ chịu trách nhiệm. 
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Bài 2 . 
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. 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 những con 
người sống như thời tiền sử. Có một câu hỏi trong tâm trí tôi: Liệu 
Đức 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 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 thành bởi 
trong chi phái Giu-đa, chi phái Si-mê-ôn, và chi phái Bên-gia-min.9 Vậy, 
dân Y-sơ-ra-ên lấy trong chi phái Giu-đa và trong chi phái Si-mê-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 đặc biệt hơn các chi 
phái khác. 
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những gì ta đẹp lòng. Những gì ta muốn đã thay thế ham muốn của con 
là bao nhiêu? 

 
- Muốn giữ: “hãy có sức mạnh của lòng yêu Chúa, hơn những điều 

gì bạn đang có”.  
 
Trong câu chuyện những người con gái Xêlôphát, có bài học để giữ 
được “phong độ” thuộc linh? 
+ Hãy biết điều Chúa đã cho vẫn thuộc về Ngài. 
- Các con gái Xêlôphát đã biết rằng đất hứa tuy được ban cho mình, 
nhưng vẫn còn thuộc về Chúa.  
Bí quyết để tiếp tục nhận lãnh là biết “mọi sự Chúa đã cho vẫn thuộc 
về Chúa”. 

- Khi tin Chúa: Được Chúa gia thêm ngày tháng, không chỉ đời nầy mà 
đời đời, cho nhà, cho xe, cho con cái, khi Chúa cần mượn lại thì sao?  
“Chúa muốn mượn lại thì giờ của con để thờ phượng,  
Chúa muốn mượn lại nhà của con để làm nhà cầu nguyện,  
Chúa muốn mượn lại sức khỏe của con để hầu việc,  
Chúa muốn mượn lại tiền của con để lo việc nhà Chúa”  

Chúa ban đất hứa nhưng đất hứa vẫn thuộc về Ngài.  Đó là chân lý. 
ICôr 3:22b    Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về 
Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. 
ICôr 6:19   19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của 
Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận 
bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 

 
+ Hãy biết điều Chúa cho quí hơn mọi điều khác. 
Mỗi chi phái có thể chọn lựa trong 12 chi phái, riêng các con gái 
Xêlôphát chỉ chọn trong chi phái mình. - Sống theo ý Chúa thì giảm 
bớt ý mình, - Sống theo ý Chúa thì có nhiều giới hạn hơn người 
khác. Có thấy đặc điểm nầy: Cả dân Ysơraên cùng theo Chúa và 
đượcvào đất hứa, nhưng đối với một số ít con gái Xêlôphát lại càng 
hạn chế những tự do trong việc lựa chọn của mình.  
Lu 9:23   23 Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, 
phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. 
Nói theo phương diện thuộc linh, để giữ được ân tứ, là sự hạn chế 
những ý riêng trong cuộc sống.   
Thuộc linh và xác thịt bạn yêu điều nào hơn? 
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trước những điều kỳ diệu và bệnh bà giảm hẵn. “Cảm xúc về sự kỳ 
diệu cuộc sống” đã chữa lành bà. 
 

+ Có thể giống con gái Xêlôphát điểm nào?  - Cha mẹ đã ở lại bên 
ngoài đất hứa. Ngày nay, không ít người trong chúng ta cha mẹ chưa 
biết Chúa.      
@ Xứ hứa thuộc linh được ban cho mọi người.     
Điều đó không quan trọng: - Sự khao khát bao nhiêu với những gì 
Chúa đã hứa? - Khao khát về ân tứ, - Khao khát nhận biết Chúa, 
lòng yêu Chúa, được hầu việc Chúa không?. Có nhiều người tin theo 
Chúa và thấy là đủ rồi không có ước mơ gì. Kinh thánh luôn nói về 
sự khao khát là điểm bắt đầu để có được những ơn phước trong 
Chúa. Như khao khát sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khao khát Hội 
thánh được phục hưng, khao khát có nhiều người tin Chúa..v..v.. 

 
- Muốn được: “hãy có sức mạnh của ước mơ, mạnh hơn những trở 

ngại của nghịch cảnh”.   
 
II. MUỐN GIỮ.   Dânsốký 36:1-4. 
Sẽ có một lúc không còn thích những điều mình từng ao ước. 
- Thời thơ ấu. Những món đồ chơi đòi cho bằng được, được rồi thì 
lại không muốn giữ.  
- Lúc trưởng thành. Có người định nghĩa hôn nhân: “Cá trong lờ đỏ lo 
con mắt, cá ngoài lời lấp ló muốn vô”. Có thì lấp ló muốn vô, cũng có 
thì đỏ lơ con mắt, tìm cách ra mà ra không được. 
- Trên đường theo Chúa, chắc cũng không ngoại lệ. Những “phong 
độ” theo Chúa như ngày nào còn không? 
 

Dân 36:1-5.  
- Đọc lại theo ngôn ngữ thông thường. Chẵng bao lâu sau, các tộc 
trưởng Galaát trình bày với Môise rằng: Những con gái Xêlôphát sẽ kết 
hôn với những người thuộc chi phái khác, như thế sản nghiệp chúng nó 
sẽ thuộc về chồng, như thế thì chẵng bao lâu sau phần sản nghiệp đó bị 
xóa tên không còn nữa. Như thế thì phải làm sao? Chúa bảo rằng, các 
con chỉ có thể giữ được đất hứa, khi các con kết thân với những người 
trong cùng một chi phái. 
- Đọc lại theo ngôn ngữ ý nghĩa. Chúa dạy: Nếu các con muốn giữ lại 
những ân tứ phục vụ mà ta đã ban cho con, hãy sống bằng cách chọn 
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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. 
         17 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 
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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 Nêbucátnếtsa 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, 
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1. Đừng nhìn vào những điều tiêu cực. Giấc mơ đẹp không bao 
giờ đến trong một tâm trạng lo lắng bồn chồn bất an. Những mặt 
trái, tiêu cực, thua thiệt, thất bại trong hiện tại có thể làm cho con 
người không còn muốn mơ ước gì nữa. 

Hêb 12:2   2 nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức 
tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự 
giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.  

 
+ Các con gái Xêlôphát đã không nhìn vào hoàn cảnh gia đình, cha 
mẹ đã chết bên ngoài phần đất hứa, không có con trai nối dõi, bản 
thân là những thiếu nữ. 
@ Được cha mẹ trong Chúa là một phước hạnh lớn, nhưng đó không 
phải là điều kiện để thừa hưởng những ân tứ thuộc linh trong sự hầu 
việc Ngài. Tiến nhanh hay chậm cũng không không quan trọng, 
nhưng điều quan trọng là có đang đi tới không? 
 

Câu chuyện ốc sên bò lên cây, bướm bay chế nhạo bò như anh biết 
chừng nào lên đến ngọn cây, lên tới hoa rụng hết rồi! Ốc sên trả lời 
nhưng khi tôi bò đến ngọn, cây sẽ có trái. 

  
2. Hãy nhìn vào những điều tích cực. 
Đừng nhìn vào những gì mình không có. Hãy nhìn vào những ưu 
điểm của bạn đang có. Các con gái Xêlôphát đã nói gì? 

Dân 27:3,4. - Cha mẹ chúng tôi không vào được đất hứa, 
nhưng họ chết không như Côrê, - người chết không có con trai, 
nhưng người có con gái, - hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp ở 
giữa các con trai. 
 
Hãy tìm thấy những điều may mắn trong điều người khác cho là bất 
hạnh. - Cha mẹ đã qua đi, nhưng chúng tôi còn, - người không có 
con trai, nhưng chúng tôi có thể nhận phần với những người con trai 
khác. 

