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- NHỮNG TRỞ LỰC TRÊN ĐƯỜNG CHINH PHỤC - (1)

I – PHẦN ĐỌC KT

Giô-suê 1 :1-3

II – PHẦN MỞ ĐẦU

- Một giống dân : Dân sự Đức Chúa Trời : Hội thánh của Chúa Cứu
Thế Giê-su

- Một đất nước: Ca-na-an : Nước Việt-Nam (vd)
- Một hành động : chinh phục (linh hồn) : truyền giảng Phúc Âm
- Một lời hứa : Giô-suê 1: 3 : Mat. 28/ 18 - 20

// Phục truyền.11/ 24 // Công vụ.1/ 8

"Đức Giê-hô-va phán : (...) Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các
ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se."

III – PHẦN TRIỂN KHAI BÀI HỌC (THÂN BÀI)

Có 2 chân lý cần nắm vững :

1) "Ay không phải vì cuộc chinh phục là do ý muốn của Đức Chúa Trời và được hướng
dẫn bởi Đức Chúa Trời cho nên nó sẽ không gặp các trở lực đâu."

2) Mỗi trở lực mà dân sự gặp phải trên đường chinh phục xứ Ca-na-an, đều mang ý nghĩa
hay có tác dụng như sau :

a) – làm biểu lộ tình trạng thuộc linh hoặc nói lên một nhu cầu cấp thiết
của họ,

b) – kích hoạt cho niềm tin của họ.

Có 6 trở ngại mang ý nghĩa lớn :

1) Con sông Giô-đanh : Giô-suê 3 : 15

2) Cư dân xứ Ca-na-an : Phục truyền. 1: 28 // Dân. 13:32 ;
Giô-suê 10: 2 & 11: 4

3) Thành Giê-ri-cô : Giô-suê 6:1

4) Thành A-hi : Giô-suê 7 : 4 - 5

5) Sự liên minh của các dân thù địch : Giô-suê 9:1 - 2

6) Mưu kế của người Ga-ba-ôn : Giô-suê 9:3 và các câu tiếp theo...
(câu chìa khoá : 22)
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- NHỮNG TRỞ LỰC TRÊN ĐƯỜNG CHINH PHỤC - (2)

1) Sông Giô-đanh  :
a) Một nhu cầu cấp thiết : sự vâng phục : 1 Sam.15: 22 - 23
b) Một kết quả : bước vào sự huyền diệu :

dân sự qua sông như đi trên đất khô.

2) Dân cư Ca-na-an :
a) Một tình huống : cái nhìn thiển cận
b) Một đáp án : thay đổi cách nhìn / cách nhìn của Đức Chúa Trời

3) Thành Giê-ri-cô :
a) Một tình huống : phải đánh sập các bức tường thành
b) Một đáp án : nương dựa vào Chúa và tôn thờ Ngài

4) Thành A-hi :
a) Một tình huống : sự chùn bước
b) Một đáp án : sự ăn năn / hạ mình : một sự trở về với thập tự giá

5) Sự liên minh của các dân thù địch :
a) Một nhu cầu cần thiết : phải biết rõ những kẻ thù thực sự
b) Một đáp án : đoàn kết chiến đấu

6) Mưu chước của dân Ga-ba-ôn :
a) Một tình huống : sự nhượng bộ
b) Một đáp án : hành xử với tinh thần trách nhiệm/ cảnh giác
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- NHỮNG TRỞ LỰC TRÊN ĐƯỜNG CHINH PHỤC –
Giai đoạn 1

I – PHẦN KINH THÁNH NGHIÊN CỨU

- Sách GIÔ-SUÊ

Tác giả: Giô-suê
Ngày viết: Khoảng năm 1410-1350 (B.C.)
Bối Cảnh:
Sách Giôsuê ghi lại thời gian khoảng 15-26 năm chinh phục xứ Canaan. 40 năm trước,
Giôsuê gần bị dân sự ném đá vì trong 12 thám tử, chỉ có ông và Calép vâng Lời Chúa đồng ý
tiến vào đất hứa (Dân số 14:6-10). Sau 40 năm lưu lạc trong đồng vắng, hầu hết thế hệ trước
đã qua đời, Chúa đã chọn Giôsuê để thay thế Môise, lãnh đạo dân Ysơraên tiến vào đất hứa.

II – PHẦN MỞ ĐẦU

Mục lục :
1. Y-sơ-ra-ên chuẩn bị chinh phục sứ Canaan 1:1-5:15
2. Chinh phục xứ Canaan 6:1-12:24
3. Chia đất Canaan cho các bộ tộc 13:1-21:45
4. Giô-suê - lời chia tay và qua đời 22:1-24:33

- Dân sự đang trong giai đoạn đi chinh phục.
Vậy, đây là một dân tộc đang di hành, đang chuyển bước…Cũng như dân Y-sơ-ra-ên, Hội
thánh được kêu gọi vào cuộc hành trình : Mat. 28:19 - 20 & Công vụ.1: 8.
Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời của sự chuyển động, vận hành, và cả Kinh
Thánh chứng minh cho thực tế này.
Một hội thánh luôn chủ động đưa ra các sáng kiến để phục vụ Chúa là một hội thánh đang
tiến bước đi tới, và là nơi Đức Chúa Trời đang hành động : Mác 16:19&20.

- Trong chặng đường đi chinh phục này, chúng ta thấy dân sự Đức Chúa Trời, dưới sự lãnh
đạo của Giô-suê, đã nếm biết cả những chiến thắng lẫn các thất bại : cuộc chiến  thắng tại
thành Giê-ri-cô, cuộc thảm bại ở thành A-hi...v...v…
Với Hội thánh Chúa ngày nay cũng vậy, chúng ta con cái Đức Chúa Trời vẫn có lúc từng trải
chiến thắng, vẫn có lúc nếm mùi chiến bại.

III – PHẦN TRIỂN KHAI BÀI HỌC (THÂN BÀI)

Có hai chân lý rút ra được từ kinh nghiệm của dân Y-sơ-ra-ên trong cuộc chinh phục xứ Ca-
na-an, khả dĩ ứng dụng cho đời sống của chúng ta cũng như cho đời sống của hội thánh dịa
phương :

1) "Không phải rằng vì đây là cuộc chinh phục do ý muốn Đức Chúa Trời và được hướng
dẫn tiến hành bởi Đức Chúa Trời cho nên nó sẽ không gặp những khó khăn, trở ngại mà
đôi khi, dưới mắt loài người, thấy như khó thể vượt qua."
Đây là một chân lý đáng để ghi nhớ !
Bước đi trong ý muốn Chúa và làm theo ý muốn Chúa, không nhất thiết là một bảo đảm được
miễn trừ mọi khó khăn đâu !
Kẻ sống và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy Ngài hành động trong những
hoàn cảnh khó khăn của mình.
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 Hết thảy những con người của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh (Môi-se, Giô-suê,
Đa-vít, Ê-li...), khi vâng phục làm theo ý chỉ của Ngài, đều đã kinh qua biết bao gian
truân thử thách…Đây chính là trường học thực tế để Đức Chúa Trời dạy dỗ, tôi luyện
chúng ta.

Qua rèn thử, chúng ta học tập để :
- biết được bản thân :những khó khăn giúp chúng ta thấy rõ con người thật của mình,
- biết nương dựa vào Đức Chúa Trời,
- nhận biết được những công việc kỳ diệu của Ngài,
- đức tin được thuần khiết : I Phi-e-rơ 1:6- 9 ; Gia-cơ 1:2 - 4 ; II Côr.12:7 – 10

 Ngay chính Chúa Giê-su khi thi hành theo ý chỉ Cha Ngài, cũng đã phải đương
đầu với đủ mọi thứ hoạn nạn, khó khăn, từ sự không thấu hiểu của những người
mà Ngài được sai phái đến, sự bất công ngược đãi, sự phản bội và lìa bỏ của
những kẻ mà Ngài coi là bằng hữu bạn bè, cho tới những lằn roi quất vào thân
và những sự tấn công hung hãn thô bạo của Sa-tan... Đó là con đường mà Đấng
Christ đã đi qua !

Giờ đây chúng ta học biết rằng con đường mà Đấng Christ đã đi qua là nằm trong ý muốn của
Cha, và là cần thiết :
- Hê-bơ-rơ 5 :8
-Hê-bơ-rơ 4 :15
// Ê-sai 53 ; Giăng1 ; Phi-líp 2...

2) Mỗi trở lực mà dân sự gặp phải trên đường chinh phục xứ Ca-na-an, đều mang ý
nghĩa hay có tác dụng như sau :

a) làm biểu lộ tình trạng thuộc linh hoặc nói lên một nhu cầu cấp thiết của họ,
b) kích hoạt cho niềm tin của họ.

Chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào chân lý thứ 2 này.

Trong cuộc hành trình chinh phục vùng đất hứa, dân sự được đặt trước 6 chướng ngại vật hay
trở lực đầy ý nghĩa cần phải vượt qua.

Đó là :
1) Sông Giô-đanh
2) Dân cư ở xứ Ca-na-an
3) Thành Giê-ri-cô
4) Thành A-hi
5) Sự liên minh của các dân thù địch
6) Mưu chước của dân Ga-ba-ôn
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Giai đoạn 2

1) Sông Giô-đanh :
- Giô-suê 3 :15 : "Vả, trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ."

a) Sông Giô-đanh được nói đến nhiều trong Kinh Thánh, ở cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.
- Tổ phụ Gia-cốp từng đi qua sông Giô-đanh (Sáng thếKy 32)
- Na-a-man từng tắm mình dưới sông Giô-đanh 7 lần để được chữa lành (II Các Vua

5 : 10)
- Ghê-đê-ôn từng vượt qua sông Giô-đanh trên đường đuổi theo quân thù (Các Quan

Xét 8 :4)
- Chúa Giê-su từng chịu báp-tem dưới sông Giô-đanh (Ma-thi-ơ 3/ 13 - 17)

Qua những sự kiện này, chúng ta thấy rằng sông Giô-đanh đồng nghĩa với sự vâng phục.
Việc vượt qua sông Giô-đanh, đối với dân sự Chúa ngày xưa cũng như với mỗi một chúng ta
ngày hôm nay, nói lên tầm quan trọng mà Đức Chúa Trời dành cho sự vâng phục.
Dân Y-sơ-ra-ên không thể nào đạt được chiến thắng vinh quang trong cuộc chinh phục vùng
đất hứa, nếu như không có tinh thần vâng phục.

Điều quan trọng cần  ghi nhớ, ấy là sông Giô-đanh chính là trở lực đầu tiên mà dân sự Đức
Chúa Trời phải đương đầu, chừng đó đủ nói lên rằng dưới mắt Chúa, đức tính vâng phục
được coi là quý báu làm sao !
I Sa-mu-ên 15 :22 - 23 // Phục truyền.28 ; Phi-líp 2 :5 - 10.

* Nơi nào có đức tin, nơi đó có sự vâng phục : Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải thể hiện
cách cụ thể đức tin của mình qua các hành động vâng phục.
Lời Chúa dạy chúng ta về một đức tin :
- vâng phục : Rôm.1 : 5.
- sống động : I Tês.1 : 3 -- vâng phục là đức tin trong hành động.
- có việc làm đi kèm : Gia-cơ  2 :14, 17, và 20 - vâng phục là đức tin được thể hiện bằng
các việc làm.

*Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có sự vâng phục : vâng phục là cụ thể hoá và chứng
minh cho tình yêu của chúng ta đối với Chúa.
Nếu nói là yêu Chúa, nhưng lại không vâng phục Ngài, thì có ích chi ? Đấy chỉ lànói dối mà
thôi !

*Nơi nào có sự sống phước hạnh, nơi đó có sự vâng phục : Đức Chúa Trời lấy làm hài lòng
mà chúc phước cho tấm lòng biết vâng phục (Phục truyền luật lệ Ký 28 : 1...)

Bước đi cùng Christ là bước đi trong sự vâng phục - vâng phục Lời Chúa, vâng phục Thánh
Linh Ngài, vâng phục Hội Thánh và những chức vụ mà Chúa Cứu Thế Giê-su ban cho Hội
Thánh Ngài.

Theo bản tánh, chúng ta là những con cái phản nghịch (Ê-phê-sô 2 :1 và các câu tiếp theo...).
Sự vâng phục là một trở lực đối với bản tánh xác thịt và tội lỗi của chúng ta.

Sự vâng phục đồng nghĩa với sự quên mình, từ bỏ mình để sống cuộc đời cống hiến và phục
vụ... Khi vượt sông Giô-đanh, dân Y-sơ-ra-ên biết rằng họ đang bước vào một chiều kích,
một tầm cỡ khác, vì vậy, họ cần phải từ bỏ những tư kỷ tư dục và những ham muốn bất khiết
của mình...như được tiêu biểu bởi những hòn đá đặt giữa lòng sông Giô-đanh (Giô-suê 4 :9)...
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b) Chúng ta cũng rút ra được một sự dạy dỗ khác nữa ở đây, ấy là trở lực này chính là một
tác nhân giúp kích hoạt cho đức tin của dân sự, bởi vì vượt qua sông Giô-đanh có nghĩa
là dân sự Đức Chúa Trời bước vào sự siêu nhiên, sự huyền nhiệm.

Sự vâng phục giúp chúng ta bước vào cảnh giới của siêu nhiên, của huyền nhiệm.
Sự vâng phục chính là đức tin qua hành động, và điều này làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hê-
bơ-rơ 11 : 6).

- Gia-cốp nếm trải một cuộc chuyển hoá hay biến đổi thực sự (Sáng thế Ký 32).

- Na-a-man nếm trải một kinh nghiệm được chữa lành (II Các Vua 5 :10)

- Ghê-đê-ôn và dân sự nếm trải một thời kỳ phấn hưng thuộc linh thực sự (CQX 8).

- Chúa Giê-su được Cha Ngài chuẩn nhận và được mặc lấy quyền năng Thánh Linh.
(Mat. 3 : 13 - 17).
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Giai đoạn 3

2) Dân cư xứ Ca-na-an :
- Phục truyền luật lệ Ký 1 :28 : "...Ay là một dân đông hơn và cao lớn hơn ; ấy là những
thành lớn kiên cố đến tận trời..."// Dân số Ký 13 :32
- Giô-suê11 : 4 : "Các vua này với hết thảy quân lính mình bèn  kéo ra, một dân đông vô
số, như cát nơi bờ biển…."
- Giô-suê10 : 2 : "...Và cả dân sự nó đều là người mạnh dạn…"

a) Trở lực này có liên hệ tới vấn đề về cách nhìn của dân  sự.
-Hãy tham chiếu so sánh với Hội thánh Lao-đi-xê (Khải huyền 3 : 14...22)
Dân sự chỉ nhìn vào một thực tế, đó là thực tế vật chất hữu hình, mà quên nhìn lại các lời hứa
của Đức Chúa Trời (Giô-suê 1: 3// Phục truyền. 11: 24)
"Đức Giê-hô-va phán : (...) Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các
ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se."

Dân sự chỉ nhìn vào gánh nặng to tát của nhiệm vụ phải hoàn thành, và vào những mối  hiểm
nguy khó khăn lớn lao đang giăng mắc trước mặt. Họ bị tràn ngập bởi những gì mà họ nhìn
thấy.
Họ không nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời. Họ cần phải thay đổi cách nhìn, tầm nhìn
của mình.

Ngày hôm nay, chức vụ thì khó thi hành,  tín đồ thì khó khăn, không thấy có những sự chữa
lành, cũng chẳng thấy có phép lạ xảy ra...v...v...Đó là vài nhận xét phát xuất từ một nhãn quan
hẹp hòi và quá dựa trên cách nhìn của con người.
Tôi không nói đây là những nhận xét sai lầm. Vấn đề là ở cách nhìn và kế đó là cách nhận
định chính xác tình hình sự việc.

Những gì dân sự nhìn thấy là có thực, song họ có cái nhìn hạn hẹp chỉ tập trung và dừng
lại ở những gì mình nhìn thấy mà thôi, do đó dẫn họ tới chỗ lằm bằm và manh nha phản
loạn : "...các ngươi lằm bằm trong trại mình"..."... các ngươi không muốn lên trên đó
và đã bội nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi."..."Các ngươi vẫn
không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi..." ..."Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời
nói các ngươi, bèn nổi giận và thề rằng : Chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ
thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi..." Phục truyền  Luật lệ Ký  1.

"Điều xấu không bao giờ nằm ngay trong chính sự cố xảy ra, nhưng là nằm ở cái  hậu quả
mà chúng ta cho phép nó xảy đến với chúng ta. » - Norman GRUBB

b) Nhìn theo cách nhìn của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời thông hiểu mọi sự. Về dân cư xứ Ca-na-an, Ngài thừa biết chúng là những
người cao lớn giềng giàng và là những chiến sĩ gan lì dũng cảm...
Đức Chúa Trời biết rõ những khó khăn và tầm mức những khó khăn đó của chúng ta...Ngài
sẵn sàng làm cho danh Ngài được vinh hiển trong những khó khăn của chúng ta bằng cách
hành động, với sức toàn năng của Ngài, trong chúng ta và qua chúng ta. Tuy nhiên, muốn
được như vậy, chúng ta cần phải dành cho Ngài cơ hội để hành động ? Cơ hội thế nào ?
Ay là chúng ta phải biết coi những khó khăn như một phương tiện giúp mình đi sâu đi sát hơn
nữa trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời và các công việc kỳ diệu của Ngài.

