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““QQuuyyểểnn  ssáácchh  LLuuậậtt  PPhháápp  nnầầyy  cchhớớ  xxaa  mmiiệệnngg  nnggưươơii,,    

hhããyy  ssuuyy  ggẫẫmm  nnggààyy  vvàà  đđêêmm,,    

hhầầuu  cchhoo  ccẩẩnn  tthhậậnn  llààmm  tthheeoo  mmọọii  đđiiềềuu  đđãã  cchhéépp  ởở  ttrroonngg;;    

vvìì  nnhhưư  vvậậyy  nnggưươơii  mmớớii  đđưượợcc  mmaayy  mmắắnn  ttrroonngg  ccoonn  đđưườờnngg  mmììnnhh,,    

vvàà  mmớớii  đđưượợcc  pphhưướớcc””  

(Giô. 1:6) 

 

Chúng ta nghe được tiếng gọi từ phía nào thì sẽ đi về phía ấy. Nếu chúng ta chỉ nghe được tiếng nói của xúc cảm 

mình, chúng ta vẫn cứ còn lang thang trong hoang mạc thuộc linh và là Cơ Đốc Nhân thiếu phương hướng. 

Trong một tình trạng như thế, chúng ta dễ nghe theo tiếng thì thầm của kẻ thù thuộc linh, và chúng ta sẽ bị lung 

lạc. Một khi bị cuốn hút vào sự lung lạc, nhất định chúng ta sẽ bị bối rối, mất phương hướng, và nhất định sẽ lạc 

đường. Chỉ khi nào chúng ta biết thường xuyên nghe theo tiếng phán của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có đủ 

dũng khí để làm theo ý muốn của Ngài, thắng vượt được mọi sự bất cập, tiến lên trong chiến thắng và sự chinh 

phục. 

Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta đang ở trong một trận chiến thuộc linh chỉ có thể chiến đấu bằng những vũ 

khí thuộc linh. Để có thể nắm vững chiến lược, chiến thuật, phương án tác chiến, cần phải thường xuyên và liên 

tục giữ liên lạc với vị Tổng Tư Lệnh của chúng ta là Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét những gì 

Đức Chúa Trời phán với Giôsuê để tìm ra bài học cho mình. 

 

II..  ““HHÃÃYY  ĐĐỨỨNNGG  DDẬẬYY  ĐĐII”” (C. 1-2) 

Từ đầu Sách Giôsuê, đã có lời phán rằng ““MMôôiissee,,  ttôôii  ttớớ  ttaa,,  đđãã  cchhếếtt;;  bbââyy  ggiiờờ  nnggưươơii  vvàà  ccảả  ddâânn  ssựự  nnầầyy  hhããyy  

đđứứnngg  ddậậyy  đđii……”” (C. 2). Cho đến khi Môise qua đời, Dân Sự vẫn còn mơ hồ về mục tiêu chung của mình 

là tiến vào Đất Hứa. Tâm trạng phổ biến của Dân Sự là vẫn chưa thấy rõ vì sao họ phải tiếp tục gian nan 

trong con đường mà Môise đã dẫn họ đi. 

Đức Chúa Trời không hề có ý định cứ để họ lang thang trong hoang mạc. Thật ra, Đức Chúa Trời đã 

dành sẵn cho họ nhiều điều tốt hơn. Đức Chúa Trời đã dành cho họ nhiều điều đáng ước ao hơn là một 

đời sống đầy truân chuyên, rất đáng chán trong hoang mạc.  

Tại mọi thời điểm, Dân Chúa đều luôn phải thực hiện một sự chọn lựa: Họ phải quyết định hoặc cứ sống 

với những gì hiện có hoặc đi theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và sẽ hoàn thành những việc lớn lao 

theo ý muốn của Ngài. 