Hoa hậu hoàn vũ năm 2005, nhắc lại câu nói: “Hãy nhìn phần nữa đầy 
của ly nước, thay vì nữa vơi” 

 
Một bệnh nhân trầm cảm năng, đưa đến Bác sĩ Cornin, ông trao cho bà 
một gói nhỏ trong đó có kinh lúp, mỗi ngày buổi sáng bà hãy ra ngoài 
vườn và quan sát, từ chiếc lá, cánh hoa, bà ngạc nhiên sung sướng 
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Dân số ký 35&36. 
BÀI HỌC THUỘC LINH 
Bài 4.  

ĐỂ ĐƯỢC ĐỀU CHÚA HỨA 
Dânsốký 27:1-5; 36:1-4. Câugốc:Thi 16:6 

Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành; 
Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. 

 
Cha nói chuyện với con về tháp nghiêng Pisa, về đèn xanh đèn đỏ, 
về giá trị của chiếc máy giặt. Mục đích của câu chuyện cha nói với 
con là: Hãy nghiệm ra được điều gì từ những gì chung quanh ta. Nếu 
con người chỉ có thể nhớ những gì mình học được, thì chưa bằng 
những thiết bị vi tính có bộ nhớ. Giá trị của con người mà không có 
một máy nhớ nào có được là khả năng suy luận.  
Hơn thế, người theo Chúa đọc Kinh thánh không phải để biết sự 
kiện, nhưng nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ điều cần để sống. 

 Nghiệm ra từ những gì mình biết để sống, đó là việc cần và quan 
trọng,   

 
Thế thì từ câu chuyện những người con gái Xêlôphát có bài học gì? 
Hai lần sự việc được đem đến trình cho Môise, có hai vấn đề lớn:  

- Lần thứ 1. Đến để xin được Đất hứa.  
- Lần thứ 2. Đến để xin giữ lại Đất hứa.   

Câu hỏi: “Để được những đều Chúa đã hứa”. 
Đất hứa theo ý nghĩa thuộc linh có nghĩa là gì? là sự phong phú của 
Đức Thánh Linh. Ai có thể được và bằng cách nào? 
Trả lời: giống như các con gái Xêlôphát: Muốn Được và Muốn Giữ. 
I. MUỐN ĐƯỢC.   

Dân 27:1-5. 
 - Đọc lại theo ngôn ngữ thông thường:  Cha mẹ chúng tôi không vào được 
đất hứa, gia đình không có con trai để đứng tên trong sản nghiệp, dầu 
chúng tôi là những người nữ, hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp 
như bao nhiêu dòng dõi khác. 
- Đọc lại theo ngôn ngữ ý nghĩa. Trong gia tộc tổ phụ chúng tôi không có 
người nào có những ân tứ (Đất hứa), điều đó có thể ngăn trở chúng tôi 
ngày nay nhận phần phước hạnh thuộc linh không? Hãy cho chúng tôi 
điều những người khác có được. 

Để tiếp nhận đều Chúa đã hứa: Hãy vượt qua hạn chế của bản thân. 
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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. 
        II Sam 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 trở 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 Giê-ru-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,… 
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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. 4 Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở 
ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; 
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Một vài câu chuyện suy gẫm:  
* Người từ quán ăn đi ra nói: “hình như tôi nghe có mùi chuột 
chết”. Những người sắp đi vào…dừng lại... nói nhỏ với nhau và trở 
lại xe. 
* Người cha khi đi bác sĩ thuờng chở con theo, từ phòng bác sĩ bước 
ra, vẻ mặt nhăn nhó, đứa con hỏi: Bác sĩ chích thuốc có đau không 
ba? Đau lắm, ông ấy dùng kim chích lớn quá. Lần khác, con thấy 
cầm gói thuốc, nó hỏi: Có uống thuốc nhiều không ba? Người cha 
đáp: Bác sĩ cho uống thuốc nhiều như ăn cơm. Khi đứa trẻ bị bệnh, 
nó không dám nói, khi cha biết, ông rầy con: Sao con bệnh mà 
không nói. Đứa trẻ đáp: Con sợ ba đưa đến bác sĩ của ba, thà con 
bệnh chứ không chịu đi bác sĩ của ba đâu. 
 - Con trẻ nghe và sẽ lập lại lời nói của cha mẹ trong cách sống của 
mình.  
*Trong quyển Ươm mầm. Người bán vé hỏi: Con anh bao nhiêu 
tuổi? 7 tuổi! Sao ông không nói 6 tuổi mua vé chỉ có $3, nếu 7 tuổi 
mua vé $7 ... Thưa ông: nếu tôi nói 6 tuổi mua vé $3 sẽ tiết kiệm 
được $4, nhưng $4 không thể mua được bản tính trung thực của con 
tôi!. 
- Hãy nói lời tích cực trong Chúa mang lại: Hãy nói về sự an ủi, sự 
vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, về sau hễ gặp nan đề là 
tự nhiên họ sẽ chạy đến Chúa với Hội thánh. 
 
+ Theo Chúa là Bạn được chọn để chuyển đạt lời tích cực vào 
người khác. Muốn thế, chính bạn phải trở nên người tích cực.   
Kenneth Hagin (theo “Làm Thế Nào Để Được Thánh Linh Hướng 
Dẫn”)  
Mỗi ngày, khi đi học, tôi thường công bố: “Trong Ngài có sự sống và sự 
sống là ánh sáng cho con người. Ánh sáng đó ở trong ta. Sự sống của Đức 
Chúa Trời ở trong ta. Sự sống đó là ánh sáng, là sự phát triển bên trong ta. 
Ánh sáng này phát triển tâm linh ta, phát triển tâm trí ta. Ta có Đức Chúa 
Trời ở trong ta. Ta có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở trong ta. Sự 
sống Đức Chúa Trời trong tâm linh ta kiểm soát ta. Ta quyết định trong 
lòng là ta sẽ bước đi trong ánh sáng của sự sống đó.” Dĩ nhiên tôi không có 
ý nói là tôi không cần học. Tôi phải học suốt thời gian nghĩ hè. Tại lớp, tôi 
lắng nghe chăm chú tất cả những gì giáo viên giảng. Nhưng vì đã có sự 
sống đời đời trong tâm linh tôi, và tâm trí tôi cũng được đổi mới bởi Lời 
Chúa, nên trí khôn của tôi gia tăng từ 30 lên 60 phần trăm. 
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IICôr 12:20     Tôi còn e rằng trong các anh em có những điều rầy rà, ghen 
ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng. 
PhaoLô căn dặn Timôthê khi làm Thiên chức Chúa giao cho mình. 
ITi 5:2  1 Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ 
trẻ thì như anh em, 2 đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà 
phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn.  
 
+ Giải quyết nan đề chứ không giải quyết người có nan đề. 
Lúc đầu người ta muốn giải quyết nan đề, nhưng khi gặp nhau thì 
đỗi hướng tấn công người có nan đề. Nan đề chưa được giải quyết 
lại phát sinh ra nan đề mới lớn hơn, khi con người đỗ vở thì không 
có một nan đề nào giải quyết được. Hãy đối đầu với nan đề đừng đối 
đầu với nhau.  
+ Ghét nan đề nhưng thương người có nan đề.   
Giuđe 1:23    hãy có lòng thương lẫn với sợ,  
Ga 6:1   1 Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ 
có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em 
lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng.  
 
II. NÓI VỚI AI? 
*Có gì khác giữa 2 lần ra mắt. Dân 27:2: có 4 thành phần và  
                                    36:1: có 2 thành phần. Vì sao?  
+ nói trước mặt. - Môise,- Êlêasa thầy tếlễ,- các quan trưởng - cả hội chúng. 
 
