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  ““VVậậyy,,  bbââyy  ggiiờờ  hhããyy  kkíínnhh  ssợợ  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,    

vvàà  pphhụụcc  ssựự  NNggààii  ccáácchh  tthhàànnhh  ttââmm  vvàà  ttrruunngg  ttíínn..””  

(Giô. 24:14a) 

 

 

 

Sách Giôsuê mở đầu bằng những lời như thế này: 

““
11
SSaauu  kkhhii  MMôôiissee,,  ttôôii  ttớớ  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  qquuaa  đđờờii,,  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn  ccùùnngg  ccoonn  ttrraaii  ccủủaa  NNuunn,,  

ttôôii  ttớớ  ccủủaa  MMôôiissee,,  mmàà  rrằằnngg::  
22
MMôôiissee,,  ttôôii  ttớớ  TTaa,,  đđãã  cchhếếtt;;  bbââyy  ggiiờờ  nnggưươơii  vvàà  ccảả  ddâânn  ssựự  nnààyy  hhããyy  

đđứứnngg  ddậậyy  đđii  qquuaa  ssôônngg  GGiiôôđđaannhh,,  đđặặnngg  vvààoo  xxứứ  mmàà  TTaa  bbaann  cchhoo  ddâânn  YYssơơrraaêênn……  
1100

BBấấyy  ggiiờờ  GGiiôôssuuêê  

ttrruuyyềềnn  llịịnnhh  cchhoo  ccáácc  qquuaann  ttrrưưởởnngg  ccủủaa  DDâânn  SSựự  mmàà  rrằằnngg::  
1111

HHããyy  cchhạạyy  kkhhắắpp  ttrrạạii  qquuâânn,,  ttrruuyyềềnn  llịịnnhh  

nnầầyy  cchhoo  DDâânn  SSựự  rrằằnngg::  HHããyy  ssắắmm  ssẵẵnn  tthhựựcc  vvậậtt,,  vvìì  ttrroonngg  bbaa  nnggààyy  nnữữaa  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  đđii  nnggaanngg  qquuaa  

ssôônngg  GGiiôôđđaannhh  nnầầyy,,  đđặặnngg  đđáánnhh  llấấyy  xxứứ  mmàà  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccáácc  nnggưươơii  bbaann  cchhoo  mmììnnhh  

llààmm  ssảảnn  nngghhiiệệpp”” (Giô. 1:1-2, 10-11) 

 

Giôsuê đã thành tâm và trung tín trong chức nghiệp hầu việc mà Đức Chúa Trời ủy thác cho 

mình cho đến hơi thở cuối cùng. Lời của Giôsuê nói ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã 

được Dân Sự nghe và làm theo, và họ đã chiếm được xứ mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. 

Giữa vòng Hội Thánh ngày nay, lời của đầy tớ Đức Chúa Trời có còn được Dân Sự của Ngài 

lắng nghe, giữ lấy, và làm theo một cách thành tâm và trung tín hay không? 

 

II..  NNGGHHEE  LLỜỜII  PPHHẢẢII  NNGGHHEE……  

  

Những lời dặn dò cuối cùng của một người trước lúc lâm chung luôn luôn quan trọng. 

Trong một chừng mực nhất định, những lời cuối cùng là một cách tóm tắt hoài bão của 

cả một đời người bằng việc đề cập những điều bức xúc nhất. Chẳng hạn, Giôsép nói 

trong những lời cuối cùng của mình như sau:   

““
2244

EEmm  ssẽẽ  cchhếếtt,,  nnhhuunngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  đđếếnn  vviiếếnngg  aannhh  eemm  tthhậậtt;;  đđeemm  ccáácc  aannhh  eemm  vvềề  xxứứ  

mmàà  NNggààii  đđãã  tthhềề  hhứứaa  ccùùnngg  ÁÁpprraahhaamm,,  YYssáácc,,  vvàà  GGiiaaccốốpp..  
2255

GGiiôôsséépp  bbiiểểuu  ccáácc  ccoonn  ttrraaii  ccủủaa  

YYssơơrraaêênn  tthhềề  mmàà  rrằằnngg::  QQuuảả  tthhậậtt,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  đđếếnn  vviiếếnngg  ccáácc  aannhh  eemm;;  xxiinn  aannhh  eemm  

hhããyy  ddờờii  hhààii  ccốốtt  ttôôii  kkhhỏỏii  xxứứ  nnầầyy”” (Sáng. 50:24-25) 