Chúng ta ngày nay cũng vậy. Lệnh truyền rằng ““  HHããyy  đđứứnngg  ddậậyy  đđii……”” vẫn còn có giá trị đối với chúng 

ta. Chúng ta phải biết “đứng dậy” khỏi các cảm xúc vẫn còn thắng thế đối với đức tin của mình. Ngày 

nay chúng ta cũng phải đứng trước một sự chọn lựa tương tự như sự chọn lựa của Dân Sự ngày xưa. Câu 

hỏi mà chúng ta phải tự vấn phải là “Liệu chúng ta mới chỉ biết thỏa lòng với những kinh nghiệm mà 

người khác đã từng có được với Đức Chúa Trời hay chúng ta đang khát khao tự khám phá được những 

điều gì đó có kết quả trong cõi đời đời? Liệu chúng ta có đang thực sự tiến lên để dành những chiến thắng 
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thuộc linh trong miền Đất Hứa mà Đức Chúa Trời đã dự ứng hay không?” 

Nếu chúng ta chỉ biết thỏa lòng với hiện trạng thuộc linh của mình, chúng ta phải thấy được hậu quả đáng 

buồn của việc ấy. Nếu chúng ta chỉ biết giữ nguyên trạng thuộc linh của mình, chẳng trước thì sau chúng 

ta cũng sẽ rơi vào trạng thái chán nản của Dân Sự ngày xưa khi lang thang trong đồng vắng. 

Khó có thể hiểu hết được vì sao người ta cứ mãi dậm chân tại chỗ trên phương diện thuộc linh; nhưng 

chúng ta biết chắc là có sự chọn lựa cá nhân trong việc này. Để biết chúng ta đang ở đâu trên phương 

diện thuộc linh, hãy chú ý những hiện tượng sau đây của một đời sống còn ở trong hoang mạc thuộc linh: 

 (1) Bất An 

Trong hoang mạc, Dân Sự không hề có nơi ở ổn định. Dân Sự không thể nào biết ngày mai mình 

sẽ đến đâu, ở đâu. Các Cơ Đốc Nhân thiếu phương hướng sẽ cứ bất an trong thân thể, tâm trí, và 

tâm linh. Về nguyên tắc, Cơ Đốc Nhân bình an không còn ở trong hoang mạc thuộc linh. 

 (2) Bất Mãn 

Các Cơ Đốc Nhân thiếu phương hướng thường kêu ca, than phiền Đức Chúa Trời và người chăn 

bầy của Ngài. Đối với những người này, họ không biết đếm các phước hạnh mà Đức Chúa Trời 

đã ban cho. Các Cơ Đốc Nhân thiếu phương hướng luôn phải bận tâm về những lo toan riêng của 

họ và tỏ ra không đủ sức cho trận chiến thuộc linh. Về nguyên tắc, Cơ Đốc Nhân thỏa lòng không 

còn ở trong hoang mạc thuộc linh. 

 (3) Không Bông Trái 

Ngày xưa, Dân Sự đã từng chiến đấu và chiến thắng một số trận chiến nhưng họ đã không dành 

được lợi thế và lãnh thổ đối với kẻ thù. Những chiến trận của các Cơ Đốc Nhân thiếu phương 

hướng hầu như mang đặc trưng của sự manh động hơn là sự chiến đấu, chiến thắng, và chinh 

phục. Về nguyên tắc, Cơ Đốc Nhân đầy bông trái không còn ở trong hoang mạc thuộc linh. 

 (4) Tiêu Cực 

Đối với các Cơ Đốc Nhân thiếu phương hướng, tinh thần tiến công rất thấp. Cơ Đốc Nhân thiếu 

phương hướng được tiêu biểu bằng những gì họ không làm: Không hút, không uống, không dự 

vào,… Đời sống của họ mang tính chất chung chung, có rất ít tính đặc sắc. Đời sống của các Cơ 

Đốc Nhân thiếu phương hướng được đặc trưng bằng những gì họ làm theo người khác chứ không 

phải ở những gì họ tự thân khám phá được. Về nguyên tắc, Cơ Đốc Nhân tích cực không còn ở 

trong hoang mạc thuộc linh. 