1. đến gần và nói trước mặt Môi-se cùng trước mặt các tổng trưởng  
+  Hãy chọn lựa người được nghe? 
- Có lời mọi  người nghe cũng có lời chỉ một người nghe.   
IIVua 9:5   5 Khi người đến, các quan tướng đạo quân đương ngồi. Người nói 
với Giê-hu rằng: Hỡi quan tướng, tôi có chuyện nói với ông. Giê-hu đáp rằng: 
Có chuyện nói với ai trong chúng ta? Người trai trẻ đáp: Hỡi quan tướng, với 
ông. 

6 Vậy, Giê-hu đứng dậy, và đi vào trong nhà. Người trai trẻ bèn đổ dầu trên 
đầu người, và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán..   
 
2. c1.1 Vả, những trưởng tộc Ga-la-át,….có nên trị bệnh cho nhau không?  
+   Không phải là người bạn có cảm tình. 
Người ta thường nói nan đề với người mình thương mến, vì không 
chuyên trong nan đề mình vừa nói sẽ có 2 điều xảy ra: - nói một vài 
lời góp ý, và hai là mang gánh nặng vào lòng.  
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Bài 3.                       NƠI THOÁT TỘI  
                (THÀNH ẨN NÁU HÌNH BÓNG CỨU RỖI TRONG CHÚA GIÊXU) 
                       Dânsốký 35:6-15.   Câugốc: Hêb 6:18, 19.  

                là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy  
đã đặt trước mặt chúng ta. 19 Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như  
 cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, 
 
Có người hỏi: Làm thế nào để có thể hiểu được một cách tổng quát 
về chương trình Cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho con người, 
ngắn gọn đơn giản một cách dễ hiểu. Bài nầy cho một hình ảnh 
trong thời kỳ Cựu ước là Thành ẩn náu hình bóng về sự cứu rỗi 
trong Chúa Giêxu. Thành ẩn náu là cái bóng của hình thật là Chúa 
Giêxu chịu treo trên thập tự giá ban Cứu rỗi cho chúng ta.  
*Thư Hêbơrơ cho biết “thành ẩn náu” hình bóng sự Cứu rỗi trong 
Chúa Giêxu, vì trong đó bao hàm các phương diện chỉ về sự Cứu rỗi 
trong Chúa Giêxu. Đem vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 
*Đây là bảng so sánh thành ẩn náu và sự Cứu rỗi qua Chúa Giêxu . 
 
I. THOÁT TỘI VÌ CHÚA HỨA.  
  
1. Chúa hứa: Trước khi vào đất hứa. Trước khi đi qua sông Giô 
đanh vào đất hứa, Đức Chúa Trời đã dự bị, hình ảnh nầy chỉ về sự 
Cứu rỗi được Đức Chúa Trời dự bị trước khi dựng nên con người 
trên đất.  
         Êph 1:4  trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng 
Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa 
Trời, 
         IPhi 1:20   huyết báu Đấng Christ, ... đã định sẵn trước buổi sáng 
thế,  
         IITi 1:9    Chúa đã cứu chúng ta, ..Ngài chỉ định, theo ân điển đã 
ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô 
cùng, 
* Những con số biết nói: Thành ẩn náu và chổ ở của ngườì Lêvi 
được Chúa ban cùng một lúc, vì hai việc nầy có liên quan với nhau. 
Sự cứu rỗi trong lời phán của Chúa. 
- Số 6 : thành ẩn náu chỉ về con người bất toàn. 
- Số 42: đoán phạt và cứu giúp.  IIVua 2:24  có hai con gấu cái ra khỏi 
rừng, cấu xé bốn mươi hai đứa trong bọn chúng nó. Kh 1:2  Còn sân 
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ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi; vì chỗ đó đã phó 
cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ bốn mươi hai tháng.  

Kh 13:5  Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo 
phạm thượng; và nó lại được quyền làm việc trong bốn mươi hai tháng. 
-Trong số 42 có sự cứu giúp (6 = người Lêvi, nhân 7 = trọn vẹn lời 
Chúa  = 42) nhờ Lời Chúa  giúp dân sự thoát khỏi đoán phạt. Đó là 
việc người Lêvi trong 42 thành giữa dân sự. 
 
2. Thực hiện: Sau khi Môise qua đời. Sự nóng giận khiến Môise bị 
phạt không vào được đất hứa, nhưng Đức Chúa Trời cho phép để 
hình thành một ý nghĩa hai thời kỳ của sự cứu rỗi:  
- Thời kỳ Luât pháp. Môise lập 3 thành ẩn náu bên kia sông 
Giôđanh.  
       Phu 4:43 Ấy là Bết-se nơi rừng vắng, trong xứ đồng bằng, để cho 
người Ru-bên; Ra-mốt nơi Ga-la-át, để cho người Gát, và Gô-lan nơi 
       Ba-san, để cho người Ma-na-se. Trong rừng của đồng bằng biểu lộ 
các luật lệ quá nhiều, vượt quá khả năng con người. 
- Thời kỳ trong đất hứa, Giôsuê lập 3 thành trong xứ hứa, thành 
được lập trên núi cao, ân điển đến từ nơi cao, ai cũng có thể nhìn 
thấy. 
       Giôsuê 20:7  Vậy, dân Y-sơ-ra-ên để riêng ra Kê-đe ở Ga-li-lê tại 
trên núi Nép-ta-li; Si-chem tại trên núi Ép-ra-im, và Ki-ri-át-A-ra-ba, tức 
là Hếp-rôn, ở trên núi Giu-đa. 
 
 II. THOÁT TỘI VÌ CHÚA BAN. 
 1. Ban cho: Từ Đức Chúa Trời. “Đức Giêhôva phán cùng Môise..”  
       Giăng 3:27  Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì 
không một người nào có thể lãnh chi được. 
       Giacơ 1:17  mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến 
từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự 
thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. 
a. Sự giải cứu dành cho “kẻ vô ý” (c15, 16) nhưng kẻ cố ý thì không 
có phương cách. Nhân loại nói chung bị kể là kẻ vô ý, vì bị ma quỉ 
cám dỗ nên đã phạm tội.  

Thi 19:13   Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội 
Nguyện tội ấy không cai trị tôi; thì tôi sẽ không chỗ trách được, và 
không phạm tội trọng.  

 43 

I. TINH THẦN NÀO? 
+ Chúa Giêxu hỏi các môn đồ, khi họ muốn giải quyết nan đề về 
người Samari không muốn rước Chúa vào làng của mình. 
Lu 9:55  Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: 'Các ngươi 
không biết tâm thần nào xui giục mình’. 
Chúa lưu ý đến tinh thần là động cơ bên trong, động cơ thúc đẫy vì 
tình thương hay vì lòng ghen ghét? Vì xây dựng hay để trách móc.  
Bằng động cơ sai chắc không có kết quả tốt. 
- Học nơi người được Chúa khen.  
Đây chính là nguyên tắc cơ bản để rút ra bài học từ Kinh thánh. Họ 
là ai? nói trong tình trạng thuộc linh thế nào.  
Những con gái Xêlôphát, và các trưởng tộc Galaát 2 lần được Đức 
Chúa Trời khen “nói có lý” Dân 27:6 & 36:5. Họ vừa có lời đúng mà 
cũng có tinh thần đúng, nên được khen. KT chỉ có 3 lần Chúa khen 
“nói có lý”, lần thứ 3 là khi xin một tiên tri trong Phục truyền 18:17.  
  