 

Chúng ta cũng có thể nhắc đến những lời cuối cùng của Môise tổng kết một chặng 

đường dài thoát khỏi xứ nô lệ: 
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““ỒỒ!!  YYssơơrraaêênn,,  nnggưươơii  ccóó  pphhưướớcc  ddưườờnngg  bbaaoo!!__HHỡỡii  ddâânn  đđưượợcc  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ccứứuu  rrỗỗii,,  aaii  

ggiiốốnngg  nnhhưư  nnggưươơii??__NNggààii  llàà  ccááii  tthhuuẫẫnn  ggiiúúpp  đđỡỡ  nnggưươơii,,__TThhaannhh  ggưươơmm  kkhhiiếếnn  cchhoo  nnggưươơii  nnêênn  

vviinnhh  hhiiểểnn..__KKẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh  nnggưươơii  ssẽẽ  đđếếnn  dduuaa  nnịịnnhh  nnggưươơii;;__CCòònn  nnggưươơii,,  nnggưươơii  ssẽẽ  llấấyy  cchhâânn  

ggiiààyy  đđạạpp  ccáácc  nnơơii  ccaaoo  ccủủaa  cchhúúnngg  nnóó”” (Phục. 33:29) 

 

Sứ Đồ Phaolô cũng có những lời cuối cùng cho Hội Thánh qua việc dặn dò người môn 

đồ của mình là Timôthê: 

““NNgguuyyềềnn  xxiinn  CChhúúaa  ởở  ccùùnngg  ttââmm  tthhầầnn  ccoonn!!  CCầầuu  xxiinn  ÂÂnn  ĐĐiiểểnn  ởở  ccùùnngg  ccáácc  aannhh  eemm!!”” (2Ti. 

4:22) 

 

Những lời cuối cùng của Giôsuê chứa đựng cả một sự thúc giục đầy nhức nhối cho mỗi 

ngươi chúng ta suy gẫm, hầu làm nền tảng để chúng ta xây dựng đời sống tin kính của 

mình. Theo thời điểm của đoạn văn Kinh Thánh này (Giô. 24:14-15), đó chính là lúc 

Giôsuê sắp qua đời, là lúc Giôsuê muốn dặn dò Dân Sự Đức Chúa Trời về phận sự bao 

quát nhất của họ: 

““
1144

VVậậyy,,  bbââyy  ggiiờờ  hhããyy  kkíínnhh  ssợợ  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  vvàà  pphhụụcc  ssựự  NNggààii  ccáácchh  tthhàànnhh  ttââmm  vvàà  ttrruunngg  ttíínn;;  

hhããyy  bbỏỏ  xxaa  ccáácc  tthhầầnn  mmàà  ttổổ  pphhụụ  ccáácc  nnggưươơii  hhầầuu  vviiệệcc  bbêênn  kkiiaa  ssôônngg,,  vvàà  ttạạii  xxứứ  ÊÊddííppttôô,,  pphhảảii  

pphhụụcc  ssựự  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa..  
1155

NNếếuu  cchhẳẳnngg  tthhíícchh  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  pphhụụcc  ssựự  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  tthhìì  nnggààyy  

nnaayy  hhããyy  cchhọọnn  aaii  mmàà  mmììnnhh  mmuuốốnn  pphhụụcc  ssựự,,  hhooặặcc  ccáácc  tthhầầnn  mmàà  ttổổ  pphhụụ  ccáácc  nnggưươơii  đđãã  hhầầuu  

vviiệệcc  bbêênn  kkiiaa  ssôônngg,,  hhooặặcc  ccáácc  tthhầầnn  ddâânn  AAmmôôrríítt  ttrroonngg  xxứứ  mmàà  ccáácc  nnggưươơii  ởở;;  nnhhưưnngg  ttaa  vvàà  nnhhàà  

ttaa  ssẽẽ  pphhụụcc  ssựự  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa”” (Giô. 24:15-15) 

 

Đoạn văn này là sự kêu gọi thiết tha đối với Dân Sự Đức Chúa Trời. Đây là một sự kêu 

gọi được đặt dưới dạng giao ước. Sứ điệp của Giôsuê là sứ điệp kêu gọi lòng trung 

thành kết ước của các Cơ Đốc Nhân trong đời sống theo Chúa của họ. Sứ điệp này vẫn 

còn nguyên giá trị cho mỗi Cơ Đốc Nhân trong Hội Thánh! 

