
ISRAEL – CONQUERING FAITH (Hebrew 11:28-30) 
 

Y-SƠ-RA-ÊN - HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỨC TIN (Hê-bơ-rơ 11:28-30) 
 

The nation of Israel were God’s chosen people. The history of the Jewish people is a long one. 
The root of the nation is around 4,000 years old and is centred in the person of Abraham.  
 
Y-sơ-ra-ên là tuyển dân được Đức Chúa Trời lựa chọn. Lịch sử của người Do Thái rất lâu 
đời với khoảng 4.000 năm tuổi và tổ phụ của loài người là Áp-ra-ham. 
 
The Jewish people are a vital study for Gentile Christians. Their history is a puzzle that can only 
be explained through the light of the Scriptures. They are the unique element of redemptive 
history – most of the Bible was written by Jews, the Lord Jesus Christ was a Jew, the twelve 
apostles were Jews, and most of the first Christians were Jewish. Furthermore, they are a central 
part of the future of this world. God has not finished with the Jewish people.   
 
Người Do Thái là một nghiên cứu quan trọng cho những Cơ Đốc Nhân không phải là người 
Do Thái. Lịch sử của họ là câu đố mà chỉ có thể được giải thích thông qua Kinh Thánh. Họ là 
nhân tố duy nhất về việc cứu rỗi - đa phần Kinh Thánh được viết bởi người Do Thái, Chúa 
Jesus là Người Do Thái, mười hai môn đồ là người Do Thái, và hầu hết các tín đồ cơ đốc 
giáo đầu tiên cũng là người Do Thái. Hơn thế nữa, họ là một phần quan trọng của tương lai 
trong thế giới này. Đức Chúa Trời chưa hoàn tất phần việc cần làm với người Do Thái. 
 
We now come to three aspects of faith that relate to the nation of Israel. I have simply divided 
them into three sections: 
 

1. FAITH OF DELIVERANCE FROM DEATH 
2. FAITH OF DELIVERANCE FROM THE WATER 
3. FAITH IN DEFEAT OF JERICHO 

 
Bây giờ chúng ta nghiên cứu �ến ba khía cạnh của �ức tin có liên quan �ến Israel. Tôi chia 
chúng thành ba phần: 
 
ĐỨC TIN giải thoát khỏi CÁI CHẾT 
ĐỨC TIN giải thoát khỏi NƯỚC 
ĐỨC TIN trên sự thất bại của thành Giê-ri-cô 
 
The first one relates more to the faith of Moses and the other two to the faith of the nation as a 
corporate body.  
 
Phần đầu tiên có liên quan nhiều đến đức tin của Môi-se và hai phần sau với niềm tin của 
dân tộc như một thể thống nhất. 
 

1. FAITH OF DELIVERANCE FROM DEATH (v28) 
ĐỨC TIN GIẢI THOÁT KHỎI SỰ CHẾT (câu 28) 

 
Moses was commanded by God to institute the Passover in Egypt that night and sprinkle the 
blood of the Passover Lamb on the doors of every Israelite home. The death angel would pass 
over the home marked by the covering of the blood. The homes without it would die.  



Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se giữ Lễ Vượt Qua ở Ai Cập trong đêm đó và lấy huyết của 
chiên con bôi lên trên cửa ra vào ở mỗi nhà của dân Y-sơ-ra-ên. Huyết bôi lên trên cửa sẽ là 
dấu hiệu để các thần chết vượt qua. Những nhà không có huyết bôi trên cửa sẽ bị hủy diệt.  
Moses carefully passed on the instructions of the Lord. The lives of many Israelites depended on 
these details. The NT reveals that Moses led Israel in this because of his faith in God’s revealed 
word, “Through faith he kept the passover, and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should 
touch them” (Heb.11:28). Moses did not act out of religious ceremonial duty but because he 
believed in the necessity of the sprinkled blood. His faith was rewarded with deliverance for his 
family and his people.  
Môi-se cẩn thận làm theo sự chỉ dẫn của Chúa. Cuộc sống của nhiều người dân Israel phụ 
thuộc vào việc này. Các NT tiết lộ rằng Môi-se dẫn dân sự Y-sơ-ra-ên trong việc này vì đức 
tin của mình trong lời mạc khải của Đức Chúa Trời, "Bởi đức tin, người giữ lễ Vượt qua và 
làm phép rưới huyết,  hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng của dân Israel" 
(Heb.11: 28). Môi-se đã không hành động theo những nghi thức tôn giáo, nhưng vì ông tin 
việc cần thiết lúc đó là vâng lời Chúa trong việc rưới huyết. Đức tin của ông đã được Chúa 
nhậm lời bằng sự giải thoát của gia đình và dân tộc của ông. 
Hearing the message of Moses was not enough. God’s word had to be obeyed to avoid the 
judgment. The people worshipped the Lord and then obeyed the Lord, “And the children of Israel 
went away, and did as the LORD had commanded Moses and Aaron, so did they.” (Exod. 12:28) The key 
is “and did as the LORD had commanded.” Only the Israelites who obeyed were spared.  
Just as the Lord had promised so the judgment came upon the households of Egypt at midnight. 
This judgment was comprehensive, “there was not a house where there was not one dead.” (Exod. 12:30) 
Every home not covered by the blood of the lamb experienced the pain of death.  
Lắng nghe những lời của Môi-se nói là chưa đủ. Mà chúng ta phải vâng phục lời Chúa để 
tránh khỏi sự phán xét. Họ tôn thờ Chúa và sau đó vâng lời Chúa, "Dân Y-sơ-ra-ên bèn cúi 
lạy, rồi đi, làm theo như lời Đức-Giê-Hô-Va đã phán dăn Môi-se và A-rôn." (Xuất-ê-díp-tô 
kí 12:28) Điều quan trọng là "làm theo CHÚA đã truyền ". Chỉ có những người Do thái vâng 
lời Ngài và họ đã được tha. 
 
Cũng như Chúa đã hứa như vậy khi trừng phạt các gia đình của Ai Cập vào lúc nửa đêm. Sự 
trừng phạt này rất rõ ràng, "không có ngôi nhà nào mà không có người chết." (Xuất-ê-díp-tô 
kí. 12:30) Nhà nào không có huyết chiên con bôi trên cửa đều phải trải qua cái chết. 
We can only but imagine the agony and heartache as hundreds of thousands of families realised 
that death had taken the firstborn of the family. The Bible summarises this, “there was a great cry in 
Egypt.” For years the households of Hebrews wept because of the bitter bondage inflicted on 
them by the Egyptians but now God had reversed the order. The Egyptians had paid an awful 
price for their rebellion. Pharaoh and his people refused to submit to God’s will and learned the 
hard way, “It is a fearful thing to fall into the hands of the living God” (Heb. 10:31). This is a lesson we 
all will learn.  
Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng sự đau đớn và thống khổ của hàng trăm ngàn gia đình khi 
nhận ra cái chết con trai đầu lòng của mình. Kinh Thánh tóm tắt, "có một tiếng khóc lớn ở Ai 
Cập." Trong nhiều năm, người Do Thái đã khóc vì thân phận nô lệ mà họ phải chịu đựng bởi 
người Ai Cập nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã đảo lộn thứ tự. Người Ai Cập đã trả một giá 
khủng khiếp cho sự chống đối của họ. Pha-ra-ôn và người dân Ai Cập đã từ chối Đức Chúa 
Trời và họ đã nhận thấy con đường đau khổ, "Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng 
kinh khiếp thay." (Hê-bơ-rơ. 10:31). Đây là bài học chúng ta cần phải học. 
 



One decision of each Israelite to trust the Word of God brought generations of blessings to their 
extended families. By contrast Pharaoh’s disobedience brought God’s judgment. Swindoll 
summarised, “They made history, while Pharaoh became history.”  
Khi quyết định tin vào lời Chúa, chính người Do Thái đã đem đến nguồn phước dành cho 
gia đình và trải qua các thế hệ con cháu của họ. Ngược lại với sự bất tuân mà Pha-ra-ôn đã 
chịu sự trừng phạt Chúa. Swindoll tóm tắt, "Họ làm nên lịch sử, trong khi Pharaoh đã trở 
thành lịch sử." 