1- ra mắt: chữ nầy cao hơn ý “đến để nói”, người nói đứng vào vị trí 
mình và nói với người chịu trách nhiệm.   
+ Thái độ tôn kính.  (Sa 41:46) lần đầu trong Cựu ước là lúc Giôsép 
ra mắt yết kiến Pharaôn, một nô lệ ra mắt một hoàng đế. Trong Tân 
ước chữ nầy cũng được dùng duy nhất một lần, khi những người 
Gờréc đến nhờ Philíp dẫn đến ra mắt Đức Chúa Giêxu. (Gi 12:21).  
“của cho không bằng cách cho” lời nói không bằng cách nói. 
  
+ “ra mắt ” Về sau là chữ “kiến thị” có nghĩa là “đưa qua con mắt”. 
- Việc ra mắt người được Chúa ủy thác; - và việc người Chúa ủy 
thác không biết, sẽ có 2 kết quả khác nhau mặc dù đúng từng chi 
tiết. 
- Chỉ quyết định khi biết chắc Chúa đã giao cho mình. 
Td: Lễ cung hiến Đền thờ: đi gặp Ms Hội trưởng. Lễ kỷ niệm 35 
năm: email….Chủ lễ không trên danh nghĩa, mà chịu trách nhiệm về 
các chi tiết trong Chương trình. 
 
2- đến gần, - nói trước mặt.  Những người nầy họ đứng Ở đâu để nói? 
Sứ dồ PhaoLô sau khi nói về các nan đề của Hội thánh Côrinh tô, 
ông cho thấy những gì có thể làm cho nan đề trở nên phức tạp hơn. 
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Đối diện với Nan đề 

Phần.III             CÁCH GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ 
Dânsốký 36:1-4. Câugốc. I Côrinhtô 14:36 
Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em,  

hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? 
 

Học KT theo thứ tự: nhận ra, điều chỉnh, biết chắc.   
Bài trước: Đối diện với nan đề, chúng ta đã qua 2 phần:  
1. Có nan đề: đừng ngạc nhiên vì ý thức rằng cuộc sống hay sự theo 
Chúa luôn có nan đề, Chúa dùng để đem lại ích lợi cho chúng ta.  
2. Thấy nan đề: Nan đề là điều đi ngược lại lời Chúa, hoặc trở ngại 
khi chúng ta thực thi lời Chúa, biết nan đề chúng ta sẽ tránh được 
nhầm lẫn, đang khi điều tốt lầm tưởng là xấu, xấu cho là tốt.  
 
+ Bài nầy Phần 3: Cách giải quyết nan đề. Giải quyết là phần 
chúng ta làm, còn Giải đáp nan đề đến từ Chúa. Nan đề giải quyết 
theo ý Chúa sẽ trở nên phước hạnh, giải quyết theo ý riêng nan đề sẽ 
lớn hơn. 
  
*Nền Kinh thánh,  Dânsốký 36:1. & Dânsốký 27:2. 
- Dânsốký 36:1. 1 Vả, những trưởng tộc Ga-la-át, là con trai Ma-ki, cháu Ma-
na-se, trong dòng con cháu Giô-sép, đến gần và nói trước mặt Môi-se cùng 
trước mặt các tổng trưởng của những chi phái Y-sơ-ra-ên, 
- Dânsốký 27:2 , cho thêm một chữ nữa: 
2 Các con gái đó đến ra mắt Môi-se, Ê-lê-a-sa thầy tế lễ, các quan trưởng, và cả 
hội chúng tại cửa hội mạc, mà nói rằng:  

* Chữ trọng tâm. 
Các hành động: - đến gần, - nói trước mặt. – ra mắt, - hội mạc.   
Các nhân vật: -   Môise. - Thầy tế lễ, - các quan trưởng, - cả dân chúng.   
Để nghiên cứu và dễ nhớ, xin chia thành 3 bước: 
1. Tinh thần nào?  - 2. Nói với ai?  - 3. Mục đích gì? 
* Học áp dụng:  
Mở rộng: Không chỉ áp dụng trong sự theo Chúa, kể cả những vấn 
đề trong cuộc sống, trong gia đình. 
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b. Sự cứu không dành cho “kẻ cố ý ”:  
* Là maquỉ bị kể là kẻ cố ý nên Đức Chúa Trời đã định án phạt  
       IGiăng 3:8   Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội 
từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc 
của ma quỉ. 
* Là kẻ chẵng tin.   
       Dânsốký 15:30 Nhưng ai cố ý phạm tội, hoặc người sanh trong xứ, 
hay là khách ngoại bang, thì ai đó khinh bỉ Đức Giê-hô-va; người sẽ bị 
truất khỏi dân sự mình, 
* Là kẻ đã tin, song cố ý phạm tội. 
       Hêbơrơ 10:26  Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý 
phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, 
2. Ban cho: Trong và ngoài đất hứa.    
        Dânsốký 35:14  Các ngươi phải chỉ ba thành phía bên kia sông 
Giô-đanh và lập ba thành khác trong xứ Ca-na-an; ấy sẽ là những thành 
ẩn náu. Sáu thành nầy sẽ dùng làm chỗ ẩn náu cho dân Y-sơ-ra-ên, luôn 
cho khách ngoại bang và kẻ nào kiều ngụ ở trong dân đó, để ai vì vô ý 
đánh chết một người có thế chạy ẩn mình tại đó. 
Sự Cứu rỗi cho mọi người bên trong và bên ngoài, cho mọi dân tộc. 
Cả thảy đều có cơ hội nhận ơn Cứu rỗi của Chúa. 
         Êsai 63:16 Thật Ngài là Cha chúng tôi, dầu Áp-ra-ham chẳng biết 
chúng tôi, Y-sơ-ra-ên cũng chẳng nhận chúng tôi; hỡi Đức Giê-hô-va, 
Ngài là Cha chúng tôi, danh Ngài là Đấng Cứu chuộc chúng tôi từ trước 
đời đời. 
 3. Ban cho: Thành ở trên đồi cao.  
      Giôsuê 20:7  Vậy, dân Y-sơ-ra-ên để riêng ra Kê-đe ở Ga-li-lê tại trên  
núi Nép-ta-li; Si-chem tại trên núi Ép-ra-im, và Ki-ri-át-A-ra-ba, tức là 
Hếp-rôn, ở trên núi Giu-đa. 
Chỉ về Thập tự giá của Chúa Giêxu trên đồi cao Gôgôtha. 
      Giăng 12:32  Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi 
người đến cùng ta. 
 
III. THOÁT TỘI VÌ TIẾP NHẬN. 
1.Tiếp nhận: Tội nhân chạy vào. Chạy chỉ về sự thừa nhận tội 
mình; chỉ về sự bất năng và không tìm phương tự cứu khỏi sự đoán 
phạt. 
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      Phu 19:3  Ngươi phải dọn đường, chia ra làm ba phần địa phận của 
xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp: ấy 
hầu cho kẻ sát nhân ẩn núp tại đó. 
- “ngươi phải dọn đường”. Nghĩa là con đường đến thành ẩn náu phải 
dễ thấy rỏ ràng, không bị chướng ngại.  Chúa Giêxu là đường đi về 
cùng Đức Chúa Trời được tỏ ra rất rỏ ràng, trong toàn bộ cuộc đời 
của Ngài, từ lúc sinh ra, sự giảng dạy, các phép lạ, sự chết, sự sống 
lại, sự về trời. Ngài tự chứng, Cha làm chứng và Thánh Linh cũng 
làm chứng. 
      Êsai 35:8 Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. 
Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người 
được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. 
      Gi 14:6  Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự 
sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 
2.Tiếp nhận: Bằng cách xưng tội minh. 