 (5)  Dao Động 

Đem Dân Sự ra khỏi Ai Cập thì dễ nhưng làm cho Ai Cập ra khỏi Dân Sự là một sự thách thức 

lớn lao đối với các nhà lãnh đạo thuộc linh. Đôi khi, việc đem những đời sống thiếu phương 

hướng ra khỏi hoang mạc thuộc linh khá giống với việc ngồi tàu điện chạy vòng vòng trong công 

viên. Nếu công việc hanh thông, người ta dễ dàng cảm thấy tự tin, vững vàng. Thế nhưng khi tình 

hình trở nên xấu, người ta bắt đầu nhớ lại ““XXứứ  ÊÊddííppttôô,,  kkhhii  ccòònn  nnggồồii  kkềề  nnồồii  tthhịịtt  vvàà  ăănn  bbáánnhh  cchháánn  

cchhêê”” (Xuất. 16:3). Trên một phương diện, các Cơ Đốc Nhân thiếu phương hướng khá giống với 

một nhiệt kế cứ khi trồi, khi sụt theo nhiệt độ bên ngoài. Về nguyên tắc, Cơ Đốc Nhân ổn định 

không còn ở trong hoang mạc thuộc linh. 

Một con tàu nếu cứ bỏ neo đứng yên trong bến cảng thì sẽ được an toàn, nhưng một con tàu 

không đạp sóng, lướt gió, vượt đại dương thì không còn là một con tàu nữa; và rồi nó sẽ rỉ sét, mục 
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nát một cách vô dụng. Đời sống của các Cơ Đốc Nhân cũng vậy. Đức Chúa Trời có chương trình 

phong phú cho mỗi Cơ Đốc Nhân tự khám phá. Đức Chúa Trời muốn mỗi người chúng ta ““HHããyy  

đđứứnngg  ddậậyy  đđii”” để tiến vào một xứ ““ĐĐẹẹpp  đđẽẽ  vvàà  rrộộnngg  rrããii,,  đđưượợmm  ssữữaa  vvàà  mmậậtt”” (Xuất. 3:8) chứ không 

chỉ thỏa lòng với trạng thái tiềm sinh thuộc linh trong hoang mạc. Đức Chúa Trời muốn chúng ta 

hãy bước ra khỏi sự cầm buộc của cảm xúc và tri giác để tiến lên phía trước theo đức tin. Ngài 

muốn đời sống thuộc linh chúng ta có nhiều đức tin và có ít cảm xúc hơn! 

Ngay cả khi đã có ý thức và quyết định “Hãy đứng dậy đi”, người ta vẫn còn khả năng mắc lỗi “đi 

giật lùi”. Có quá nhiều vấn vương khiến họ cứ ngoái mặt lại nhìn vào quá khứ nên họ không làm 

được điều Phaolô đã kinh nghiệm: 

““TTôôii  ccứứ  llààmm  mmộộtt  đđiiềềuu::  QQuuêênn  llửửnngg  ssựự  ởở  đđằằnngg  ssaauu,,  mmàà  bbưươơnn  tthheeoo  ssựự  ởở  đđằằnngg  ttrrưướớcc,,  ttôôii  nnhhắắmm  mmụụcc  

đđíícchh  mmàà  cchhạạyy,,  đđểể  ggiiựựtt  ggiiảảii  vvềề  ssựự  kkêêuu  ggọọii  ttrrêênn  ttrrờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt”” (Php. 3:14) 

Việc đáp lại mệnh lệnh “Hãy đứng dậy đi” đòi hỏi chúng ta phải có một sự chọn lựa: Chúng ta 

phải chọn tiến lên phía trước theo tiếng phán của Đức Chúa Trời, và sẽ nhận được quyền năng 

dẫn dắt không rời của Đức Chúa Trời theo như lời Ngài phán hứa trong Kinh Thánh: 

““VVậậyy,,  hhễễ  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa,,  pphhảảii  ccóó  ýý  ttưưởởnngg  đđóó;;  vvàà  nnếếuu  aannhh  eemm  ttưưởởnngg  đđàànngg  

kkhháácc,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccũũnngg  ssẽẽ  llấấyy  ssựự  đđóó  ssooii  ssáánngg  cchhoo  aannhh  eemm”” (Php. 3:15) 