Các lời chứng từ Thánh Kinh : II Các Vua 6 ; Công vụ. 4 : 23 - 31 ; Rôm. 5 : 3 - 5 ; II Côr.
4 : 17 - 18.
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Giai đoạn  4

3) Thành Giê-ri-cô :
- Giô-suê 6 :1 : "Vả, Giê-ri-cô đã đóng cửa mình cách nghiêm nhặt trước mặt dân Y-sơ-
ra-ên, không người nào vào ra."

a) Trở lực hay chướng ngại này cho thấy có những bức tường phải được đánh sập.
b) Thành Giê-ri-cô là một cứ điểm chiến lược lớn, nếu không đánh hạ được nó thì Giô-

suê và binh đoàn của ông không thể tiếp tục tiến bước trên con đường chinh phục vùng
Đất Hứa.

Chúng ta đều biết rằng thành Giê-ri-cô trông bề ngoài thì thấy khó thể xâm nhập, vì nó được
bao bọc bởi những bức tường thành kiên cố tưởng chừng như vô phương vượt qua.

1° - Nếu nhìn sự việc theo góc độ của nỗ lực rao giảng Phúc âm, chúng ta thấy mình như
đứng trước những bức tường cản không tài nào vượt qua nổi.
Chúng ta phải đương đầu với các thế lực của sự tối tăm (Ê-phê-sô 6 : 10 - 12).
Các thế lực và quyền uy này tìm cách ngăn chặn những người hư mất đến với Hội Thánh và
ngược lại.
Chúng chống lại sự giảng dạy Lời Chúa (I Tês. 2 :18), cướp Lời Chúa ra khỏi lòng người
(Mat.13 :14-15), và luôn giăng bẫy để hãm hại loài người (II Tim.2 :26)...
Ma quỷ càng ra sức chống trả dữ dội khi thấy chúng ta tiến hành công cuộc chinh phục tội
nhân về với Đức Chúa Trời.

Một hội thánh không tham gia vào cuộc chinh phục tâm linh này là một hội thánh chẳng có gì
để ai nể sợ, và ma quỷ cứ để mặc cho hội thánh dạng này ung dung tự tại yên nghỉ trong tiếng
kinh kệ ê-a đều đều mỗi ngày, hay trong những hình thức và truyền thống thờ phượng không
có lấy một chút sinh khí của quyền năng trên cao...
Nhưng, một hội thánh năng nổ dấn thân vào cuộc chinh phục linh hồn và ra sức, với đức tin
không lay chuyển đổi dời, triển khai một chiến lược truyền giảng Tin Lành rộng khắp, thì hội
thánh đó sẽ là một mối đe doạ thực sự đối với vương quốc của Sa-tan. Cũng hãy nhớ rằng nỗ
lực trước nhất của quỷ vương là tìm cách phá vỡ khí thế hay bẻ gãy đà tiến của chiến đoàn
thập tự giá, bằng cách dựng lên biết bao nhiêu rào cản, bao nhiêu tường thành mà dưới mắt
con người tưởng rằng khó thể vượt qua...
Chúng ta phải đương đầu với những bức tường thành của :

- đường lối lý luận chống lại sự hiểu biết về Đức Chúa Trời,
- sự mù loà mê muội về thuộc linh và đạo đức,
- tình trạng bị lạc lầm và bị quyến dụ,
- sự hoài nghi, vô tín,
- tội lỗi,
- sự thờ lạy hình tượng, tôn giáo hình thức  và mê tín dị đoan...

Xem : II Côr.4 : 3 - 4 ; Mat.24:24 ; I Tim. 3 :7 ; Hêb.12:1 ; Gal.5:19...

Đọc qua các sách Phúc âm, chúng ta có thể thấy Chúa chúng ta, trong khi thi hành chức vụ
trên đất, cũng đã đương đầu với thực tế này :
- Mác 6:5-6 : "...Ở đó (Na-xa-rét), Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa
lành vài người đau ốm ; và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin."
- Chúng ta biết rằng những thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những kẻ thù địch của Đấng
Christ ; bọn họ không ngừng chống đối và gây hấn với Chúa, và là công cụ trong tay ma quỷ
để ngăn cản Chúa Cứu Thế Giê-su thi hành công việc của Đức Chúa Trời.
- Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một bức tranh rõ nét về con người : Rôm. 3:12 :"...chúng nó
đều sai lạc cả..."
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Bởi sự chết và sự sống lại của Ngài, Đấng Christ đã chiến thắng được các bức tường thành
ngăn cản kia (Cô-lô-se 2).
Ngài đã hiện ra để hủy phá những công việc của ma quỷ, và để triệt hạ các bức tường thành
do kẻ thù dựng lên (I Giăng 3:8).

Bởi Thánh Linh Ngài, Đấng Christ ban cho chúng ta các thứ khí giới để chiến thắng những
bức tường thành :"...Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt
nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận, và
mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, chúng tôi cũng bắt mọi tư
tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế ." II Côr.10: 4 – 5 (theo bản dịch mới)

Chúng ta có thể kể ra sau đây vài thứ khí giới mà Đấng Christ ban cho để chúng ta sử dụng
trong trận chiến thuộc linh :
- sự cầu nguyện và kiêng ăn : "Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện , thật có linh
nghiệm nhiều !"..."Nhưng thứ quỷ này, nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì
chẳng trừ nó được." Gia-cơ 5 :16b – Mat. 17 :21.
- đức tin : "...vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian ; và sự thắng hơn
thế gian, ấy là đức tin của chúng ta ." I Giăng 5 :4. // I Côr. 2 :5

- Những khí giới của :
* sự sáng (Rô-ma 13 :13)
* sự công bình (II Côr. 6 :7)
* Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6 :11 - 13).

2° - Bây giờ chúng ta hãy xem xét sự việc theo một góc độ khác, không phải của nỗ lực truyền
giảng Phúc âm nữa, mà là của đời sống bản thân và của mối quan hệ giữa chúng ta với Dức
Chúa Trời.

- các ý tưởng,
- các quan điểm lập luận,
- một thói quen mà chúng ta vất vả tìm cách khắc phục nó đã nhiều tuần lễ nay,
- một điểm về tính tình, chẳng hạn như  sự nóng giận : sau khi thử làm đủ cách để thay đổi
tính nết này, có thể chúng ta nói rằng : tôi là vậy đó, sẽ chẳng thay đổi được gì đâu (thái độ
thua cuộc, đầu hàng). Nếu vậy, chắc có lẽ chúng ta đi tới chỗ phải chấp nhận sống quen với
cái tính nóng giận ấy trong suốt cuộc đời mình !
- một sự đam mê ràng buộc chúng ta trải qua nhiều năm rồi và chúng ta đang cố vẫy vùng để
thoát ra khỏi nó,
- một tật xấu mà chúng ta thường xuyên vấp phải,
- một trong những công việc của xác thịt, như được kể ra trong Gal. 5 :19
... Trên đây là một vài trong số những sự việc xảy ra trong đời sống chúng ta, có thể được coi
như là những bức tường thành khó vượt qua ; và đối với chúng,  thiện chí cũng như những nỗ
lực khắc phục của chúng ta lắm khi trở nên vô ích.

Biết bao con cái Đức Chúa Trời từng bị cản trở không cho tiến lên trong đời sống Cơ-
đốc, không nhích lên được bước nào trong đức tin, trong sự sống của Thánh Linh,
không nếm trải một sự đơm hoa kết trái thuộc linh nào, tất cả chỉ vì bị cản trở bởi bức
tường khó thể vượt qua kia !
Đức Chúa Trời không muốn chúng ta đứng trụ  mãi trước những bức tường này, cũng
không muốn chúng ta coi nhẹ hậu quả của chúng nơi lòng mình, lại cũng chẳng muốn
chúng ta lẫn trốn chúng nó bằng mọi lời ngụy biện, kể cả bằng sự đào tẩu để gọi là giữ
thể diện...
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Đấng Christ muốn đánh đổ những bức tường ấy trong lòng chúng ta, để những gì chúng ta
nhận được từ nơi Ngài sẽ sinh sôi nảy nở cách sung mãn.
Tuy nhiên, Đấng Christ chỉ có thể giúp đánh ngã các bức tường ấy một khi chúng ta nhận biết
chúng và sẵn sàng tin cậy để Ngài trọn quyền hành động can thiệp.

Thực tế, các bức tường thực sự cần phải chiến thắng và đánh sập thường nằm trong
chính tấm lòng của chúng ta.
// Ma-thi-ơ 7 :1 - 5.