Giôs 20:4  Kẻ sát nhân sẽ chạy trốn đến một của các thành nầy, đứng 
nơi cửa thành, thuật sự tình cho các trưởng lão của thành ấy nghe. .. 
Công 19:18  Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã 
làm.  
IGiăng 1:9  Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín 
công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều 
gian ác. 

 
3.Tiếp nhận: Hiệu quả khi Thầy tế lễ qua đời.  
a. “phải ở trong thành ẩn náu cho đến” Dân 35:26,27   Nhưng nếu kẻ sát 
nhân đi ra ngoài giới hạn của thành ẩn náu, là nơi người đã chạy ẩn mình, 

và nếu kẻ báo thù huyết gặp, giết người ở ngoài giới hạn thành ẩn náu, thì 
kẻ báo thù huyết sẽ không mắc tội sát nhân. 
*Được thoát chết song chưa được cứu. Đây chính là tình trạng của 
người tin Chúa ngày nay, được cứu 3 thời kỳ: Quá khứ, hiện tại và 
tương lai. Ngày nay được cứu nhờ ở trong Chúa Giêxu và cứ tiếp tục 
sống trong Chúa.  Sự ra khỏi thành đồng nghĩa hư mất.  
      Dân 35:28  Vì kẻ sát nhân phải ở trong thành ẩn náu cho đến chừng 
nào 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. 
b.“cho đến khi nào Thầy tế lễ thượng phẩm qua đời”,  Sự chết của Thầy 
tế lễ Thượng phẩm chỉ về cho đến khi nào Chúa Giêxu chịu chết thì 
sự Cứu rỗi mới được hiệu quả. Đức Chúa Trời ban một thầy tế lễ: 
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+ Biết nhìn xa. Người có trách nhiệm lo cả quá khứ lẫn tương lai. - 
Họ không nói rằng: Việc đó xa vời, năm Hân hỉ là 50 năm sau, đến 
đó ai có trách nhiệm sẽ lo.   
Hêb 11:13  Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, …chỉn trông thấy 
và chào mừng những điều đó từ đằng xa,  
 
Châm 27:12   Người khôn khéo thấy trước sự tai hại, bèn lo ẩn núp mình; còn 
kẻ ngu muội cứ đi qua, và phải mang lấy tai vạ. 
* Không thể tránh nan đề, nhưng phải làm gì là điều cần hơn.   
Hãy xem những trưởng tộc đã làm gì c1?  
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Có một lời hứa của cha mẹ mà con phải giữ? Dâng con cho Chúa. 
- Nếu lời hứa của tổ phụ còn phải giữ, thì lời mình hứa thì thế nào? 
Chúng ta mỗi người đã hứa khi cầu nguyện tin Chúa, đã hứa trong 
thánh lễ Báp têm, đồng chết, đồng chôn đồng sống với Chúa.  
 2. Vì  lo trách nhiệm tương lai. c3,4. 

*Nền Kinh thánh,   
3 nếu các con gái kết hôn với một trong những con trai về các chi phái 
khác của dân Y-sơ-ra-ên, sản nghiệp chúng nó sẽ truất khỏi sản nghiệp 
của tổ phụ chúng tôi mà thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng 
nó sẽ thuộc về; như vậy phần đó phải truất khỏi sản nghiệp đã bắt thăm 
về chúng tôi. 4 Khi đến năm hân hỉ cho dân Y-sơ-ra-ên, sản nghiệp 
chúng nó sẽ thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc 
về; như vậy, sản nghiệp chúng nó sẽ truất khỏi sản nghiệp của chi phái 
tổ phụ chúng tôi. 
Lê 25:11    Năm thứ năm mươi nầy là một năm hân hỉ cho các ngươi, 
Lê 25:13  Trong năm hân hỉ nầy, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên 
chủ. 
Thế hệ tương lai của các thiếu nhi là điều Hội thánh đáng quan tâm. 
* Học áp dụng: 
3. Nhờ đâu thấy được nan đề? : 
+ Biết ý nghĩa: Nếu không biết căn bản của nan đề, chúng ta dễ lầm 
tưởng, điều không là nan đề thì quan tâm, ngược lại điều là nan đề 
thì không thấy. Vậy, nan đề là gì?  
-Không phải là: Căn bản của nan đề không đặt trên cảm tính, nghĩa 
là điều mình thích hay không thích. Vậy, nan đề là gì?  
-Nan đề là điều đi ngược lại với KT, hoặc làm điều nầy sẽ đi ngược 
lại với điều kia, như trường hợp đây: Chúa phân chia ranh giới cho 
các chi phái, dòng tộc nầy chỉ có con gái nếu lập gia đình với người 
ngoài chi phái mình, sản nghiệp sẽ từ chi phái nầy đi qua cho phái 
khác, ranh giới sẽ thay đỗi.   
-Vài trắc nghiệm xem đâu là nan đề: Kêu gọi đi Thờ phượng thường 
xuyên? học KT có phải nan đề không? Khích lệ Cầu nguyện? nên 
thỉnh thoảng đi nhà thờ đừng đi thường xuyên? giảng đủ các Lẽ đạo 
trong KT có phải là nan đề không? chỉ giảng điều tín đồ thích nghe? 
Hầu việc Chúa cũng được, không cũng không sao? Điều nào là nan 
đề? 
+ Biết Lời Chúa, Môise truyền dạy lời Chúa họ đã nghe, nhớ, giúp 
cho thấy trước được nan đề.  
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        Hêb 2:17   Nhân đó, Ngài ……, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, 
(khi Chúa Giêxu tuyên bố mọi sự đã được trọn, hết thảy người tin Chúa 
trong thời kỳ luật pháp được vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời) 
        Giăng 3:13  Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là 
Con người vốn ở trên trời. 
         Êph 4:8   Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn 
vàn kẻ phu tù, và ban các ơn cho loài người.  
c.“được trở về trong sản nghiệp mình ” sự nhận lại gia nghiệp. 
      Giôsuê 20:6   … cho đến chừng thầy tế lễ thượng phẩm đương chức 
qua đời. Kế đó, kẻ sát nhân sẽ trở về vào thành và nhà mình, tức là thành 
mà mình đã trốn khỏi. 
*Sự Cứu rỗi ban lại cách đầy đủ những gì tội lỗi đã đánh mất, phước 
hạnh lớn nhất trong sự Cứu rỗi là gì? Là được dự phần hay là có một 
bản tánh Đức Chúa Trời.  
      IIPhierơ 1:4  và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất 
quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư 
nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức 
Chúa Trời.  
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Dânsốký 35 
CÁC THÀNH ẨN NÁU 
Bài 4                    MỤC ĐÍCH CỨU RỖI 
                     Dânsốký 35: 31-34. Câu gốc. 34. 
               …,là nơi các ngươi sẽ ở, và chánh giữa đó là nơi ta sẽ ngự; 
                           vì ta là Đức Giêhôva ngự giữa dân Ysơraên.  
- 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 ngự giữa 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: Đường đi và Điểm đến. Điểm đến là mục đích còn 
đường đi là phương tiện để đạt đến.  
1. Những điều dẫn đến 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 tội họ mà biết 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 tội mình, rồi sẽ 
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 mọi 
thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,… 6 để khen ngợi sự vinh hiển 
của ân điển Ngài đã ban..   
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bài học (1) đầu tiên anh thấy nếu có tinh thần thương người có thể 
làm được nhiều thứ. - Nhưng càng đến gần cuộc chạy đua, do không 
quen chạy đường dài như thế, nghĩ ra cũng ngao ngán có lúc tự nghĩ, 
nếu chỉ quyên góp tiền mà không phải tham dự cuộc thi thì khỏe biết 
mấy. Bài học thứ (2) là đôi khi sự đầy đủ trong cuộc sống có thể 
khiến người ta chọn lấy sự dễ dàng, đánh mất những cơ hội trãi 
nghiệm thi vị trong cuộc sống đó.  
- Cuộc đua bắt đầu, buổi sáng thật hăng say nhưng đến buổi trưa 
mặt trời càng lên cao, tay chân mõi có muốn cũng không tài nào 
chạy nhanh được. Bài học thứ (3) anh nhận ra là sự nối kết giữa tâm 
hồn và thể xác, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. - 
Nhưng không có cách nào khác hơn là phải tiếp tục chạy, không thể 
dừng lại giữa chừng, lúc nầy anh nhận ra bài học thứ (4) là mục tiêu 
trong cuôc sống cũng là yếu tố giúp người ta phấn đấu hơn. - Đi 
được một đỗi nhìn xa phía trước, anh thấy một người đạp xe có vẽ 
chậm rãi, thôi thúc anh chạy nhanh tới để chạy chung cho có bạn, 
lúc nầy anh mới nhận ra bài học thứ (5) có mục tiêu ngắn, và bài học 
thứ (6) nếu có bạn đồng hành thật vui biết mấy, khi đạp xe tới gần 
anh ngạc nhiên khi thấy thiếu nữ nầy chỉ có một chân, chạy chậm 
vững vàng, mĩm cười gương mặt rạng rở đầy nghị lực. +Lúc nầy 
anh nhận ra bài học thứ (7) những gì anh học được từ sáng đến giờ 
chỉ có ý nghĩa trong mỗi giai đoạn, không chỉ tinh thần, không chỉ 
thể xác, không chỉ mục tiêu ngắn dài, không chỉ bạn đồng hành, 
thiếu nữ nầy không có một điều nào mà anh tưởng là cần, cô ta chỉ 
có một điều là ý chí, là nghị lực. Và bài học bây giờ là hãy để ý chí 
chiến thắng mọi sự. 
*Chặng đường 200km học được nhiều điều, cả cuộc đời sẽ học bao 
nhiêu, còn Linh trình liên quan cõi đời đời thì sao? 
 