2. FAITH OF DELIVERANCE FROM THE WATER (v29) 
 

ĐỨC TIN GIẢI THOÁT KHỎI NƯỚC (câu 29) 
The second incident is one of the most famous incidents in history. It is set out in Exodus 14. 
Movies have been made by Holywood about the Red Sea crossing. We tend to romanticise the 
story but it was far from a romantic situation for Moses and the Israelites.  
Sự kiện thứ hai là một trong những sự kiện được biết đến nhiều nhất trong lịch sử. Được 
chép trong Xuất-ê-díp-tô kí 14. Nhiều bộ phim Holywood đã tái hiện lại dựa trên sự kiện 
người Do Thái vượt qua Biển Đỏ. Chúng ta thường có xu hướng lãng mạng hoá những câu 
chuyện nhưng quả thật đây không phải là một tình huống lãng mạn cho Môi-se và dân Do 
Thái. 
The journey out of Egypt led them right into this problem. Now they were trapped with the Red 
Sea in front of them and Pharaoh’s mighty army coming up behind them. They had no army and 
were no match to this experienced army with its chariots. It seemed they were doomed. There 
was no human way to escape. In fact, if they had stayed in Egypt their lives would have been 
better. 
Cuộc hành trình ra khỏi Ai Cập đã dẫn họ đến vấn đề này. Họ ở trong tình trạng cùng đường 
vì phía trước là Biển Đỏ và đội quân hùng mạnh của Pha-ra-ôn đang đuổi theo phía sau. Họ 
không có quân đội và không phải là đối thủ của một đội quân giàu kinh nghiệm với những cổ 
xe để ra chiến trận. Dường như họ phải chịu số phận như vậy. Không có cách nào để thoát 
khỏi. Trong thực tế, nếu họ ở lại Ai Cập cuộc sống có thể tốt hơn. 
The carnal complainers pointed that out (Exodus 14:11). However, it wasn’t Moses who led 
them there but the Lord. (Exod. 14:1-4, 8-9) 
Living by faith does not exempt us from overwhelming problems, but rather it often leads 
us into such problems. 
Joseph didn’t volunteer to go to Egypt to be a slave and a prisoner, Daniel didn’t 
volunteer to go to Babylon to face the Den of Lions, and Stephen didn’t volunteer to be a 
preacher so he could be stoned to death. Buts that’s the life of a pilgrim following the 
will of God.  Waiting on God and letting Him lead us is the hardest discipline in the Christian 
life. 
Những oán trách, than phiền của xác thịt đã chỉ điều đó (Sách Xuất-ê-díp-tô 14:11). Tuy 
nhiên, chính Đức Chúa Trời đã dẫn họ vào trong những điều đó chứ không phải Môi-se. 
(Xuất Ê-díp-tô 14:. 1-4, 8-9) 
Sống bởi đức tin sẽ không giúp chúng ta tránh khỏi các vấn đề, mà thay vì đó nó thường dẫn 
chúng ta vào vấn đề như vậy. 
 
Giô-sép đã không tự nguyện đi đến Ai Cập để làm một nô lệ và trở thành tù nhân, Đa-ni-ên 
không tự nguyện đi đến Ba-by-lôn để đối mặt với bầy sư tử, và Ê-tiên cũng không tự nguyện 
là một nhà giảng thuyết để bị ném đá cho đến chết. Nhưng đó là cuộc sống của một người 



thuận theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chờ đợi Đức Chúa Trời và để Ngài dẫn đường cho 
chúng ta là sự rèn luyện khó khăn nhất trong đời sống của Cơ Đốc Nhân. 
True faith is always tested by the Lord. We cant have a testimony without coming through some 
tests! In the crucible of suffering and desperation our faith is refined and strengthened.  
Đức tin thật luôn được thử thách bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể có minh chứng mà 
không trải thử thách! Đức tin sẽ được rèn luyện và mạnh mẽ càng hơn trong cơn thử thách. 
Moses here will face the greatest struggle of his life. Everyone has turned on him. Around him 
the Israelites are blaming him. Behind him Pharoah and his mighty army are blaming him also 
and no doubt intend to severely punish him. How will Moses react in this desperate situation? 
Môi-se sẽ phải đối mặt với cuộc chiến đấu lớn nhất cuộc đời mình. Mọi người quay mặt với 
Môi-se. Dân Y-sơ-ra-ên trách mắng ông. Ngay cả Pha-ra-ôn và đội quân hùng mạnh của hắn 
cũng đang đổ lỗi cho Môi-se và có ý định trừng phạt ông một cách nặng nề nhất. Môi-se sẽ 
phản ứng như thế nào trong tình trạng tuyệt vọng này? 
 
The answer is that he has complete and instant faith in the Person and Promises of God, “Fear ye 
not, stand still, and see the salvation of the LORD, which he will shew to you to day: for the Egyptians whom ye 
have seen to day, ye shall see them again no more for ever. The LORD shall fight for you, and ye shall hold your 
peace.” (v13-14) 
 
Câu trả lời là Môi-se tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào Con Người và Lời Hứa của Chúa, 
“Môi-se đáp cùng dân-sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải-cứu Đức 
Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì 
chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên-lặng.” 
(câu 13-14) 
Moses has no strategy or power but he believes in the One who does. There is no hesitation or 
doubt in his words. This is Moses at his finest hour.  
 