  

IIII..  ““HHÃÃYY  VVỮỮNNGG  LLÒÒNNGG  BBỀỀNN  CCHHÍÍ”” (C. 3-7) 

Sau khi Môise qua đời, Đức Chúa Trời cần một người đưa Dân Sự tiến lên phía trước, và người ấy chính 

là Giôsuê. Giôsuê là một mẫu người không chịu thỏa lòng với việc chỉ ngồi yên trong sự an nhàn. Giôsuê 

muốn làm một điều gì đó giàu ý nghĩa hơn cho Đức Chúa Trời. Chỗ dựa cho cả Giôsuê lẫn Dân Sự là lời 

hứa của Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời hứa gì cho Dân Sự ngày xưa và cho các Cơ Đốc Nhân ngày nay? Phải chăng Ngài chỉ 

hứa sự giàu có? Hay chỉ là sự khỏe mạnh? Hay chỉ là quyền năng? Hay là tất cả những điều vừa kể? Để 

tìm được lời giải đáp, chúng ta phải xem lại Canaan có ý nghĩa như thế nào đối với Dân Sự Đức Chúa 

Trời: Canaan là sản nghiệp của Dân Chúa, điều ấy đã được Đức Chúa Trời hứa với Ápraham và hậu tự 

Ápraham trong Sách Sáng Thế Ký: 

““TTaa  llàà  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  ĐĐấấnngg  đđãã  ddẫẫnn  nnggưươơii  rraa  kkhhỏỏii  xxứứ  UUrrơơ,,  tthhuuộộcc  vvềề  xxứứ  CCaannhhđđêê,,  đđểể  bbaann  cchhoo  nnggưươơii  xxứứ  nnầầyy  

llààmm  ssảảnn  nngghhiiệệpp”” (Sáng. 15:7) 

Có người giải nghĩa rằng lời hứa này chỉ dành riêng cho Ysơraên, và đã được hoàn nghiệm khi Giôsuê 

lãnh đạo Ysơraên tiến vào, chinh phục được Canaan. Có người lại cho rằng Canaan là một thực thể trên 

Thiên Đàng: Sau khi đã trải qua đời này rồi, Dân Chúa mới nhận được xứ ấy. 

Xứ Canaan là một thực thể địa cầu mà Ysơraên đã chinh phục và sẽ được khôi phục lại cho Ysơraên khi 

Đức Chúa Jêsus tái lâm. Kinh Thánh cho biết sẽ có Giêrusalem mới, vì vậy cũng sẽ có Canaan hiểu theo 

nghĩa một thực thể Thiên Đàng trong cõi đời đời. Mặt khác, dưới Định Kỳ Ân Điển, Cananan cũng còn 

là hình bóng của đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, là đời sống mà Đức Chúa Trời muốn tất cả các Cơ 

Đốc Nhân phải có. Đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải chỉ dành riêng cho một số người nào 

mà là cho tất cả các Cơ Đốc Nhân, tức là các thánh đồ của Đức Chúa Trời: 

““MMôôiissee,,  ttôôii  ttớớ  TTaa,,  đđãã  cchhếếtt;;  bbââyy  ggiiờờ  nnggưươơii  vvàà  ccảả  DDâânn  SSựự  nnầầyy  hhããyy  đđứứnngg  ddậậyy  đđii  qquuaa  ssôônngg  GGiiôôđđaannhh,,  đđặặnngg  
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vvààoo  xxứứ  mmàà  TTaa  bbaann  cchhoo  ddâânn  YYssơơrraaêênn”” (C. 2) 

Động từ sử dụng cho phần cuối của câu Kinh Thánh này ở thì quá khứ: “Đã ban”. “Xứ”, tức Canaan, đã 

được ban cho Ysơraên, giống như đời sống mới trong Đức Chúa Jêsus đã được dành sẵn cho tất cả 

những người tin theo Ngài, không phụ thuộc vào sức riêng mà chỉ tùy theo lượng đức tin của mỗi người.  