II. THẤY NAN ĐỀ. 
1. Vì nhận trách nhiệm quá khứ. c2. 
2 mà rằng: Đức Giê-hô-va có phán cùng chúa tôi bắt thăm chia xứ cho dân Y-
sơ-ra-ên làm sản nghiệp, - và chúa tôi có lãnh mạng Đức Giê-hô-va giao sản 
nghiệp của Xê-lô-phát, anh chúng tôi, cho các con gái người. 
* Chữ trọng tâm.  Đức Giê-hô-va có phán... và chúa tôi có lãnh... 
 
- Nhận trách nhiệm về mình: làm điều ông bà cha mẹ đã hứa. 
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Dù là đất hứa Canaan thì vẫn còn ở trên quả địa cầu nầy, và khi còn 
sống trên đất thì nan đề vẫn còn.  
*Có người định thay đỗi chổ ở, ngồi chỉ tay trên quả địa cầu: Việt 
nam đi lại cũng khó, Trung quốc dân đông, Liên sô xa xăm, Hoa kỳ 
mức sống cao quá, cuối cùng ông hỏi: còn quả địa cầu nào khác 
không? 
 
2. Nan đề người nầy, bài học người kia.  
Nếu cuộc đời Ápraham không có nan đề, nếu hành trình Ysơtraên 
không có nan đề, lấy đâu có bài học kinh nghiệm cho sự theo Chúa 
của chúng ta ngày hôm nay.  
Đừng nhìn những người có nan đề với sự xét đoán, biết đâu họ có 
nan đề vì ích lợi cho chúng ta? 
- Sách Công vụ chép về một thời kỳ có thể gọi là đất hứa thuộc linh, 
Hội thánh luôn đối diện với nan đề, bản thân, nội bộ, và bên ngoài. 
- Sách Khải huyền có ghi 7 Hội thánh. Có Hội thánh được khen, 
cũng có Hội thánh bị khiển trách. Nhưng có một điểu giống nhau là 
có chung một lời: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho…. 
Hội thánh có nan đề, thì câu “Kẻ nào thắng” là dễ hiểu, song Hội 
thánh không có lời chê cũng có câu “kẻ nào thắng” thì sao?. Trong sự 
thành công, cũng có nan đề của nó, sự ngủ yên trên chiến thắng, 
nhiều đạo quân đã thua trận ngay trong đêm ăn mừng chiến thắng. 
Hội thánh khi đối diện với nan đề ai nấy hiệp, Hội thánh trong lúc tứ 
bề bình an có cơ hội thờ phượng, thông công nhiều, cũng là lúc phát 
sinh nan đề.  
Cuộc sống không có nan đề cũng là lúc đang có nan đề.  
 
3. Nan đề là bài học không ngừng. 
Truyền 3:10  Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài 
người là để loài người dùng tập rèn lấy mình. 
Rôma 5:4  sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. 
 
Cuộc đời là chuổi bài học không ngừng, ở mỗi chặng đường có bài 
học khác nhau. 
 
- Một người rất thích chạy xe đạp, có sức khỏe nên được mời chạy 
đường dài 150 dặm (hơn 200Km) gây quỹ giúp cho một hội từ thiện, 
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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 chưa phải là 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 
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ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta; sự vinh hiển đáng về Ngài 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 chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, bèn là đáng về 
danh Ngài.  
 II. MỤC ĐÍCH ĐỜI ĐỜI. 
 1. Mục đích. Để Chúa ngự giữa. 
Câu gốc có hôm nay: “vì Ta là Đức Giêhôva ngự giữa dân Ysơraên.” 
- 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 làm 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. 

 37 

Dân số ký 35&36. 
KHI VÀO ĐẤT HỨA. 35 
BẢO TOÀN SẢN NGHIỆP. 36 
Bài. 8                ĐỐI DIỆN VỚI NAN ĐỀ 

Dânsốký 36:1-4. Câugốc. ICôrinhtô 14:36 
Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em,  

hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? 
 
Đối diện với nan đề là một vấn đề lớn luôn luôn xảy ra trong đời 
sống, trong gia đình, trong Hội thánh. Thế giới ngày nay càng có 
nhiều nan đề. Lời Đức Chúa Trời chỉ dạy khi đối diện với nan đề 
phải làm sao. 
 
- Dânsốký đoạn 36, có 3 bài học:   
              1 - c1-4. Đối diện với Nan đề. 
              2 - c4-9. Giải đáp cho Nan đề.    
              3 - c10-12. Vâng lời hết Nan đề. 
 
- Không thể tránh nan đề, nhưng Phải làm thế nào là điều cần hơn. 
- Câu gốc: Câu hỏi: đạo ra từ nơi anh em ... hoặc chỉ đến cùng anh em?  
Hỏi là trả lời: không! Đạo ra rừ Đức Chúa Trời, và không chỉ đến 
với chúng ta, sẽ đến với nhiều người khác nữa, nhất là người chưa 
tin Chúa. Như vậy giải quyết nan đề cách sao cho danh Chúa được 
vinh hiển, để ích lợi cho mình và ích lợi cho mọi người. Phải theo 
cách Chúa dạy để sự sáng các ngươi soi trước mặt người ta ... đặng họ 
thấy… 
 
Bài học nầy chúng ta không đề cập đến nan đề dòng tộc Xê-lô-phát, 
điều quan trọng không phải nan đề là gì, mà điều cần hơn là chúng 
ta làm gì khi có nan đề. 
 