Giô-suê và dân sự  muốn tiến lên, trước hết cần phải đánh sập các bức tường thành Giê-ri-cô.
Còn chúng ta hôm nay muốn tiến bước xa hơn nữa với Ngài và trong Ngài, thì hãy để Ngài
làm điều Ngài muốn : « Ta muốn đánh sập những bức tường ngăn cản trong lòng con ! »
Các bước tiến của chúng ta phải được trả giá bằng sự vâng phục này.

Đâu là bức tường trong đời sống mình mà chúng ta phải vất vả tranh chiến với tất cả thiện
chí, nỗ lực nhưng vẫn vô hiệu quả ?

b) Các bức tường thành Giê-ri-cô sụp đổ do quyền năng của Đức Chúa Trời.
Sự chiến thắng thành Giê-ri-cô thực tế là do có được mối tương giao mật thiết trực diện với vị
thống lãnh đạo quân của Đức Giê-hô-va (Giô-suê 5 :13 - 15).
Chúng ta có thể nhận ra vị thống tướng đó chính là Đấng Christ, vì 3 lý do :

- Ngài chấp nhận sự tôn thờ của Giô-suê,
- Ngài được gọi là CHÚA,
- Ngài tuyên bố chỗ gặp Ngài là đất thánh.

Quả thực, sự hiện diện của Đấng Christ giúp chuẩn bị và mang lại những cuộc chiến thắng.
Quả thực, sự hiện diện của Đấng Christ giúp đánh ngã các bức tường thành ngăn cản trong
đời sống chúng ta.
Quả thực, các bức tường thành phải đổ xuống khi chúng ta thể hiện được niềm tin kiên định
và tinh thần tôn thờ chúc tụng Đức Chúa Trời.

Chúng ta thấy Giô-suê biết nương dựa vào Chúa và hết lòng tôn thờ Ngài : Giô-suê 5 :14 &
15.
Tinh thần thái độ của Giô-suê cho thấy ông giao cho Chúa nắm quyền tể trị đời sống của
mình, do đó ông được chúc phước, vì Đức Giê-hô-va phán cùng ông rằng : "Kìa, ta đã phó
Giê-ri-cô, vua, và các chiên sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi..." (Giô-suê 6 :2), hay có thể
nói cách khác là :"ta đặt sự chiến thắng vào tay người, ta ban sự chiến thắng cho ngươi....."

Đó là những chiến thắng của Giô-suê, cũng là những gì đang mời gọi chúng ta nếm trải.

Cũng như Giô-suê đã làm,
1° - liệu ngày nay chúng ta có muốn nương dựa vào Chúa như vậy không ? Thi thiên
37 :4 - 5 ; 55 :23

2° - liệu ngày nay chúng ta có muốn giao Christ nắm quyền chủ tể trong đời sống chúng
ta không ?

"Chúa ôi, con đang đứng trước một bức tường thành khó thể vượt qua ; nó cản trở con tiến
bước và ngăn chặn hoạt động của Thánh Linh Ngài. Nhưng Chúa ơi, con xin giao Ngài
quyền tể trị  tấm lòng con, và mong được thấy sự chiến thắng của Ngài trong đời sống con.
Cha ơi, đây là lời cầu nguyện chân thành của con !
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Con không muốn cho ý muốn của mình trở thành một  chướng ngại cho công việc của Ngài
trong con, nhưng noi theo gương Ngài, con xin thưa : Lạy Chúa , xin ý Cha được nên trong
tấm  lòng con !" Amen !
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Giai đoạn 5

4) Thành A-hi (Et-Tell) : Giô-suê 7: 4 - 5

So với trở lực tiêu biểu ở thành Giê-ri-cô, thì trở lực từ thành A-hi có lẽ là không đáng kể
lắm. Tuy nhiên, đây là một yếu tố trở ngại nói lên một thực trạng cần được xử lý của dân  sự
Y-sơ-ra-ên và mang tính nâng đỡ khích lệ niềm tin cho dân sự này.

Lắm khi những việc mà chúng ta coi là không đáng kể dưới mắt mình, lại gây ra những khó
khăn hết sức lớn lao khiến làm gián đoạn trầm trọng mối tương giao giữa chúng ta với Đấng
Christ.
Lời Chúa có cho chúng ta nhiều sự dạy dỗ ẩn dụ về thực tế này :
- Kinh thánh nói về những con chồn nhỏ trong vườn nho, thế nào chúng gây ra những tổn
hại lớn lao làm cho vườn nho không đơm bông kết trái (Nhã ca  2 :15).
Những ‘con chồn nhỏ’ này có thể tiêu biểu cho một thành kiến, một ý nghĩ  hình thành trong
ta về một anh chị em nào.

- Kinh thánh nói về một ít men làm dậy cả đống bột (Gal. 5 :9). Chúng ta biết ‘men’ chỉ về
tội lỗi.

Kinh Thánh không chỉ ban cho chúng ta các sự dạy dỗ mang tính ẩn  dụ, mà còn có những
trường hợp minh chứng cụ thể nữa.

- trường hợp Đa-vít : thay vì phải có mặt ở chiến trường, vua Đa-vít lại nằm nhà để rồi chỉ
qua một cái ngắm nhìn...đã rơi vào cạm bẫy của sự ngoại tình... (II Sa-mu-ên 11 & 12).
Ông đã chấp nhận một cái nhìn ham muốn, để rồi từ nó phát sinh biết bao tình tiết tệ hại lôi
cuốn ông vào mê hồn trận của tội lỗi.
Bước đầu, chúng ta có trường hợp minh chứng về một người đã không có mặt tại điểm cần
phải có mặt để nắm rõ tình hình chiến đấu của đạo quân mình nơi chốn trận tiền.

- Sam-sôn : Các Quan  Xét 14 :4 - 6 // Lê-vi-Ký 11 :39 - 40 & 17 :15 - 16.
Đáng buồn thay, Sam-sôn đã không biết cảnh giác về các chi tiết hay sự việc nhỏ nhặt ! Trong
đời sống được biệt riêng để hiến dâng phục vụ,  Sam-sôn đã chấp nhận một số những nhượng
bộ sai nhầm hiểm nghèo. Chính những sự bất cẩn  mà lắm khi chúng ta coi là nhỏ mọn, đã
đem lại những thất bại muôn lần chua xót ê-chề !
Như trường hợp Sam-sôn, chính những chuyện cho là nhỏ đã cuối cùng đánh gục được một
kẻ thù đáng sợ của quân dân Phi-li-tin.

Bây giờ hãy trở lại với cảnh Giô-suê và dân sự đang đứng trước thành A-hi. Chúng ta nhận
thấy ngay một điều :

a) Trở lực này đã phơi bày một tình trạng buông lơi thả lỏng trong đời sống tâm linh của
dân sự Đức Chúa Trời.
Ở chặng đường này, chúng ta không thấy Giô-suê và dân sự dành thì giờ để tìm kiếm sự hiện
diện của Đức Chúa Trời. Có lẽ họ nghĩ  thành A-hi là vấn đề quá nhỏ, không đáng để  bận
tâm, do đó họ có thái độ buông lơi hay thả lỏng, song chính sự thả lỏng buông lơi này đã đem
lại cho họ một hệ quả không cần phải chờ đợi lâu : đó là một cuộc thảm bại !

Rất thông thường, khi đề cập tới cuộc thảm bại ở thành A-hi, người ta hay gán tội cho A-can,
nhưng thiết nghĩ sự bất vâng phục của A-hi cũng chỉ là một phần nào đó nằm trong bối cảnh
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chung của tình trạng tâm linh buông lơi của toàn thể dân sự....
Chính tình trạng chểnh mảng lơ là đã tạo điều kiện cho A-can bất vâng phục. Tình trạng này
thể hiện qua nhiều cách :

Sự chểnh mảng : phát khởi từ Giê-ri-cô, chứ không phải từ Ghinh-ganh, hướng về thành A-
hi.
Giô-suê và dân sự đã phát xuất từ Ghinh-ganh để đi chinh phục thành Giê-ri-cô (Giô-suê 5 : 9
-10), còn khi muốn chinh phụ thành A-hi thì điểm phát xuất của họ lại là thành Giê-ri-cô.