““
44
ĐĐịịaa  pphhậậnn  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  llaann  rraa  ttừừ  đđồồnngg  vvắắnngg  vvàà  LLiibbaann  nnầầyy  cchhoo  đđếếnn  ssôônngg  ccááii,,  llàà  ssôônngg  ƠƠpphhơơrráátt,,  ttrràànn  ccảả  

xxứứ  ddâânn  HHêêttíítt  cchhoo  đđếếnn  bbiiểểnn  ccảả  vvềề  hhưướớnngg  mmặặtt  ttrrờờii  llặặnn……..  
66
HHããyy  vvữữnngg  llòònngg  bbềềnn  cchhíí,,  vvìì  nnggưươơii  ssẽẽ  ddẫẫnn  ddâânn  nnầầyy  

đđii  nnhhậậnn  llấấyy  xxứứ  mmàà  ttaa  đđãã  tthhềề  ccùùnngg  ttổổ  pphhụụ  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  nnóó”” (C. 4-6) 

Hàm ý của những lời phán hứa này là Cơ Đốc Nhân có thể có tất cả những gì họ biết nhận lấy trong và 

qua Đức Chúa Jêsus. Chúng ta có thể có được mọi chiều kích của sự sống đời đời trong Cứu Chúa của 

chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận được nhiều hơn những gì vốn đã sẵn có trong Đức Chúa 

Jêsus. Như vậy, chúng ta có thể có tất cả những điều đáng mong ước nếu chúng ta biết nhận lãnh; và như 

vậy, nếu chúng ta còn ở trong một tình trạng chưa xứng hiệp, điều ấy có nghĩa rằng chúng ta không thực 

sự khát khao có đầy trọn những gì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta. 

Ngày nay, trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, không có lý do chính đáng cho các tín hữu phải phân 

vân, lo lắng nếu họ biết bước đi theo tiếng phán của Đức Chúa Trời bởi sự dắt dẫn của chính Ngài qua 

các nhà lãnh đạo thuộc linh trong Hội Thánh. Nếu đã thực sự tin theo Đức Chúa Jêsus, tất cả chúng ta 

đều “hãy vững lòng bền chí” vì mọi sự tốt đẹp đã thuộc về chúng ta. 

Có một em bé khi đến tham quan tượng đài Tổng Thống Washington, thấy có người lính gác đứng cạnh, 

em tiến đến nói với người ấy: 

 - Thưa ông, em muốn mua tượng đài này! 

 - “Em có được bao nhiêu tiền?”, người lính gác hỏi em bé. 

 - “Năm mươi xu”, em bé trả lời. 

 Nghe nói thế, người lính gác này giải thích: 

 - Em cần phải hiểu ba điều sau đây: (1) Thứ nhất, năm mươi xu không đủ để mua tượng đài này; 

thật ra, đến năm mươi triệu đôla cũng không đủ để mua. (2) Thứ hai, tượng đài của Tổng Thống 

Washington cũng không phải dành để bán. Và, (3) thứ ba, nếu em thực sự là một công dân Hoa 

Kỳ, tượng đài này vốn đã là của em rồi, không cần phải mua! 

Trong cương vị Cơ Đốc Nhân, đôi khi chúng ta cũng không nhận thức được một cách đúng đắn mối 

quan hệ giữa chúng ta với Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta chưa biết tin và nhận lấy bằng sự vâng lời 

Đức Chúa Trời mà vẫn cứ còn xin những điều vốn đã sẵn dành cho chúng ta: 