V15 – the Lord puts Moses to a further test with a strange request – how can this help? But 
Moses obeys fully trusting the Lord knows what He is doing.  
 
God led them into this desperate situation to teach them to trust Him as their only option.  
That’s how God grows our faith. We know in our heads that we must trust Him totally, but we 
don’t believe it in practice until He throws us into situations where there is no way out if He 
does not act.  
 
Môi-se không có kế hoạch hay tài năng gì cả nhưng ông tin vào Đấng sáng tạo. Không có do 
dự hay nghi ngờ trong lời nói của mình. Đây là một Môi-se tại thời điểm cao trào nhất của 
ông. 
 
Câu 15 - Chúa đặt Môi-se vào một thử thách mới với một yêu cầu kỳ lạ - việc đó sẽ giúp 
Môi-se ra sao? Nhưng Môi-se vâng lời và hoàn toàn tin tưởng rằng Chúa biết những gì Ngài 
đang làm. 
 
Đức Chúa dẫn họ vào tình trạng tuyệt vọng này để dạy cho họ biết rằng tin vào Ngài là lựa 
chọn duy nhất của họ. Đó là cách Chúa làm cho đức tin của chúng ta thêm mạnh mẽ. Trong 
tâm trí chúng ta biết rằng phải tin cậy Ngài hoàn toàn, nhưng trong thực thế chúng ta không 
tin mà chỉ đến khi Ngài ném chúng ta vào những tình huống mà không có cách nào khác giải 
quyết nếu Ngài không hành động thì chúng ta mới chịu tin. 
 



Many Christians today face similar circumstances where it looks as if there is no way out. We 
discover that when God is all that we have that He is all that we need. Often God takes us to the 
edge of the Red Sea before He will roll away the waters!  
 
Nhiều Cơ Đốc Nhân ngày nay phải đối mặt với những hoàn cảnh tương tự, những hoàn 
cảnh dường như không tìm thấy lối thoát. Chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời là tất cả 
những gì chúng ta có và Ngài cũng là tất cả những gì chúng ta cần. Thường thì Ngài sẽ đưa 
chúng ta đến sát bờ Biển Đỏ rồi sau đó Ngài sẽ gạt làn nước ấy đi! 
 
God delights to turn our overwhelming problems into exhibitions of His mighty power 
when we trust Him. The God of the impossible makes it possible. A defenceless, 
unorganized mass of former slaves are delivered from the world’s most powerful man 
and his army! Pharaoh and his army are now fishfood! 
 
Chúa vui thích khi đem những vấn đề chúng ta phải đối mặt vào trong quyền năng của Chúa 
khi chúng ta thật sự tin cậy Ngài .Với Ngài những điều tưởng chừng như không thể sẽ thành 
có thể. Những nô lệ với sự yếu kém về khả năng tự vệ, không có khả năng chiến đấu giờ đã 
thoát khỏi đội quân đông đảo và một Pha-ra-ôn đầy quyền lực ! Pha-ra-ôn và quân đội của 
ông bây giờ đang làm mồi cho cá! 
 
V31 – God is honoured and, as a by product of his stedfast faith, the Lord allows Moses 
also to be honoured.  
 
Ý nghĩa của câu 31 - Chúa được tôn cao và như một kết quả của đức tin không dao động, 
Chúa cho phép Môi-se cũng được dân sự tôn trọng. 
 
When we read Hebrews 11:29, we must not miss the double emphasis: 
 
“By faith they passed through the Red sea as by dry land.” That’s the part we focus on and write our 
devotionals on.  
 
But the contrast we must not miss, “which the Egyptians assaying to do were drowned..” We forget 
about that—but it is equally important. 
 
Khi đọc Hê-bơ-rơ 11:29, chúng ta không thể bỏ qua việc nhấn mạnh 2 phần này: “Bởi đức 
tin họ vượt qua Biển Đỏ như đi trên cạn" Đây là phần mà chúng ta chú trọng và được đề cập 
đến như một phần của đức tin. Nhưng sự đối lập ta không thể bỏ qua “những người Ai Cập 
chìm”. Chúng ta thường quên đi việc đó nhưng nó thực sự rất quan trọng. 
 