I. CÓ NAN ĐỀ. 
*Nền Kinh thánh,  c1-4. 
1. Nan đề khi vào đất hứa vẫn còn. 
Cuộc sống Ápraham chưa đi dến đất hứa luôn có nan đề trên mỗi 
chặng đường, hành trình trong sa mạc  mỗi lúc có nan đề, nhưng khi 
họ sắp vào và khi đã vào được xứ hứa Canaan, nan đề cũng không 
dứt. 



 36 

          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 tế lễ 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. 
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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 giữa vòng họ. Ta 
là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.  
       Dân 35:34. Vì Ta ngự giữa dân Y s ơ ra ên 
- Hãy xem mở đầu và kết thúc Chương trình Cứu rỗi. 
       Giăng 1:14  Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa 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 giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và 
chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. 
III. LẼ CẦN TÌM KIẾM. 
1. Tìm kiếm trong sự theo Chúa.  
        Thiên 27:8  Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt ta; Thì 
lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi! Tôi sẽ tìm mặt Ngài. 
- 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. Tìm kiếm trong sự hầu việc. 
- Sự theo đuổi cho chính mình. 
        Philíp 3:8   Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết 
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 
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 chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ 
nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. 7 Đừng để Ngài an 
nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giê-ru-sa-lem và dùng nó làm sự ngợi 
khen trong cả đất!   
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Lời 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 cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết. 
- 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 thứ tiếng trong các nước ra, 
nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa, mà nói rằng: Chúng ta sẽ đi cùng 
các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. 
- 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.” 
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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 
Chíp- rơ. 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. 
           I Phi 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.   
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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 thành 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.     
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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 Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.” 
 
  *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  và lời cầu 
nguyện mà vật đó được nên thánh. 
Nhân mùa Tạ ơn cùng học: Tạ ơn và nên 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 Lời Chúa dạy.  c5 nhờ lời Đức Chúa Trời 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 thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ 
thật. 
2. Nhờ lời 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 rồi, bèn phân phát cho 
        Lu 22:17  Ngài bèn cầm chén, tạ ơn, rồi phán rằng: Hãy lấy cái nầy 
phân phát cho nhau. 
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- Sự Tạ ơn là sinh hoạt thường xuyên của Cơ Đốc nhân. 
        Công 27:35  Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt 
mọi  người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi, thì bẻ ra và ăn. 
        ICôr 10:30   Nếu tôi tạ ơn rồi 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 Lời Chúa.  C 1-6. 
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 gớm ấy, những người ở tại xứ trước 
các ngươi đã làm; và đất vì cớ đó phải thành ô uế.  
        Lêvi 18:28   Vậy, chớ làm đất thành ô uế, e khi đất mửa các ngươi 
ra, như đã mửa 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 vào đặng nhận lấy đó, là một xứ bị ô 
uế tại sự ô uế của các dân tộc nó, và tại sự gớm ghiếc của chúng nó đã 
làm cho xứ ấy đầy dẫy từ đầu nầy chí đầu kia. 
- 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 thăm mà chia xứ ra làm sản 
nghiệp, khá lấy trước một phần của đất mà dâng cho Đức Giê-hô-va, 
phần ấy 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 vật, cho sản vật, và cho hết thảy thú 
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 sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho 
ngươi, hỡi Giu-đa? Vì lòng nhân từ của các ngươi giống như mây buổi 
sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai.  
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- 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,  
17 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.  
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Dânsốký 35&36. 
KHI VÀO ĐẤT HỨA 
Bài 7           ĐƯỢC CHÚA NGỰ GIỮA (2)   
                               (CCCCÁÁÁÁC MC MC MC M����C C C C Đ�Đ�Đ�Đ� V V V V				 S S S S����    ĐƯĐƯĐƯĐƯC CHC CHC CHC CHÚÚÚÚA A A A ���� C C C CÙÙÙÙNG)NG)NG)NG)        
                                 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 d�u b�n h�ng ng!"i trong x( h(ađánh d�u b�n h�ng ng!"i trong x( h(ađánh d�u b�n h�ng ng!"i trong x( h(ađánh d�u b�n h�ng 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. 
29 Bất luận các ngươi ở nơi nào, điều nầy phải dùng làm một luật lệ xét đoán cho 
các ngươi trải qua các đời. 
30 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”.    
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        Ôsê 13:3  Vậy nên, chúng nó sẽ giống như mây ban mai, như móc 
buổi sáng tan đi lúc sớm, 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 sự Tạ ơn. Dân 35: 6-8. 
- Tạ ơn 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 mình có, chớ chẳng theo điều mình không có. 
- Tạ ơn 2. Theo Tỷ lệ sản nghiệp. c8 “nhiều hơn của chi phái có 
nhiều…ít hơn của chi phái có ít”.. “theo sản nghiệp của mình sẽ được”.  
       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. 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: 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 nhiều hơn 
tổ phụ ngươi. 
       IISửký 9:12  Vua Sa-lô-môn tặng cho nữ vương nước Sê-ba mọi đồ bà 
ước ao và xin, gấp nhiều hơn đồ bà đã đem dâng cho vua. 
       Gióp 42:12  Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của 
Gióp nhiều hơn lúc đang thì: 
       Thiên 4:7 Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu 
khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật.  
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Chúa cho chúng ta nhiều hơn tổ phụ, nhiều hơn mình đã dâng, 
nhiều hơn những gì lúc còn trẻ có, nhiều sự vui mừng 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. 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 mùa là thánh, thì cả đồng cũng 
thánh; và nếu rễ là thánh, thì các nhánh cũng 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. 
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        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 giữa vòng họ. Ta 
là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. 
Ngày nay Chúa ở giữa Hội thánh, những con người trong Hội thánh 
là yếu tố quyết định Chúa có ở giữa chúng ta không. Hành vi, cách 
cư xử nhau có mỹ đức của Chúa không?   
2. Giải đáp. Dân tộc thánh?  
- Dân Ysơraên được gọi là một dân tộc thánh, thánh vì được lựa 
chọn biệt riêng, đồng thời cũng bởi đức tin bày tỏ qua các của lễ 
chuộc tội. Người được chọn, vật được chọn để Chúa dùng vào mục 
đích của Ngài được gọi là thánh. (Miếng vải thường nhưng được 
chọn để may lá cờ) 
       Xuất 13:2  Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên bất luận người hay vật, hãy vì 
ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng; 
         - Người tin Chúa được gọi là thánh đồ, vì thánh trong Chúa 
Giêxu, nhân vì một đức tin rất thánh đặt duy nhất nơi Ngài. 
    Giuđe 1:20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên 
nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. 
*Đức tin nhỏ hay lớn quan trọng, nhưng quan trọng hơn là Đức tin 
rất thánh, là gì? Là đức tin duy nhất và trọn vẹn đặt nơi một mình 
Đức Chúa Trời. Không bị pha lẫn với sự nghi ngờ hoặc với một điều 
gì khác. Xem thêm: từ câu 21 – 25.   
        20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin 
rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, 21 hãy giữ 
mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của 
Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. 
          22 Hãy trách phạt những kẻ nầy, là kẻ trù trừ, 23 hãy cứu vớt những 
kẻ kia, rút  họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với 
sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. 24 Vả, nguyền Đấng có thể gìn 
giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình 
cách rất vui mừng, không chỗ trách được, 25 là Đức Chúa Trời  có một, là 
Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự 
vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng  thuộc về Ngài từ trước vô cùng 
và hiện nay cho đến đời đời! A men. 
*Dễ thường người ta nghĩ đức tin được cứu, đâu có dễ dàng quá như 
vậy, vì thế người ta thêm thắt vào nhiều việc làm khác. Vô tình xem 
nhẹ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêxu, coi trọng việc làm của 
mình.  
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Chúa Con dường nào, nhưng khi Ngài mang tội nhân loại, bị Đức 
Chúa Trời lìa bỏ.  Phải nên thánh để ở trong Đấng Thánh. 
        Hêb 12:14  Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên 
thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.  
*Bằng nhiều cách người ta nghĩ rằng nhờ đó được sự sống đời đời 
trong cõi cực lạc, nhưng vấn đề: 
- Không phải là đến được chổ có phước, mà là đến chổ có Chúa . 
 Có thuộc tánh như Chúa là yếu tố quyết định bạn có mặt ở thiên 
đàng. 
  2. Giải đáp. Ngự giữa.  Điều nầy mâu thuẩn với Chúa ở khắp mọi 
nơi không? Vì Kinh thánh chép:  
         Thi 139:8   Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó.  Ví tôi nằm dưới Âm 
phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.  
         Giêr 23:24  Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình 
trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng 
phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao? 
Trong Sách Sáng thế hay sách Xuất, Kinh thánh ghi Chúa ngự 
xuống, rồi đi. Chúng ta hiểu đây là cách mô tả để cho thấy được.  
* Ngài không đến và Ngài cũng không đi, vì Ngài ở khắp mọi nơi, 
Ngài đầy dẫy các từng trời. Trong lúc chúng ta không có Ngài, thì 
Chúa vẫn có ở đó: Kinh thánh dùng chữ: Chúa ẩn, giấu để không 
thấy.  
         Êsai 57:17   Trong cơn giận, ta đã ẩn mặt ta với nó; 
Thí dụ: Người con trai hoang đàng trong câu chuyện Chúa kể: trong 
lòng người cha bao giờ cũng có con, nhưng người con đã đi ra khỏi 
sự hiện diện của cha mình.  