““QQuuyyểểnn  ssáácchh  LLuuậậtt  PPhháápp  nnầầyy  cchhớớ  xxaa  mmiiệệnngg  nnggưươơii,,  hhããyy  ssuuyy  ggẫẫmm  nnggààyy  vvàà  đđêêmm,,  hhầầuu  cchhoo  ccẩẩnn  tthhậậnn  llààmm  tthheeoo  

mmọọii  đđiiềềuu  đđãã  cchhéépp  ởở  ttrroonngg;;  vvìì  nnhhưư  vvậậyy  nnggưươơii  mmớớii  đđưượợcc  mmaayy  mmắắnn  ttrroonngg  ccoonn  đđưườờnngg  mmììnnhh,,  vvàà  mmớớii  đđưượợcc  

pphhưướớcc”” (C. 8) 

 Hãy chú ý lời của Sứ Đồ Phaolô trong Kinh Thánh: 

““NNggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa,,  NNggààii  đđãã  xxuuốốnngg  pphhưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  

ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđủủ  mmọọii  tthhứứ  pphhưướớcc  tthhiiêênngg  lliiêênngg  ởở  ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  ttrrờờii”” (Êph. 1:3). 

Bí quyết để bước đi trong phước hạnh của Đức Thánh Linh chỉ đơn giản là vâng theo lời phán thành văn 

của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Những tấm lòng vâng lời một cách vững lòng bền chí có tác dụng 

đem lại sự ban cho quyền năng Đức Thánh Linh, và đó chính là đời sống trong miền Đất Hứa dưới Định 
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Kỳ Ân Điển hiện nay. 

 

IIIIII..  ““ĐĐỨỨCC  CCHHÚÚAA  TTRRỜỜII  NNGGƯƯƠƠII  VVẪẪNN  ỞỞ  CCÙÙNNGG  NNGGƯƯƠƠII”” (C. 8-9) 

Bí quyết để được ở trong miền Đất Hứa thuộc linh của Đức Chúa Trời còn là việc ở trong sự hiện diện 

của Ngài. Ở đây, có đến ba lần Đức Chúa Trời phán truyền cho Giôsuê rằng “hãy vững lòng bền chí” (C. 

6, 7, 9). Tại sao? 

Khi Đức Chúa Trời phán “Hãy vững lòng” thì có nghĩa là Ngài thấy Giôsuê và Dân Sự cảm biết mình 

yếu đuối, sợ hãi. Đức Chúa Trời phán “Hãy bền chí” thì có nghĩa là Ngài thấy ở Giôsuê và Dân Sự chưa 

có được một sự nhìn nhận nghiêm túc và một sự kiên định để hoàn thành sự kêu gọi Thiên Thượng. 

“Hãy vững lòng bền chí” vẫn còn là một sự khích lệ dành cho tất cả chúng ta ngày nay. Thử hỏi ai trong 

chúng ta là người không cảm thấy yếu đuối, sợ hãi, thiếu kiên định khi hầu việc Đức Chúa Trời? Đã biết 

bao lần chúng ta do dự, khước từ đối với tiếng phán của Ngài? Chúng ta thoái thác Đức Chúa Trời mà 

không hề nhớ những lẽ thật Kinh Thánh qua lời của Sứ Đồ Phaolô: 

““CChhúúnngg  ttôôii  đđựựnngg  ccủủaa  qquuíí  nnầầyy  ttrroonngg  cchhậậuu  bbằằnngg  đđấấtt,,  hhầầuu  cchhoo  ttỏỏ  qquuyyềềnn  pphhéépp  llớớnn  ddưườờnngg  ấấyy  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  rraa,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  cchhúúnngg  ttôôii”” (2Cô. 4:7) 

“Của Quí” là Đức Thánh Linh và Tin Lành của Đức Chúa Jêsus. “Chậu Bằng Đất” là chúng ta. Đức 

Chúa Trời đã đẹp ý chọn sử dụng những cá thể yếu đuối, tầm thường như chúng ta để trao quyền phép 

Đức Thánh Linh của Ngài. Đức Chúa Trời hiện diện trong chúng ta bởi Đức Thánh Linh của Ngài để 

chúng ta tôn qui vinh hiển cho Ngài. Đức Chúa Trời phán với Giôsuê và Dân Sự rằng “hãy vững lòng 

bền chí” vì Ngài ở cùng họ. Đối với chúng ta cũng vậy, Đức Chúa Trời không bao giờ đòi hỏi chúng ta 

phải một mình làm bất cứ việc gì cả. Có chăng chỉ là chúng ta xao lãng Ngài, không biết ở trong sự hiện 

diện của Ngài để vâng lời Ngài mà thôi. Về phần Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ thay đổi về lời hứa 