 

IIII..  TTRRẢẢ  GGIIÁÁ  PPHHẢẢII  TTRRẢẢ……  

 

Để sống thành tâm và trung tín cho Đức Chúa Trời, có một giá mà người tín hữu phải 

trả, Giôsuê tuyên bố rõ ràng: 

  ““NNếếuu  cchhẳẳnngg  tthhíícchh  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  pphhụụcc  ssựự  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa……””  (C. 15a)  

 

Từ liệu “chẳng thích” được sử dụng ở đây là một từ liệu Hêbơrơ (Hb. עער [ra„a„]) có 

nghĩa khá rộng: “Dở”, “không thuận lợi”, hay “kém”, “xấu” hoặc ngay cả đến “tai họa” 

như Môise đã dùng khi nhấn mạnh với Dân Sự Đức Chúa Trời về con đường mà họ 

chọn để theo:  

““HHããyy  xxeemm,,  nnggààyy  nnaayy  ttaa  đđặặtt  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnggưươơii  ssựự  ssốốnngg  vvàà  pphhưướớcc  llàànnhh,,  ssựự  cchhếếtt  vvàà  ttaaii  hhọọaa  



 3        

 

((HHbb..  ררעעעע  [[rraa„„aa„„]]))”” (Phục. 30:15) 

  

 Và, sự phước lành hay sự rủa sả là tùy ỏ sự chọn lựa cá nhân: 

““NNggààyy  nnaayy  ttaa  bbắắtt  ttrrờờii  vvàà  đđấấtt  llààmm  cchhứứnngg  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  rrằằnngg  ttaa  đđãã  đđặặtt  ttrrưướớcc  mmặặtt  ccáácc  

nnggưươơii  ssựự  ssốốnngg  vvàà  ssựự  cchhếếtt,,  ssựự  pphhưướớcc  llàànnhh  vvàà  ssựự  rrủủaa  ssảả..  VVậậyy,,  hhããyy  cchhọọnn  ssựự  ssốốnngg  hhầầuu  cchhoo  

nnggưươơii  vvàà  ddòònngg  ddõõii  nnggưươơii  đđưượợcc  ssốốnngg”” (Phục. 30:19) 

 

Từ liệu này có nghĩa rộng vì nó không hàm ý trực tiếp về điều ác, điều xấu, hay sự tai 

họa mà thường thường có nghĩa là “không vui lòng‟, “không thấy thú vị”, “miễn 

cưỡng”,… do các sự khó khăn thể chất hay tinh thần tạo ra. Giôsuê nhận thức được rằng 

Dân Sự Đức Chúa Trời đã phải trải qua vô vàn khó khăn, thử thách trên bước đường 

theo Ngài nên từ liệu được dùng ở đây là để nói về hậu quả bất lợi trên tâm lý, thần kinh 

của con người. Giôsuê lãnh đạo một tập thể phải lặn lội suốt bốn mươi năm trong sa 

mạc và các miền cận sa mạc.  Họ đã phải chịu đựng khí hậu khắc nghiệt. Họ đã trải qua 

những ngày, tháng đói cơm, khát nước. Họ đã phải đối diện từ nguy hiểm này đến nguy 

hiểm khác của quân thù. Họ đã phải vâng lệnh vượt sông giữa mùa nước tràn bờ. Họ đã 

phải chịu cắt bì giữa lúc quân thù đang kề cận một bên và vì vậy mà chỉ một đám binh 

tầm thường cũng đã thắng được họ. Họ đã thất bại ê chề tại thành Ahi vì tội lỗi giữa 

vòng Dân Sự. Họ cũng đã phải chứng kiến cái chết đau đớn của những người thân của 

mình khi họ không chịu vâng lời Đức Chúa Trời… Dầu rằng Dân Sự Đức Chúa Trời đã 

chiến đấu và chiến thắng nhưng những mất mác quá khứ và hiện tại vẫn thường xuyên 

gặm nhấm khiến họ mỏi mòn. Dầu họ có một mối tương giao thường trực và gần gũi 

với Đức Chúa Trời nhưng không phải nhờ đó mà họ được miễn trừ cái giá phải trả. Trái 

lại, giá phải trả của một Cơ Đốc Nhân thật là thật: 