It was faith that made the difference in delivering one group and drowning the other! It wasn’t 
that one was full of good people and the other were bad.  
 
Đức tin quyết định sự khác biệt giữa một nhóm người được giải thoát và một nhóm khác bị 
dìm chết. Nó không phải là vì một nhóm người tốt còn một nhóm khác xấu. 
 

3. FAITH IN DEFEAT OF JERICHO (v30) 
 

ĐỨC TIN TRÊN SỰ THẤT BẠI CỦA THÀNH GIÊ-RI-CÔ (câu 30) 
The third incident is the defeat of the city of Jericho. This time the leader is not Moses but 
Joshua. The city of Jericho was strategic to opening up the land of Canaan for the Israelite 



conquest. Jericho was the strongest fortress in the whole land of Canaan. Any invading enemy 
could not simply bypass it. It had to be faced.  
 
Việc thứ ba được nhắc đến là sự thất bại của thành Giê-ri-cô. Lần này người lãnh đạo không 
phải là Môi-se mà là Giô-suê. Thành Giê-ri-cô là một phần kế hoạch để mở ra Xứ Ca-na-an 
trong hành trình của người Do Thái. Giê-ri-cô là pháo đài mạnh nhất trong toàn bộ Xứ Ca-
na-an. Bất kỳ kẻ thù xâm lược nào cũng không thể chỉ đơn thuần vượt qua được nó. Chúng 
đều phải đối mặt với vùng đất này. 
 
(i) This was a mighty fortressed city with two walls, an inner wall and an outer wall, both built on 
a slope, making it virtually impregnable to any attacking army. It was also filled with experienced 
warriors. The Lord had promised them a land flowing with milk and honey but to possess it 
required much hardship and struggles. Often God brings us before some powerful enemies that 
we must face. This world is not heaven. The Apostles had to face some powerful enemies. That’s 
why Paul said he had fought the good fight.  
 
(i) Đây là một thành phố hùng mạnh có pháo đài với hai bức tường, một bức tường bên 
trong và một bức tường bên ngoài, đều được xây dựng trên một sườn dốc, thành tường này 
dường như là bất khả xâm phạm đối với bất kỳ đội quân nào muốn tấn công. Được trang bị 
với các chiến binh giàu kinh nghiệm. Đức Chúa Trời đã hứa với họ một miền đất đượm sữa 
và mật ong nhưng để chiếm được nó đòi hỏi nhiều khó khăn và cần phải đấu tranh. Thường 
thì Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ. Thế giới này không 
phải là thiên đường. Các môn đồ đã phải đối mặt với một số kẻ thù rất mạnh. Đó là lý do tại 
sao Phao-lô từng nói ông đã đánh một trận hay. 
 
We face enemies within – a battle with the flesh. We also face great enemies without – the 
workplace, the home, and the church. These all must be faced. God brings us to these 
confrontations.  
 
Chúng ta phải đối mặt với kẻ thù bên trong - một trận chiến với xác thịt. Chúng ta cũng phải 
đối mặt với kẻ thù lớn tại nơi làm việc, ở nhà, và thậm chí ở nhà thờ. Chúng ta phải đối mặt 
với tất cả. Đức Chúa Trời đã đưa chúng ta đến những cuộc đối đầu này. 
 
(ii) Sometimes the way God asks us to face our enemies is surprising – We make a great mistake 
in trying to predict his actions. The normal human strategy would be to attack the walls of the 
city or to lay siege to starve the inhabitants. But in this case the Lord told them to silently walk 
around the walls of the city for 6 days, while seven priests blew on rams’ horns. On the seventh 
day, they were to circle the city 7 times. What are the chances that this particular strategy would 
cause the mighty walls of Jericho to come tumbling down? No General in history would 
recommend such a strategy – shouting and rams horns and marching feet! Joshua the fool rather 
than the next Joshua the Great!  
 
Đôi khi cách Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với kẻ thù rất đáng ngạc nhiên - 
Chúng ta phạm một sai lầm lớn khi cố gắng đoán xem công việc của Ngài là gì. Chiến lược 
của người bình thường sẽ là tấn công các bức tường của thành phố hoặc bao vây bỏ đói các 
cư dân. Nhưng trong trường hợp này, Chúa nói với họ hãy đi bộ xung quanh tường thành 
phố trong 6 ngày, trong khi bảy thầy tế lễ thổi sừng dê. Vào ngày thứ bảy, họ phải đi bộ 
quanh thành phố 7 vòng. Trong kế hoạch này xác suất làm sụp đổ bức tường vĩ đại của Giê-
ri-cô là gì? Không có vị tướng nào trong lịch sử đưa một chiến lược như vậy - la hét, sừng dê 



và đoàn dân đi diễu hành! Dường như Giô-suê giống như đang bị lừa hơn là trở thành một 
người vĩ đại! 
 