ở cùng chúng ta; Đức Chúa Jêsus phán: 

““
1199

VVậậyy,,  hhããyy  đđii  ddạạyy  ddỗỗ  mmuuôônn  ddâânn,,  hhããyy  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhaa,,  ĐĐứứcc  CCoonn,,  vvàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  llààmm  pphhéépp  

bbááppttêêmm  cchhoo  hhọọ,,  
2200

vvàà  ddạạyy  hhọọ  ggiiữữ  hhếếtt  ccảả  mmọọii  đđiiềềuu  mmàà  TTaa  đđãã  ttrruuyyềềnn  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii..  VVàà  nnầầyy,,  TTaa  tthhưườờnngg  ởở  

ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii  lluuôônn  cchhoo  đđếếnn  ttậậnn  tthhếế”” (Ma. 28:19-20) 

Có một bộ tộc thổ dân Châu Mỹ có một phong tục thực tập lòng can đảm cho các thiếu niên rất độc đáo. 

Ngay đêm đầu tiên một nam thiếu niên bước vào tuổi mười ba, người ấy sẽ được đem bỏ vào rừng già 

một mình để sống ở đó suốt một đêm. Cho đến đêm thử thách ấy, các thiếu niên luôn được ở dưới sự bảo 

bọc của gia đình, chưa bao giờ phải một mình qua đêm ở đâu cả. 

Thế nhưng vào đêm thử thách, họ được gia đình bịt kín mắt, đem đến một khu rừng già xa lạ rồi thả ra. 

Khi người nhà bỏ đi rồi, lột khăn bịt mắt ra, người thiếu niên chỉ thấy đêm đen dày đặc, đưa tay lên tận 

mắt cũng chẳng thấy gì. 

Lang thang trong rừng, người thiếu niên được thử thách phải sống những giờ phút hết sức căng thẳng: 

Chỉ cần nghe tiếng nhánh cây khô gãy “rắc” dưới chân cũng khiến họ hình dung ra hình ảnh một con thú 

dữ nào đó đang rình rập, sẵn sàng lao ra tấn công bất cứ lúc nào. Nghe tiếng thú dữ gầm, rống xa xa, họ 

tưởng chừng như mình sẽ là con mồi tiếp theo của chúng trong giây lát, và cái chết sẽ đến không sao 

tránh khỏi. Mỗi lần nghe tiếng gió lao xao trong cành lá, họ sợ dựng tóc gáy, hoang mang không biết 

hiểm họa nào sẽ xảy đến… Cứ thế suốt một đêm dài là một cực hình tưởng chừng không sao chịu nổi. 

Chỉ một đêm mà tưởng chừng như vô tận; thế nhưng cái đêm kinh hoàng ấy rồi cũng trôi qua. Và, ngay 
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khi những tia sáng đầu tiên xuất hiện – vẫn còn mờ nhạt cho đến nỗi chưa phân biệt được màu của lá, của 

hoa - người thiếu niên được thử thách đã phải ngạc nhiên hết sức khi thấy thấp thoáng trong ánh sáng lờ 

mờ, yếu ớt ấy một bóng người với đầy đủ cung tên, gươm giáo đang bám theo mình trong một khoảng 

cách không xa. Đó chính là cha của người được thử thách, ông đã bám sát theo đứa con để sẵn sàng bảo 

vệ trong suốt đêm qua… 

Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi chúng ta bước ra khỏi hoang mạc thuộc linh trong thế gian này cũng 

luôn luôn ở bên cạnh chúng ta như thế. Ngài là Đức Chúa Trời đã truyền phán cho chúng ta rằng “ hãy 

đứng dậy đi…”, nhưng đồng thời Ngài cũng là Đức Chúa Trời kết ước với chúng ta rằng “hãy vững lòng 

bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi 

ngươi đi” (C. 9). Đức Chúa Trời của Môise, Đức Chúa Trời của Giôsuê cũng chính là Đức Chúa Trời 

của chúng ta ngày nay!  