Ghinh-ganh nói cho chúng ta biết về Thập tự giá của Chúa Giê-su, là nền tảng và là nguồn
cho mọi thắng lợi của chúng ta : "Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài
là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực " Cô-lô-se (3 :10).
Trong những câu KT sau đây, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết tại sao chúng ta có được đầy
dẫy mọi sự trong Đấng Christ. Ông chứng minh về công việc của  Thập tự giá (câu 11-15),
thế nào Thập tự giá đã đắc thắng tội lỗi, đắc thắng sự hình phạt, đắc thắng Sa-tan và đạo
quân tà linh của nó.
Nhờ được thông công với một Đấng Christ đã chết và đã sống lại từ trong kẻ chết, ngày nay
chúng ta có thể đạt được những sự đắc thắng cần thiết cho đời sống của mình.
Nếu đánh giá nhẹ mối tương giao này, chắc chắn chúng ta sẽ nếm mùi thất bại.
Mọi chiến thắng, mọi phước lành, và chúng ta cũng có thể nói thêm về đời sống đầy dẫy
Thánh Linh nữa... tất cả đều phát xuất từ Thập tự giá, công lao cứu chuộc của Đấng Christ. .
Không có gì đến từ công đức của chúng ta đâu ! (Ê-phê-sô 2 :8 - 10).

Sách Giô-suê chương 10 cho thấy rằng Giô-suê đã học được bài học này qua cuộc chiến
chống lại khối 5 vua liên minh cùng các binh đoàn của họ bằng cách phát khởi từ Ghinh-ganh
(Giô-suê10 :7 : "Vậy, Giô-suê ở Ghinh-ganh đi lên cùng với hết thảy quân lính và những
người mạnh dạn..."). Đối với Giô-suê và dân sự, Ghinh-ganh trở nên một cứ điểm xuất phát
đầy ân huệ (Giô-suê10 :6, 15 & 43...), vì tại đó, họ gặp được Chúa, được soi sáng và được bồi
bổ sức mới.

Thập tự giá là điểm xuất phát của những trận chiến thắng lợi.
Thập tự giá mãi mãi là nơi gặp gỡ Thánh Chúa, nơi được soi sáng và được tiếp nguồn sức
mới.
Có người đã nói : "Không có chiến đấu, thì không có cách gì để đón nhận được bất kỳ ơn
phước nào, nhưng nếu thiếu Ghinh-ganh, thì cũng chẳng thể có sự đắc thắng.”

Một khi xao nhãng trong mối thông công tương giao với Christ, hẳn nhiên là chúng ta sẽ đi
đến chỗ tự phụ và nương dựa vào xác thịt, chứ không còn nương dựa vào Đấng làm nguồn
của mọi sự đắc thắng nữa.
Giô-suê và quân lính mình dừng lại ngơi nghỉ ở chiến thắng Giê-ri-cô, với sự hồ hởi phấn
khởi tràn ngập lòng, nhưng lại quên đi rằng cuộc chiến thắng này không phải là của họ mà là
của Đức Chúa Trời, và phát xuất từ Ghinh-ganh.
Chiến thắng thành Giê-ri-cô là chiến thắng của Đức Chúa Trời, chứ không phải của Giô-suê
hay của dân sự.
Giô-suê và dân sự  nương dựa vào phước hạnh đã chiến thắng thành Giê-ri-cô, nhưng lại vội
quên chính tác giả của nguồn phước hạnh ấy.
"Khốn thay cho kẻ nương dựa vào loài người" : tức kẻ nương dựa vào sức riêng, vào những
thắng lợi đã qua, vào năng tài năng lực của mình...Người ấy chắc sẽ nếm mùi thất bại.

Khi có sự xao nhãng trong mối quan hệ tương giao với Đấng Christ, thì  sẽ có sự tự mãn thể
hiện qua việc thiếu sự cầu nguyện trước khi bước vào cuộc chiến đấu.
Nếu Giô-suê và dân  sự biết tìm cầu Đức Chúa Trời trước khi lên đường vào mặt trận, hẳn họ
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đã được nghe sự chỉ đạo của Đức  Chúa Trời rồi !
Bằng chứng là, sau khi thảm bại, Giô-suê cùng quân lính trở lại tìm cầu Đức Chúa Trời, và đã
được Ngài trả lời. Vậy, nếu như Đức Chúa Trời đã trả lời cho sau cơn thất bại, thì điều đó có
nghĩa là Ngài cũng có thể trả lời và ban cho sự chỉ đạo trước khi trận chiến diễn ra (Giô-suê
7 :6 & và các câu kế tiếp...).

b) Trận chiến thành A-hi được coi là một tác nhân kích hoạt cho niềm tin của dân sự :
chương 7 :6 và các câu kế tiếp... những câu này cho thấy Giô-suê hạ mình trước mặt Đức
Chúa Trời, và thánh hoá chính mình ; động thái này của Giô-suê có nghĩa là từ đây ông
nguyện để cuộc đời mình bước đi theo đúng với ý nghĩ, ý muốn và hành động của Chúa.
Qua trận chiến tại thành A-hi, dân sự đã học được bài học về sự hạ mình, ăn năn, nương dựa
nơi Đức Chúa Trời, không tự mãn dựa trên những chiến thắng đã qua nữa, và luôn chăm sóc
vun bồi cho mối tương giao giữa mình với Chúa.

Đừng để những việc cho là nhỏ nhặt không đáng gì mọc rễ trong đời sống chúng ta...
Đừng để cho lòng ta trở nên chểnh mảng, hờ hững...
Trái lại, hãy hạ mình trước mặt Chúa,  ăn năn xưng nhận với Ngài về những sự chểnh mảng
lơ là của chúng ta,  về những việc nhỏ nhặt khiến cho đời ta nhơ nhớp, vẩn đục.
"Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận
hiệp Ngài nhắc anh em lên ; lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn
sóc anh em." I Phi-e-rơ 5 : 6 - 7 // Thi thiên 35 :13 ; Đa-ni-ên 10 :12.

"...và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm
kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và
cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bấy giờ, mắt ta sẽ đoái xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu
nguyện tại nơi này."II SửKý 7 :14 - 15
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Giai đoạn 6

5) Sự liên minh của các dân thù địch : Giô-suê  9 :1-2

a) Trở lực này giúp cho việc xác định được danh tính và những động cơ liên kết hành
động của các kẻ thù địch thực sự của dân sự Đức Chúa Trời.
Dân Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ đang ở trong thời kỳ đi chinh phục ; đây là một dân tộc đang
chuyển  mình đi tới.
Trong câu KT mở đầu, chúng ta thấy uy tín của dân sự Đức Chúa Trời vang đội khắp
nơi :"Khi hay được các việc này...."
Những chiến thắng dồn dập của dân sự đã khích động các dân tộc chung quanh phải có phản
ứng phòng vệ.
Ngày nay cũng thế, một hội thánh trên đà đi tới bao giờ cũng gây tiếng vang và được nhiều
phía lưu ý.

Điều gì làm vui kẻ này, thì lại làm buồn kẻ kia (những phép lạ của Chúa Giê-su trong các
sách Phúc âm có làm cho hết thảy mọi người hài lòng đâu !).

- Có những kẻ phấn khởi trước các viễn ảnh chiến thắng trên đường chinh phục, do đó đã
nhất trí đoàn kết với nhau để tạo sức mạnh chiến đấu : "Giô-suê và quân lính của ông ..."

- Lại cũng có những kẻ chẳng có chút nhiệt tình hay phấn khởi gì nhưng lại thông đồng kết
hợp để chống lại dân sự Đức Chúa Trời.
Chúng ta hãy lưu ý về một điểm quan trọng liên hệ tới danh tính thành phần của những kẻ
chống nghịch lại dân sự Đức Chúa Trời.
Giô-suê 9 :1 - 2

Đó là những dân sống bên này sông Giô-đanh và dọc theo bờ biển lớn.
Chúng ta đều nhớ rằng sông Giô-đanh tượng trưng cho sự vâng phục Đấng Christ, và sự từ bỏ
chính mình.
Nếu các giai đoạn này bị bỏ quên hay đánh giá thấp trong đời sống chúng ta, thì chúng ta có
khả năng trở thành những chướng ngại vật, những kẻ thù nghịch của công việc Đức Chúa
Trời.

Nên ghi nhớ rằng, về phương diện thuộc linh, những kẻ"ở bên này sông Giô-đanh" bao giờ
cũng có các mưu định hành xử giống nhau.  Họ không thể chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về các
sự việc giống như những kẻ "đã vượt qua sông Giô-đanh", đã có kinh nghiệm đồng chết và
đồng sống lại với Đấng Christ (Rô-ma 6). Hai tinh thần, tâm tính này không thể hoà hợp nhau
được, vì chúng đối chọi nhau.

Thực chất thực trạng của phản ứng đoàn kết giả tạo giữa những kẻ thù nghịch của Đức Chúa
Trời, được nói đến khá rõ trong các văn đoạn KT sau đây :
- Lu-ca 23 :12 : Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát giải hoà với nhau để cùng chống lại Chúa Giê-su.
- Công Vụ.24 :27 : người La-mã và người Do Thái nhượng bộ nhau để tìm cách gây tổn
thương cho sứ đồ Phao-lô.
- Gal. 4 :29 : kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh (Gal. 5 :17).