““HHããyy  nnhhớớ  llờờii  TTaa  đđãã  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii..  ĐĐầầyy  ttớớ  cchhẳẳnngg  llớớnn  hhơơnn  cchhủủ  mmììnnhh..  NNếếuu  hhọọ  đđãã  bbắắtt  

bbớớ  TTaa,,  ắắtt  hhọọ  ccũũnngg  bbắắtt  bbớớ  ccáácc  nnggưươơii;;  bbằằnngg  hhọọ  đđãã  ggiiữữ  llờờii  TTaa,,  ắắtt  ccũũnngg  ggiiữữ  llờờii  ccáácc  nnggưươơii”” 

(Gi. 15:20) 

 

Cơ Đốc Nhân thật không ngại giá phải trả để vâng lời Cứu Chúa yêu dấu của mình, họ 

xả thân cho mối tương giao mật thiết mà Đấng Sáng Tạo và Tể Trị đã đẹp ý chiếu cố 

đối với họ là loài thọ tạo hữu hạn của Ngài. Cơ Đốc Nhân thật không xem các yêu cầu 

của Đức Chúa Trời đối với họ là quá cao. Cơ Đốc Nhân thật sống xả thân nhờ sự giàu 

có vô lượng vô biên thể theo thuộc tính vốn có của Đức Chúa Trời chứ không lợi dụng 

sự giàu có, rời rộng của Đức Chúa Trời cho sự giàu sang ích kỷ và tạm bợ của mình trên 

thế gian này. Đức Chúa Trời không thể nào là chỗ lợi dụng của ai được cả! Người ta 

sống là để làm đẹp ý Đức Chúa Trời chứ không phải Đức Chúa Trời hiện hữu là để chìu 

theo ý muốn của người ta! Cách duy nhất để người ta có thể hưởng lợi từ sự giàu có vô 

lượng, vô biên của Đức Chúa Trời là dấn thân cho Ngài: 
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““NNhhưưnngg  ttrrưướớcc  hhếếtt,,  hhããyy  ttììmm  kkiiếếmm  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  NNggààii,,  tthhìì  

NNggààii  ssẽẽ  cchhoo  tthhêêmm  ccáácc  nnggưươơii  mmọọii  đđiiềềuu  ấấyy  nnữữaa”” (Ma. 6:33) 

““……  
2244

NNếếuu  aaii  mmuuốốnn  tthheeoo  TTaa,,  tthhìì  pphhảảii  lliiềềuu  mmììnnhh,,  vváácc  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá  mmììnnhh  mmàà  tthheeoo  TTaa..  
2255

VVìì  aaii  

mmuuốốnn  ccứứuu  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  tthhìì  ssẽẽ  mmấấtt,,  ccòònn  aaii  vvìì  ccớớ  TTaa  mmàà  mmấấtt  ssựự  ssốốnngg  tthhìì  ssẽẽ  đđưượợcc  llạạii..  
2266

NNggưườờii  nnààoo  nnếếuu  đđưượợcc  ccảả  tthhiiêênn  hhạạ  mmàà  mmấấtt  lliinnhh  hhồồnn  mmììnnhh,,  tthhìì  ccóó  íícchh  ggìì??  VVậậyy  tthhìì  nnggưươơii  

llấấyy  cchhii  mmàà  đđổổii  lliinnhh  hhồồnn  mmììnnhh  llạạii??”” (Ma. 16:24-26) 

 

Để có thể chấp nhận giá phải trả, Cơ Đốc Nhân cần phải có một tấm lòng trung thực. 

Tất cả vấn đề là ở tấm lòng: Thích hay không thích! (Sv. Châm. 4:23) 

 

IIIIII..  TTRRÁÁNNHH  CCÁÁMM  DDỖỖ  PPHHẢẢII  TTRRÁÁNNHH……  

  

Giôsuê đã vạch trần một sự thật: ““NNếếuu  cchhẳẳnngg  tthhíícchh  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  pphhụụcc  ssựự  ĐĐứứcc  

GGiiêêhhôôvvaa……””  

 

Nếu đã có điều “không thích” thì tất phải có điều “thích”. Một khi Giôsuê đã nêu lên 

vấn đề “chẳng thích” thì có nghĩa là không phải tất cả mọi Cơ Đốc Nhân đều thành tâm, 

trung tín phục sự Đức Chúa Trời của mình; mà cũng còn có những người, dầu vẫn được 

nhìn nhận là Cơ Đốc Nhân, thích những điều gì đó không phù hợp theo ““ýý  mmuuốốnn  ttốốtt  

llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Rô. 12:2).   Đó chính là những người 

không biết rằng giữa thế gian này, làm một Cơ Đốc Nhân là làm một “người dại”: 