Kinh Thánh luôn luôn so sánh sự bước đi của Cơ Đốc Nhân với chiến trận thuộc linh. Để làm một chiến 

sĩ khôn ngoan, chúng ta phải biết tự vũ trang cho mình một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, vũ khí của chúng 

ta sẽ trở nên vô dụng nếu kênh thông tin giữa chúng ta với Tổng Tư Lệnh của chúng ta là Đức Chúa Trời 

bị nhiễu. Điều bắt buộc là chúng ta phải nghe cho được tiếng phán của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, để 

nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết phân biệt: 

 (1) Tiếng của Satan là kẻ thù của chúng ta gầm rống như sư tử (Sv. 1Phi. 5:8). Tiếng của Satan đầy 

dọa dẫm, dễ làm cho chúng ta khiếp nhược. Nếu chúng ta bị cuốn theo tiếng của Satan, chúng ta 

sẽ bị tê liệt, không sao tiến lên phía trước được. 

 (2) Tiếng của dân bản địa trong “xứ” là dân mà chúng ta phải chiến đấu để chiến thắng và chinh phục. 

“Xứ” là thế gian này, là nơi không muốn ánh sáng của Tin Lành soi rọi vào vì nó sẽ làm phơi bày 

tội lỗi của họ ra (Sv. 1Gi. 2:15-17). Vì thế, nếu chúng ta nghe theo tiếng cám dỗ trong thế gian, 

chúng ta sẽ đánh mất phương hướng, bỏ rơi sự kêu gọi và chức vụ đã được trao ban cho chúng ta. 

 (3) Cũng còn có tiếng huyên náo trong chính trại quân của chúng ta là Hội Thánh nữa! Tiếng này có 

nhiều giọng khác nhau: Giọng ganh tị, giọng mạ lị, giọng chia rẽ, và cả giọng kiêu ngạo của chính 

xúc cảm của bản thân… (Sv. Hê. 12:1-3). Nếu nghe theo các giọng này, chúng ta dễ bị tụt hậu, 

thối lui, hoặc bỏ cuộc. 

 

Chỉ có duy nhất một loại tiếng có thẩm quyền tối hậu đối với chúng ta là tiếng phán của Đức Chúa Trời qua Lời 

Ngài trong Kinh Thánh. Tiếng phán của Đức Chúa Trời mạnh nhưng mang tính yên ủi. Tiếng phán của Đức 

Chúa Trời đanh thép nhưng đầy tính yêu thương. Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta phải có dũng khí, phải 

biết nương cậy Ngài không thôi vì Ngài luôn ở với chúng ta. Với sự ở cùng của Đức Chúa Trời trong chúng ta, 

chúng ta sẽ vô địch (C. 5a), chúng ta sẽ không bao giờ thất bại nếu chúng ta biết kiên trung vâng theo tiếng phán 

của Ngài: ““QQuuyyểểnn  ssáácchh  LLuuậậtt  PPhháápp  nnầầyy  cchhớớ  xxaa  mmiiệệnngg  nnggưươơii,,  hhããyy  ssuuyy  ggẫẫmm  nnggààyy  vvàà  đđêêmm,,  hhầầuu  cchhoo  ccẩẩnn  tthhậậnn  llààmm  

tthheeoo  mmọọii  đđiiềềuu  đđãã  cchhéépp  ởở  ttrroonngg;;  vvìì  nnhhưư  vvậậyy  nnggưươơii  mmớớii  đđưượợcc  mmaayy  mmắắnn  ttrroonngg  ccoonn  đđưườờnngg  mmììnnhh,,  vvàà  mmớớii  đđưượợcc  

pphhưướớcc”” (C. 8). 

 

(Rev. Đoàn Nhật Tân, Ph.D.) 

  