Phương án phòng vệ của chúng ta gồm có việc trước nhất là không đứng chung trong hàng
ngũ những kẻ chống nghịch Đức ChúaTrời.
Kế đến, để đương đầu với "khối liên minh của những kẻ dấy lên chống nghịch cùng
Chúa » (Công vụ. 4 :26), tức là các thế lực của sự tối tăm và cùng lúc là những phần tử
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chống báng Đạo Trời, chúng ta chỉ còn phương cách là cầu nguyện theo cách cầu nguyện ở
Công vụ. 4 :27 - 31.
Hội đoàn các môn đồ đương nhiên là chống lại hiệp hội những kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời.

Ghi chú :
- 5 vì vua trốn sâu trong hang đá (10 :16) là hình ảnh của những tà linh luôn có khuynh hướng
ẩn mình trong bóng tối, cũng là hình ảnh của tội lỗi chưa xưng ra đang giấu mình trong nơi
sâu thẳm của lòng người. Trong trường hợp này, chỉ thấy có sự dằn vặt, kìm nén nhiều hơn là
sự giải thoát và thánh hoá. Vậy tốt nhất là "mời các vua này ra ngoài" (10 :22). Sự xưng
nhận các tội lỗi là phương cách duy nhất có thể giúp đưa chúng ra ánh sáng  để được tha thứ
và giải phóng..
- Bị treo trên 5 cái cây (10 :26 : những xác vua bị phơi trên cây chỉ về thân phận dành cho ma
quỷ và tội lỗi ; chúng phải bị đóng đinh trên thập tự giá, và mọi quyền lực của chúng đều bị
thập tự giá khiến cho trở thành vô hiệu (Cô-lô-se 2 :14 - 15).

- Danh sách các vì vua bị đánh bại (12 :9 - 24) cho thấy những quyền lực quỷ ma ác độc
không phải là các sức mạnh không tên không tuổi, vô sắc vô ngã, mà là có tính danh và tổ
chức hẳn hòi (Ê-phê-sô 6 :12). Mọi chiến thắng của chúng ta đều được Chúa kê rõ trong sổ
sách của Ngài (Khải huyền 2 :2).

b) Trở lực thành A-hi là tác nhân kích hoạt cho đức tin của dân sự Đức Chúa Trời : họ đã
học được bài học đoàn kết để chiến thắng quân thù.
Giô-suê10 :7 : "Vậy, Giô-suê ở Ghinh-ganh đi lên với hết thảy quân lính và những người
mạnh dạn."

Có thể nói là sự chiến thắng được xây dựng trên ba cái trục chính như sau :

1° - Dân sự luôn giữ quan hệ  chặt chẽ với lãnh đạo của mình : "Giô-suê từ Ghinh-ganh đi
lên với hết thảy quân lính và những người mạnh dạn." .... "Khi Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên
đánh chúng nó bị bại rất lớn...." Giô-suê 10 :7, 20, 24, 29, 31, 34, 36, 38, & 43.
Ở đây chúng ta thấy một tập thể dân sự  biết luôn  sát cánh với lãnh đạo, nâng đỡ lãnh đạo,
vào sinh ra tử cùng với lãnh đạo, phục tùng lãnh đạo và kiên trì chịu đựng bên lãnh đạo của
mình.
Nhưng, nếu như tập thể dân sự này chỉ biết phung phí thì giờ để tranh cãi hơn thua, để yêu
sách đòi hỏi này nọ, để xét lại vấn đề thẩm quyền của Giô-suê, thì chắc là họ đã thất bại và bị
đám liên minh thù địch chiến thắng rồi !
Trái lại, chúng ta thấy đây là cả một khối dân sự đoàn kết một lòng đứng sau lưng lãnh đạo
của mình để cùng nhau tiến bước về hướng chiến thắng.

2° - Những phẩm chất riêng của mỗi người : "... với hết thảy quân lính và những người
mạnh dạn (tức với những lính chiến và dõng sĩ)..." Giô-suê 10 : 7.
- Những người sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì đại cuộc : Giô-suê 10 : 9 : "Vậy, Giô-suê ở
Ghinh-ganh đi trọn đêm, rồi chợty đến áp chúng nó."
- Những con người mạnh dạn và dũng cảm : Giô-suê 10 : 7 "Giô-suê ở Ghinh-ganh đi lên
với hết thảy quân lính và những người mạnh dạn."
- Những con người đầy lòng nhẫn nại, kiên trì : Giô-suê 10 : 19 : "Còn các ngươi chớ dừng
lại, phải rượt theo quân nghịch, xông đánh phía sau ; đừng để chúng nó vào thành chúng
nó ; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phó chúng nó vào tay các ngươi..."
- Những con người biết vâng lời và tòng phục : trọn chương 10 chứng minh cho thực tế này.
- Những con người tận lực tập trung vào cuộc chiến đấu đang diễn ra: Giô-suê 10 : 19 : "...
còn các ngươi chớ dừng lại, phải rượt theo quân nghịch..."
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3° - Khả năng đoàn kết và phối hợp hoạt động : "Giô-suê ở Ghinh-ganh đi lên với hết thảy
quân lính và những người mạnh dạn." .... "Khi Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đánh chúng nó
bị bại rất lớn...." Giô-suê 10 : 7, 20, 24, 29, 31, 34, 36, 38, & 43.
Il ne s'agit pas de servir pour se faire voir, mais pour faire triompher la cause de l'vangile.

Lưu ý :
Mặt trời dừng lại (10 :12), nói lên sự chiến thắng của ánh sáng trước những bóng tối tăm..
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Giai đoạn 7

6) Mưu kế của người Ga-ba-ôn:
- Giô-suê  9 : 3 và các câu kế tiếp ...
- câu 22 : "Giô-suê bèn gọi dân đó mà nói như vầy : Sao các ngươi đã gạt chúng ta, nói
rằng : Chúng tôi ở rất xa các ông, té ra các ngươi ở giữa chúng ta?..."

a) Trở lực này rất khác với những trở lực kia : đây là Sự Nhượng bộ.
Khi quân thù thấy không thể đánh thắng bằng sức mạnh hay bằng một liên minh lực lượng,
chúng liền vận dụng đến mưu kế.
Dân Ga-ba-ôn dùng mưu chước (9 : 4).
Nhờ khéo giấu giếm danh tính thân phận đích thực của mình dưới các lớp ngụy trang tinh vi,
và cố tình che đậy sự thật bằng những lời dối trá, chúng đã gạt được cả Giô-suê lẫn dân sự Y-
sơ-ra-ên. Chúng chỉ có mồm mép chân thật bề ngoài, còn bên trong thì chứa đầy sự xảo quyệt.
Dựa trên các tình cảm của loài người xác thịt, dân sự  đã đồng ý sống chung hoà bình với dân
Ga-ba-ôn, theo một kết ước thiếu cẩn trọng.
Chúng ta cần ghi nhận rằng chính sự thiếu tìm cầu ý Chúa đã giúp cho mưu kế của dân Ga-
ba-ôn được thành công (9 : 14).
- Sống nặng về tình cảm mà thiếu sự cầu nguyện tương giao với Chúa, ắt sẽ mở cửa cho sự
nhượng bộ bước vào.
Không nên để cho tình cảm, xúc động và cảm nghĩ  của chúng ta đứng ra hướng dẫn lèo lái
đời sống của chúng ta và của Hội thánh.

Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời vẫn ở với dân sự Ngài ; nếu như chúng ta chỉ thấy đây là
một sự nhượng bộ, thì làm sao thấy được những gì diễn tiến sau đó trước phản ứng của toàn
dân Y-sơ-ra-ên ?

b) Dù sao, trở lực đặc biệt này cũng là một tác nhân kích hoạt cho niềm tin của dân sự
Đức Chúa Trời.

- Dân sự đã học được bài học quý giá, đó là không nên nương dựa vào những tình cảm, xúc
cảm của mình, hay ở những vỏ bọc hào nháng xảo quyệt bên ngoài, mà phải chí cốt quyết tâm
nương dựa nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài.
- Dân sự học tập gánh vác trách nhiệm : dân sự Chúa phải chấp nhận kinh nghiệm không mấy
vui này, là để dân Ga-ba-ôn ở lại sống giữa họ, với tư cách là đám dân bị rủa sả, trừng phạt
(9/ 20 - 23 ; 26 - 27).
Dân sự học tập sống và hành xử như một dân tộc có ý thức tinh thần trách nhiệm cao.