““
1133

CChhúúnngg  ttôôii  llàà  kkẻẻ  nngguu  ddạạii  vvìì  ccớớ  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  nnhhưưnngg  aannhh  eemm  đđưượợcc  kkhhôônn  nnggooaann  ttrroonngg  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt;;  cchhúúnngg  ttôôii  yyếếuu  đđuuốốii,,  aannhh  eemm  mmạạnnhh  mmẽẽ;;  aannhh  eemm  qquuíí  ttrrọọnngg,,  cchhúúnngg  ttôôii  kkhhiinnhh  

hhèènn..  
1111

CChhoo  đđếếnn  bbââyy  ggiiờờ,,  cchhúúnngg  ttôôii  vvẫẫnn  cchhịịuu  đđóóii  kkhháátt,,  ttrrầầnn  mmììnnhh,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  vvảả  ttrrêênn  mmặặtt,,  

llưưuu  llạạcc  rrààyy  đđââyy  mmaaii  đđóó..  
1122

CChhúúnngg  ttôôii  ddùùnngg  cchhíínnhh  ttaayy  mmììnnhh  llààmm  vviiệệcc  kkhhóó  nnhhọọcc;;  kkhhii  bbịị  rrủủaa  

ssảả,,  cchhúúnngg  ttôôii  cchhúúcc  pphhưướớcc;;  kkhhii  bbịị  bbắắtt  bbớớ,,  cchhúúnngg  ttôôii  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  
1133

kkhhii  bbịị  vvuu  ooaann,,  cchhúúnngg  ttôôii  

kkhhuuyyêênn  ddỗỗ;;  cchhúúnngg  ttôôii  nnhhưư  rráácc  rrếếnn  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann,,  ccặặnn  bbãã  ccủủaa  llooààii  nnggưườờii,,  cchhoo  đđếếnn  nnggààyy  

nnaayy”” (1Cô. 4:10-13) 

 

Thành thật mà nhìn nhận, phần lớn chúng ta đã đánh mất tầm nhìn này. Giữa vòng Cơ 

Đốc Nhân, có không ít người khát khao một cách điên cuồng sự vinh thân, phì gia. Về 

mặt danh nghĩa là người theo Chúa nhưng trên phương diện thực tế họ chạy theo các 

tiêu chuẩn thế gian. Giữa vòng Dân Sự Đức Chúa Trời ngày nay, nan đề không phải ở 

chỗ thiếu “người khôn” mà là có quá nhiều “người khôn”; chỉ có điều là họ không khôn 

theo Đức Chúa Trời mà “khôn” theo tiêu chuẩn thế gian. Tại sao? Đây là câu trả lời của 

Kinh Thánh: 

““BBởởii  vvìì  ssựự  rrồồ  ddạạii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  kkhhôônn  ssáánngg  hhơơnn  nnggưườờii  ttaa,,  vvàà  ssựự  yyếếuu  đđuuốốii  ccủủaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  mmạạnnhh  hhơơnn  nnggưườờii  ttaa”” (1Cô. 1:25) 
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““
1155

CChhớớ  yyêêuu  tthhếế  ggiiaann,,  ccũũnngg  đđừừnngg  yyêêuu  ccáácc  vvậậtt  ởở  tthhếế  ggiiaann  nnữữaa;;  nnếếuu  aaii  yyêêuu  tthhếế  ggiiaann,,  tthhìì  ssựự  

kkíínnhh  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  ởở  ttrroonngg  nnggưườờii  ấấyy..  
1166

VVìì  mmọọii  ssựự  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann,,  nnhhưư  ssựự  mmêê  

tthhaamm  ccủủaa  xxáácc  tthhịịtt,,  mmêê  tthhaamm  ccủủaa  mmắắtt,,  vvàà  ssựự  kkiiêêuu  nnggạạoo  ccủủaa  đđờờii  đđềềuu  cchhẳẳnngg  ttừừ  CChhaa  mmàà  đđếếnn,,  

nnhhưưnngg  ttừừ  tthhếế  ggiiaann  mmàà  rraa..  
1177

VVảả  tthhếế  ggiiaann  vvớớii  ssựự  tthhaamm  ddụụcc  nnóó  đđềềuu  qquuaa  đđii,,  ssoonngg  aaii  llààmm  tthheeoo  

ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhìì  ccòònn  llạạii  đđờờii  đđờờii”” (1Gi. 2:15-17) 

 

Sự khôn ngoan theo ý riêng luôn luôn đem người ta ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời 

trên đời sống của họ, chính vì thế mà Giôsuê khẳng định: 

““
1144

VVậậyy,,……  hhããyy  bbỏỏ  xxaa  ccáácc  tthhầầnn  mmàà  ttổổ  pphhụụ  ccáácc  nnggưươơii  hhầầuu  vviiệệcc  bbêênn  kkiiaa  ssôônngg,,  vvàà  ttạạii  xxứứ  

ÊÊddííppttôô......  
1155

HHooặặcc  ccáácc  tthhầầnn  ddâânn  AAmmôôrríítt  ttrroonngg  xxứứ  mmàà  ccáácc  nnggưươơii  ởở……”” (Giô. 24:14b-15b) 

 

Tôn giáo đích thực phải là một cuộc hạnh ngộ vô tận giữa cá nhân với chân thần duy 

nhất là Đức Chúa Trời, là cuộc tận hiến cá nhân để tận hưởng phước hạnh thiên thượng. 

Tôn giáo đích thực không phải chỉ là ý tưởng để theo đuổi, không phải chỉ là khái niệm 

để trầm tư, và nhất định không phải là trang sức để tô điểm hay công cụ để thu đoạt. 

  ““HHããyy  bbỏỏ  xxaa  ccáácc  tthhầầnn  mmàà  ttổổ  pphhụụ  ccáácc  nnggưươơii  hhầầuu  vviiệệcc  bbêênn  kkiiaa  ssôônngg,,  vvàà  ttạạii  xxứứ  ÊÊddííppttôô……””  

  

Đó chính là những đam mê ngày xưa khi còn ở trong đêm dài tội lỗi, khi chưa được 

cứu: 

““
1177

VVậậyy,,  nnầầyy  llàà  đđiiềềuu  ttôôii  nnóóii  vvàà  đđiiềềuu  ttôôii  nnhhâânn  ddaannhh  CChhúúaa  mmàà  rraaoo  rraa::  ẤẤyy  llàà  aannhh  eemm  cchhớớ  nnêênn  

ăănn  ởở  nnhhưư  nnggưườờii  nnggooạạii  đđạạoo  nnữữaa,,  hhọọ  tthheeoo  ssựự  hhưư  kkhhôônngg  ccủủaa  ýý  ttưưởởnngg  mmììnnhh,,  
1188

bbởởii  ssựự  nngguu  

mmuuộộii  ởở  ttrroonngg  hhọọ,,  vvàà  vvìì  llòònngg  hhọọ  ccứứnngg  ccỏỏii  nnêênn  ttrríí  kkhhôônn  ttốốii  ttăămm,,  xxaa  ccáácchh  ssựự  ssốốnngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii..  
1199

HHọọ  đđãã  mmấấtt  ccảả  ssựự  ccảảmm  bbiiếếtt,,  đđàànnhh  bbỏỏ  mmììnnhh  ttrroonngg  mmộộtt  đđờờii  bbuuôônngg  lluunngg,,  đđeemm  

llòònngg  mmêê  đđắắmm  kkhhôônngg  bbiiếếtt  cchháánn  mmàà  pphhạạmm  hhếếtt  mmọọii  đđiiềềuu  ôô  uuếế..  
2200

NNhhưưnngg  aannhh  eemm  hhọọcc  cchhoo  bbiiếếtt  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  tthhìì  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nnhhưư  vvậậyy,,  
2211

vvìì  aannhh  eemm  đđãã  nngghhee  ĐĐạạoo  NNggààii,,  vvàà  đđưượợcc  ddạạyy  ddỗỗ  

ttrroonngg  NNggààii  ((yy  tthheeoo  llẽẽ  tthhậậtt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss))  
2222

rrằằnngg  aannhh  eemm  pphhảảii  bbỏỏ  ccáácchh  ăănn  nnếếtt  ởở  

nnggààyy  ttrrưướớcc,,  tthhooáátt  llốốtt  nnggưườờii  ccũũ  llàà  nnggưườờii  bbịị  hhưư  hhỏỏnngg  bbởởii  ttưư  ddụụcc  ddỗỗ  ddàànnhh,,  
2233

mmàà  pphhảảii  llààmm  

nnêênn  mmớớii  ttrroonngg  ttââmm  cchhíí  mmììnnhh,,  
2244

vvàà  mmặặcc  llấấyy  nnggưườờii  mmớớii,,  ttứứcc  llàà  nnggưườờii  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  

ggiiốốnngg  nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttrroonngg  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  vvàà  tthháánnhh  ssạạcchh  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt”” (Êph. 4:17-