Vì thế, chúng ta hiểu rằng Chúa không vào, hay ra khỏi 
chúng ta, đây chỉ là cách nói theo sự hiểu biết để cho con người dể 
hiểu,  khi con người không có thuộc tánh của Chúa thì Ngài vẫn có ở 
đó, nhưng người thì không có Ngài.  
II.NGỰ GIỮA MỘT DÂN THÁNH. 
1.  Giải nghĩa: Đức Giêhôva ngự giữa dân Ysơraên ? 
-  Người dễ hiểu lầm là Đức Chúa Trời ngự trong Đền thờ.  Đền thờ 
là nơi danh Chúa ngự tại đó.  
         IISamuên 7:13  Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, 
- Chúa ngự giữa dân Ysơraên xưa và trong Hội thánh ngày nay. 
Câu gốc: chánh giữa đó là nơi ta sẽ ngự…ngự giữa dân Ysơraên. 
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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 
phụ tùng của bàn thờ; rồi biệt riêng ra thánh, thì bàn thờ sẽ làm rất 
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. 
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Dânsốký 35&36. 
KHI VÀO ĐẤT HỨA 
Bài 6              ĐƯỢC CHÚA NGỰ GIỮA   
                                 ( MẶC KHẢI VỀ SỰ ĐƯỢC CHÚA Ở CÙNG )        
                                 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.   
 
+ Bước vào tháng 12, một loạt bài liên quan đến Chúa Giáng Sinh.  
   Mathiơ 1:21. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta:  
- Đề tài lớn của Kinh thánh: Đối với Đức Chúa Trời, Ngài làm mọi 
sự trong ơn Cứu rỗi bày tỏ suốt Kinh thánh để Ngài ngự giữa con 
người.   
- Đề tài thay đổi cuộc đời: Đối với dân Ysơraên trước khi vào đất 
hứa  và chúng ta ngày nay. Chúa muốn phán rằng cho dù họ đã vào 
được đất hứa đượm sữa và mật, nhưng điều quan trọng không phải 
có gì, có bao nhiêu bèn là có Chúa hay không. Thế giới nầy được 
Chúa dựng nên với sự giàu có con người khám phá không ngừng 
không hết, nhưng đã không có Ngài. Hiểu biết nguyên tắc được 
Chúa ngự giữa sẽ biết nguyên tắc được phước, và nhận ra những trở 
ngại trong đời sống.  
 
Lời cảnh báo đầu tiên về tình trạng không có Chúa đầu tiên trong 
Kinh thánh. 
       Sáng 1:2  Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt 
vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.   
 * Chúa không ngự giữa cũng đồng nghĩa với sự trống không dị 
dạng.  Đó là một thế giới mà Ngài chưa hành động, phạm vi hẹp đời 
sống chưa có Chúa.  
 
+Dân 35:34. Có thể được xem là Sự Mặc khải về sự Chúa ngự giữa 
dân của Ngài. Một câu ngắn nhưng bao gồm các yếu tố để được 
Chúa ngự giữa, nói về phương diện của chúng ta là được ở trong 
Ngài. 
- Câu nầy có thể đọc lại: “Đức Chúa Trời Thánh ngự giữa một dân 
thánh trong một xứ thánh.” 
  * 3 phương diện: Đức Chúa Trời thánh, Dân thánh, và Xứ thánh.  
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   * Mỗi phương diện có chung một ý là Thánh: Đức Chúa Trời là 
Thánh, ngự giữa một dân tộc Thánh và trong một xứ Thánh.   
   * Mỗi phần có 2 ý: Giải nghĩa và Giải đáp. 
 
I. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ THÁNH. 
1. Giải nghĩa: Đức Chúa Trời là Thánh? 
         Lêviký 19:2    Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên 
thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh. 
        Lêviký 20:26  Đối cùng ta các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-
hô-va, là thánh; ta đã phân rẽ các ngươi với các dân, để các ngươi thuộc 
về ta. 
        IPhierơ 1:16    bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. 
a.Đức Chúa Trời Thánh là bản chất. Kinh thánh dùng chữ là. 
Chính Ngài là Thánh chứ không phải Ngài có sự thánh. Cũng như  
Đức Chúa Trời là sự yêu thương, Đức Chúa Trời là sự sáng, Đức Chúa 
Trời là sự sống.    
*Chúng ta khác hơn là: chúng ta có…., nhưng Chúa chính là. 
- Thánh là Thánh khiết tinh tuyệt, vinh hiển tuyệt đối, ngôn ngữ loài 
người không mô tả hết được. Chữ thánh khi chỉ về người viết chữ 
thường, khi nói về Thánh của Chúa viết hoa.  
           I Ti 6:16 ở nơi sự sáng không thể đến gần được..  
Người ta nói một viên kim cương trong suốt nếu có một chút bọt sẽ 
nhận thấy ngay. Trong Ngài không có một chút bợn, nhơ hay tì vết, 
vì vậy để được ở trong Chúa phải nên giống Ngài: 
           Lêvi 19:2  Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên 
thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh. 
b. Có cùng bản chất được ở trong Ngài.  Một yếu tố quyết định. 
- Ba Ngôi Đức Chúa Trời có cùng bản chất nên 3 Ngôi trở nên một. 
- Ngài dựng nên loài người với mục đích ở trong Nài, vì thế Ba Ngôi 
Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như 
hình ta và tượng ta. Nhưng vì theo ý riêng, Ađam đã đem con người 
ra khỏi sự hiện diện Chúa. Để chúng ta được trở lại ở trong Ngài, 
Chúa làm mọi sự trong ơn cứu rỗi, và trong lời Chúa và trong hoàn 
cảnh để có lại bản tính với Ngài.  
Đức Chúa Trời không chấp nhận một điều gì khác với Ngài, nhất là 
tội lỗi, vì thế khi Chúa Giêxu mang lấy tội nhân loại, đã kêu lên 
rằng: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” Đức Chúa Cha yêu 