Ê-phê-sô 6 :18 : "Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện
và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết
thảy các thánh đồ."
Cầu nguyện là thể hiện sự nương cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời.
Sự cầu nguyện kiên trì giúp chúng ta giữ mình sống trong sự nương cậy nơi Chúa, nhờ đó
tránh được lỗi lầm của sự  ‘nhượng bộ’.
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Phần Kết Luận :

a) Bên cạnh những cuộc chinh phục đầy hiển hách này, tiếc thay Giô-suê đã để lại một số
lãnh địa chưa bị khuất phục. Đây chính là trang sử buồn của dân Y-sơ-ra-ên, cũng là trang sử
buồn của biết bao tín đồ không đạt được tới chỗ có thể vui hưởng trọn vẹn những sự giàu có
thuộc linh dành cho mình. Chính những vùng đất chưa được chinh phục đã ngăn cản dân sự
Đức Chúa Trời tận hưởng phần cơ nghiệp hứa ban, vì trên đó vẫn còn có "những phần tử Phi-
li-tin".

b) Cũng xin lưu ý đến đặc tánh của Giô-suê :
- đức tin : có thể làm cho mặt trời dừng lại (10 : 13) : tham chiếu Hêb.11 : 6,
- thể hiện tinh thần vâng phục : tham chiều I Sa-mu-ên 15 : 22 - 23,
-trung tín với Đức Chúa Trời và Lời Ngài phán dạy.
- sự cầu nguyện. Mỗi khi thấy cụm từ "Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê..." trong

văn đoạn Kinh Thánh, thì chúng ta nên biết rằng trước đó Giô-suê đã trải qua nhiều thời khắc
cầu nguyện. Ông chẳng muốn làm bất cứ điều gì mà không cầu vấn Đức Chúa Trời. Tuy
nhiên, sách Giô-suê cũng nêu ra một sự yếu kém của Giô-suê và dân sự trước người Ga-ba-
ôn, như để nhắc nhở chúng ta luôn nhớ về vị trí và tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong
đời sống chúng ta (9 : 14).

- sự khôn ngoan .xem Gia-cơ 1 : 5.
- quan tâm lo lắng tới sự vinh hiển của Đức Chúa Trời : I Cô-rinh-tô 10 : 31.

Đấy, đó chính là phẩm cách và đặc tính tiêu biểu của môn đồ Chúa Cứu Thế Giê-su!

đvh/ch.ng.lm
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Vào xứ Ca-na-an

: Con đường tiến vào xứ Ca-na-an

: Những trận chiến của Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên chiếm lấy
Ðất Hứa

Dân Y-sơ-ra-ên cần một vị lãnh tụ tài năng nếu họ phải chinh phục xứ. Ðức Chúa Trời đã
chọn Giô-suê cho nhiệm vụ nầy (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:1-8). Giô-suê đã phục vụ với tư
cách người phụ tá Môi-se suốt nhiều năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:17), và với tư cách người
thám tử, ông đã ủng hộ việc tấn công Ca-na-an (Dân-số Ký 14:6-10). Không còn ai khác có
từng trải của ông và tiềm năng cho chức vụ lãnh đạo. Tuy vậy, ông chưa hề lãnh đạo dân sự,
ông chưa tỏ ra rằng ông có thể thay thế Môi-se.

Vì cớ trách nhiệm đáng sợ của mình, Giô-suê cần có sự khích lệ từ Chúa Giê-hô-va trước khi
dân Y-sơ-ra-ên tiến vào Ca-na-an (1:1-9). Ðức Chúa Trời hứa "không lìa ngươi, không bỏ
ngươi đâu" (1:5). Chúa Giê-hô-va cũng thề ban đất hứa cho dân sự (1:3-4), và khiến Giô-suê
trở nên tôn trọng như Môi-se (1:5). Ðổi lại, Giô-suê phải lãnh đạo dân sự, giữ giao ước, đọc
luật pháp Môi-se như Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:18-20 đã truyền và nương cậy nơi sự hiện
diện của Ðức Chúa Trời (1:6-9). Ba lần Chúa Giê-hô-va bảo ông "hãy vững lòng bền chí"
(1:6,7,9), là những lời có thể nói cho những nỗi sợ hãi tự nhiên của ông. Sau sự tái bảo đảm
nầy, Giô-suê sẵn sàng để lãnh đạo. Ông bảo dân sự chuẩn bị vượt sông Giô-đanh để tiến vào
xứ (1:10-15). Dân sự tuân lời, nhưng chỉ sau khi nói thêm lời yêu cầu của chính họ rằng Giô-
suê "hãy vững lòng bền chí!" (1:16-18).

Giô-suê quyết định tấn công Giê-ri-cô trước tiên (2:1). Vì Giê-ri-cô nằm giữa vùng nầy, nên
rõ ràng Giô-suê có ý định cắt đứt Ca-na-an ra làm hai phần. Kế đó, dân Y-sơ-ra-ên có thể tiến
về phía bắc hay phía nam từ căn cứ trung tâm nầy của họ. Vậy nên ông sai hai thám tử đi xem
xét thành nầy (2:1). Hai thám tử vào thành Giê-ri-cô và đi đến "nhà của một kœ nữ tên là Ra-
háp" (2:1). Không nghi ngờ gì cả, họ rất cẩn thận, tuy nhiên vua xứ nầy cũng biết hành tung
của họ (2:2-3). Khi các sứ giả của vua đến bắt các thám tử, Ra-háp nói rằng họ đã rời thành;
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nhưng thực ra, bà đã giấu các thám tử trong nhà mình (2:4-6). Lời nói dối của bà có tác dụng,
vì sứ giả của vua rời thành để rượt theo các thám tử (2:7).

Khi còn một mình với các thám tử, Ra-háp tuyên xưng rằng, bà tin Ðức Chúa Trời sẽ phó
Giê-ri-cô vào tay dân Y-sơ-ra-ên (2:8-11). Vì thế, bà xin các thám tử dung tha cho bà và gia
quyến khi họ chinh phục xứ (2:12-13). Họ chấp thuận, và bà giúp họ trốn thoát (2:14-16).
Thực tế, Ra-háp đã gia nhập vào dân Y-sơ-ra-ên, bà sẽ trở thành một thành viên trong dân sự
Ðức Chúa Trời vì cớ đức tin và các việc làm của bà. Trong lúc đó, các thám tử nói với Giô-
suê rằng Giê-ri-cô thuộc về họ (2:24).

Vượt qua sông Giô-đanh
Với quyết tâm lớn, dân sự nhổ trại và vượt sông Giô-đanh. Các thầy tế lễ khiêng hòm giao
ước đi trước dân sự, làm biểu tượng cho sự lãnh đạo của Chúa Giê-hô-va đối với dân Y-sơ-ra-
ên. Ðức Chúa Trời còn khiến sông ngừng chảy trong khi họ vượt sông. Ngay sau lúc họ hoàn
tất cuộc vượt sông, nước chảy tràn lại như cũ (Giô-suê 3-4). Rõ ràng, biến cố nầy báo hiệu
một cuộc xuất hành mới thuộc loại khác. Giống như tổ phụ của họ đã vượt qua Biển Ðỏ được
rẽ ra để tiến vào đồng vắng thể nào (Xuất Ê-díp-tô Ký 14), thì giờ đây cũng vậy, họ lìa đồng
vắng bằng cách vượt sông Giô-đanh để vào xứ sở mới của họ. Tại Ca-na-an, ma-na mỗi ngày
đã ngưng, vì giờ đây họ có thể ăn thổ sản của xứ (5:10-12). Ðức Chúa Trời đã đáp ứng, và sẽ
cứ tiếp tục giải quyết các nhu cầu vật chất của họ.

Kinh Thánh mô tả khi chân các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước mới bị ướt nơi mé nước thì
nước ở trên nguồn chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống, xa ra một khoảng 16 dặm
đến thành A-đam, là thành ở bên cạnh Xát-than; còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức Biển
mặn, đã rẽ đoạn ra; rồi dân sự đi qua đối ngang Giê-ri-cô. Như vậy không giống như lần họ
vượt qua Biển Ðỏ, nước rẽ ra dựng thành hai vách đứng hai bên, lần nầy nước chỉ dồn lại một
đống không chảy tiếp nữa và cứ ở đó như vậy, còn phần nước còn lại đã rút chảy hết về phía
Biển Chết, bày ra đất cứng để dân sự bước đi qua.

Khi qua khỏi sông Giô-đanh rồi, Chúa Giê-hô-va truyền cho họ lấy mười hai hòn đá ở dưới
lòng sông Giô-đanh, đem theo lên bờ đến tại Ghinh-ganh, họ dựng những hòn đá lớn ở đó để
làm kỷ niệm về sự băng qua sông Giô-đanh kỳ diệu mà Ðức Chúa Trời đã thực hiện cho họ.
Biến cố nầy đã làm cho các vua xứ Ca-na-an đều khiếp sợ, nao sờn.