24) 

 

Tôn giáo đích thực không bao giờ có thể là một thứ thời trang để gắn thêm vào người 

cho thêm rườm rà “hoa lá cành”. Tôn giáo đích thực phải có tác dụng của một cuộc lột 

xác trên đời sống cá nhân. Tôn giáo đích thực phải có tác dụng trả lại vẻ khôi ngô, tuấn 

tú vốn có của “Hoàng Tử Cóc” và trả lại vẻ mỹ miều thiên tiên của “Cô Tấm” trong 

chuyện đời xưa… 

““VVậậyy,,  nnếếuu  aaii  ởở  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  tthhìì  nnấấyy  llàà  nnggưườờii  ddựựnngg  nnêênn  mmớớii;;  nnhhữữnngg  ssựự  ccũũ  đđãã  qquuaa  

đđii,,  nnầầyy  mmọọii  ssựự  đđềềuu  ttrrởở  nnêênn  mmớớii”” (2Cô. 5:17) 
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Mặt khác, “trước cổng Thiên Đàng vẫn còn đường đi Địa Ngục”! Cám dỗ vẫn cứ còn 

đeo đuổi người đã được cứu để vô hiệu hóa đời sống theo Chúa của họ, làm cho đời 

sống của họ không có bông trái cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó chính là ““ccáácc  

tthhầầnn  ddâânn  AAmmôôrríítt  ttrroonngg  xxứứ  mmàà  ccáácc  nnggưươơii  ởở……””! Đây chính là lời cảnh báo của Giôsuê về 

những tội lỗi còn vấn vương trên đời sống các Cơ Đốc Nhân: 

““
11
TThhếế  tthhìì,,  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn  vvââyy  llấấyy  nnhhưư  đđáámm  mmââyy  rrấấtt  llớớnn,,  cchhúúnngg  

ttaa  ccũũnngg  nnêênn  qquuêênn  hhếếtt  ggáánnhh  nnặặnngg  vvàà  ttộộii  llỗỗii  ddễễ  vvấấnn  vvưươơnngg  ttaa,,  llấấyy  llòònngg  nnhhịịnn  nnhhụụcc  tthheeoo  đđòòii  

ccuuộộcc  cchhạạyy  đđuuaa  đđãã  bbààyy  rraa  cchhoo  ttaa,,  
22
nnhhììnn  xxeemm  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  llàà  ccộộii  rrễễ  vvàà  ccuuốốii  ccùùnngg  ccủủaa  

đđứứcc  ttiinn,,  ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  vvìì  ssựự  vvuuii  mmùùnngg  đđãã  đđặặtt  ttrrưướớcc  mmặặtt  mmììnnhh,,  cchhịịuu  llấấyy  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá,,  kkhhiinnhh  

đđiiềềuu  ssỉỉ  nnhhụụcc,,  vvàà  hhiiệệnn  nnaayy  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  nnggaaii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Hê. 12:1-2) 

 

Lời thách thức mà Giôsuê đặt ra trước Dân Sự của Đức Chúa Trời là lời kêu gọi về sự thành 

tâm và trung tín. Để được ở trong Đạo của Đức Chúa Trời, thành tâm và trung tín là những 

yếu tố không thể nào thiếu được. Cơ Đốc Nhân phải luôn luôn tỉnh thức trên từng bước đi của 

mình; biết rõ điều gì cần phải nghe và chấp nhận giá phải trả, điều gì cần phải nghe và làm 

theo, điều gì cần phải nghe và tránh không phạm vào. Cơ Đốc Nhân phải phấn đấu hết lòng 

để giữ vững lòng trung thành sắc son đối với Đấng yêu thương và cứu chuộc mình, hoàn 

thành sự kêu gọi vinh quang từ Thiên Thượng: 

““VVậậyy,,  bbââyy  ggiiờờ  hhããyy  kkíínnhh  ssợợ  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  vvàà  pphhụụcc  ssựự  NNggààii  ccáácchh  tthhàànnhh  ttââmm  vvàà  ttrruunngg  ttíínn……””  

 

 