Trước mặt họ bây giờ không còn đồng vắng khô khan, không phải chỉ là những cánh đồng
hoang chạy dài, mà là những vách tường thành kiên cố, với những đám dân đông có vũ khí.
Kẻ thù của họ bây giờ không phải là thú rừng, mà là cung tên. Giô-suê giờ đây không khỏi lo
lắng, là một tướng lãnh đạo, một thủ lĩnh Giô-suê phải hồi hộp, phải toan tính, có lẽ hơn lúc
nào hết Giô-suê cảm thấy run sợ. Ông đi một mình đến một chỗ vắng vẻ ở gần thành Giê-ri-
cô, ông đang toan tính, suy nghĩ thì chính Chúa đã hiện ra, xưng Ngài là Tướng đạo binh của
Ðức Giê-hô-va. Giô-suê nhìn biết mình đang đứng trên chỗ đất thánh, đáng phải lột giày ra,
và quỳ xuống lắng nghe sự hướng dẫn chỉ dạy của Chúa. Từ bây giờ, không phải Giô-suê chịu
trách nhiệm về dân sự, hay phải tự mưu toan chiến cuộc mà chỉ là một tôi tớ lắng nghe và làm
theo phương án tuyệt vời của Ðấng Toàn Năng mà thôi. Nhờ đó, Giô-suê biết được phải làm
gì cho cuộc chiến sắp đến, cuộc chiến chiếm lấy thành Giê-ri-cô.

Chiếm thành Giê-ri-cô
Thành Giê-ri-cô thất thủ theo một phương cách thật ngoạn mục. Trong sáu ngày, quân Y-sơ-
ra-ên đi vòng quanh thành mà không tấn công (6:1-3). Chắc chắn, cuộc diễu binh nầy hăm
dọa và làm nản lòng dân thành Giê-ri-cô. Cuối cùng, vào ngày thứ bảy, dân Y-sơ-ra-ên đi
diễu binh để chinh phục thành. Giô-suê bảo dân sự rằng toàn bộ của cải của Giê-ri-cô "đều sẽ
biệt riêng ra thánh cho Ðức Giê-hô-va; các vật đó sẽ nhập kho của Ðức Giê-hô-va" (6:19).
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Không ai được phép giữ các chiến lợi phẩm. Ông cũng nhắc họ tha cho Ra-háp (6:17). Các
thầy tế lễ thổi kèn lên, quân Y-sơ-ra-ên la lên, và các bức tường Giê-ri-cô đổ sụp xuống
(6:20). Bị phơi bày ra, thành vô phương chống cự. Chúa Giê-hô-va ban thành cho Y-sơ-ra-ên,
Ra-háp được cứu thoát và danh tiếng của Giô-suê đồn khắp xứ (6:21-27). Dân Y-sơ-ra-ên đã
chiếm cứ được một thành mang tính chiến lược, được cấp nước tốt, nằm tại trung tâm của Ca-
na-an. Giờ đây, họ đã có một căn cứ cho các chiến dịch khác.

Chiếm thành A-hi
Tuy nhiên, trong trận đánh nầy, một người nam tên A-can lấy riêng cho mình vàng, bạc và áo
xống (7:1,20-21). Khi dân Y-sơ-ra-ên cố gắng chiếm mục tiêu kế tiếp, một thành nhỏ tên A-
hi, thì họ không thành công (7:2-5). Chúa Giê-hô-va chỉ A-can cho Giô-suê. Cuối cùng A-can
thú tội (7:20-21). Khi lãnh án chết, A-can không phàn nàn (7:25-26). Trái lại ông vâng lời
dâng sự vinh hiển và ngợi khen cho Chúa Giê-hô-va (7:19). Rõ ràng ông đã nhận ra rằng
mình phải chịu những hậu quả của sự không vâng giữ giao ước. Khi sửa chữa nan đề nầy rồi,
rốt cuộc trong lần tái chiếm A-hi, đạo binh của Giô-suê đã hoàn toàn chiếm được A-hi (8:1-
28).

Luật pháp khắc trên núi Ê-banh và Ga-ri-xim
Ðể nhắc dân sự về các bổn phận của họ và các phước lành còn tiềm tàng, Giô-suê dẫn họ đi
nhiều dặm dài về phía bắc để làm lễ tái lập giao ước tại Ga-ri-xim và Ê-banh (8:30-35), trên
núi ấy, Giô-suê khắc Luật pháp của Ðức Giê-hô-va trên đá trước khi họ quay về tiếp tục chiến
đấu. Hy vọng rằng việc vi phạm giao ước sẽ không làm dừng tiến trình của họ một lần nữa.

Dân Ga-ba-ôn lập mưu lập thỏa ước với Giô-suê
Các biến cố giờ đây cùng cộng tác để đem đến cho dân Y-sơ-ra-ên một chiến thắng lớn khác
nữa. Vì cớ thành công của dân Do-thái, nhiều thành phố liên hiệp lại để đánh họ (9:1-2).
Người Ga-ba-ôn sống sát phía tây Giê-ri-cô, có một chương trình khác. Họ cố lừa để dân Y-
sơ-ra-ên nghĩ rằng họ là một dân ở xa bằng cách ăn mặc áo cũ và mang theo bánh mốc (9:3-
13). Không cầu hỏi Ðức Chúa Trời, Giô-suê lập hòa với họ (9:14-15). Dân Y-sơ-ra-ên biết sai
lầm nầy quá trễ, nhưng họ giờ đây bị ràng buộc bởi lời thề của mình. Họ không thể diệt Ga-
ba-ôn, dầu vậy, họ bắt dân Ga-ba-ôn phục dịch mình (9:16-27).

Ngay sau đó, nhiều vua hiệp lại đánh Ga-ba-ôn vì cớ thỏa ước của họ với Y-sơ-ra-ên (10:1-5).
Dĩ nhiên là người Ga-ba-ôn cầu cứu Y-sơ-ra-ên (10:6). Giô-suê nắm lấy cơ hội nầy đánh bại
một lúc nhiều đội quân (10:7-8). Dân Y-sơ-ra-ên hành quân cả đêm rồi đánh úp quân thù vào
rạng sáng (10:9-11). Ðể ban cho dân sự một chiến thắng trọn vẹn, Chúa Giê-hô-va nhậm lời
cầu xin của Giô-suê, khiến mặt trời dừng lại để quân thù không thể lợi dụng bóng đêm mà tẩu
thoát (10:12-14). Phép lạ nầy nhấn mạnh một ý ấy là Chúa Giê-hô-va "chiến cự cho dân Y-sơ-
ra-ên!" (10:14). Ðức Chúa Trời thực hiện mọi điều cần thiết để giúp dân Y-sơ-ra-ên hưởng
được xứ của họ. Ngay cả những lỗi lầm như việc tin người Ga-ba-ôn cuối cùng cũng có thể
đưa đến những chiến thắng vĩ đại.

Từ căn cứ tại trung tâm vùng nầy, Giô-suê tiến về phía nam và phía bắc. Ma-kê-đa, Líp-na,
La-ít, Éc-lôn, Hếp-rôn, Ðê-bia và các thành khác ở phía nam đều bị chiếm. Miền nam Ca-na-
an giờ đây đã thuộc về dân Y-sơ-ra-ên (10:29-43). Kế đó Giô-suê tấn công lên phía bắc,
những nơi chính như là Hát-so bị thất thủ. Một lần nữa, một nhóm gồm nhiều nước liên minh
đánh dân Y-sơ-ra-ên, nhưng chỉ làm cho nhiệm vụ của Giô-suê trở nên dễ dàng hơn. Giô-suê
nhanh chóng kiểm soát các thành lớn nhất trong vùng (đoạn 11). Phần lớn của cuộc chinh
phục giờ đây đã hoàn tất (đoạn 12). Ít nhất thì các trung tâm dân cư nổi bật đã bị khuất phục.
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Kinh Thánh nói rằng toàn bộ các chiến thắng nầy làm ứng nghiệm các lời hứa trước đây của
Ðức Chúa Trời (11:15,23). Giô-suê đã thực hiện điều Môi-se đã truyền. Chúa Giê-hô-va đã
chiến cự cho dân Y-sơ-ra-ên, đây chính là lý do khiến họ đã đánh hạ được nhiều kẻ thù mạnh
mẽ đến như vậy (10:42). Không giống như những bậc tiền bối, thế hệ nầy vâng theo lời chỉ
dẫn của Ðức Giê-hô-va. Họ trung tín với người chủ giao ước của mình, họ đã nhận được phần
còn lại của lời hứa (11:23).

http://tinlanhsydney.net/Bible-map/Event/Giosue/giosue_chiem_canaan.htm