No doubt the Lord was teaching every Israelite that they have to trust in His power and His 
strategy to overcome powerful enemies. Their faith here acknowledged their inability and God’s 
total ability. He also was teaching them that they must wait on the Lord to choose the timing of 
the next step.  
 
Không có sự nghi ngờ nào khi Chúa dạy dỗ dân Do Thái rằng họ phải tin tưởng vào quyền 
năng của Ngài và những kế hoạch của Ngài để vượt qua những kẻ thù lớn mạnh. Đức tin của 
họ ở đây là thừa nhận sự bất lực của họ và quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài cũng đã 
dạy cho chúng ta rằng phải biết chờ đợi vào Chúa và chọn lựa thời điểm phù hợp cho những 
bước kế tiếp. 
 
One of our great problems is that we often want to fight in our own strength and using our own 
strategies. We pay lip service to God with a quick prayer. Instead of Him leading us we try to 
lead Him. We must not interpret God’s delays for His denials! When was the last time you truly 
waited on the Lord?  
 
Một trong những vấn đề lớn là chúng ta thường muốn tự dùng sức và chiến lược của mình 
để chiến đấu. Chúng ta nịnh hót Đức Chúa Trời bằng những lời cầu nguyện nhanh chóng. 
Thay vì Ngài là người dẫn dắt, chúng ta cố gắng dẫn dắt Ngài. Chúng ta không được phép 
cho rằng sự chậm trễ của Đức Chúa Trời là sự từ chối của Ngài! Lần cuối cùng bạn thực sự 
chờ đợi vào Chúa là khi nào? 
 
(iii) God’s work done God’s way will overcome the enemy – according to historians it took from 
30 minutes to an hour for an Israelite to walk around the city walls. (3 and a half on seventh day) 
BUT we don’t read of any who refused or complained. I am sure many on the walls jeered at 
them as fools or cowards. But Israel had learned to obey God’s Word fully and they would be 
rewarded. The key to the victory was faith. 
 
Công việc của Đức Chúa Trời khi được thực hiện theo cách của Chúa sẽ chiến thắng kẻ thù - 
theo các nhà sử học, phải mất từ 30 phút đến một giờ để đi bộ xung quanh các bức tường 
thành phố. (3 tiếng rưỡi vào ngày thứ bảy) NHƯNG chúng ta không đọc thấy bất kỳ ai từ 
chối hay phàn nàn. Tôi chắc chắn nhiều người đứng trên tường thành đã chế giễu họ như 
những kẻ ngu hay hèn nhát. Nhưng người Do Thái đã học vâng phục Lời Chúa hoàn toàn vì 
vậy họ đã được nhận phần thưởng. Chìa khóa để chiến thắng là đức tin. 
 
The Israelites conquered Jericho by following exactly the way God said. They didn’t have to fire 
a canon or an arrow at the walls to knock them down. Without Me ye can do nothing said Christ. 
We often forget that, which is why our lives are full of spiritual failures and defeats.  
 
Dân Do Thái đã chinh phục Giê-ri-cô bằng cách làm theo chính xác những gì Đức Chúa Trời 
phán bảo. Họ không phải bắn đại bác hoặc một mũi tên nào vào các bức tường để làm sập 
tường thành xuống. Chúa Giê-su từng nói: Nếu không có ta, Con sẽ không làm được gì. 
Chúng ta thường quên rằng, đó là lý do tại sao cuộc sống chúng ta đầy những thất bại về mặt 
tinh thần. 
 



You and I will have to face our Jerichos as we go throughout life. We will either conquer them 
or they will defeat us. What walls are you facing today?  Family walls? Work walls? Church walls? 
Walls of sin? Discouragement Walls? Insecurity Walls? Financial Walls? 
 
Bạn và tôi sẽ phải đối mặt với Giê-ri-cô của riêng mình trong suốt cuộc đời. Chúng ta có thể 
chinh phục nó hoặc nó sẽ đánh bại chúng ta. Bức tường mà bạn phải đối mặt ngày hôm nay 
la gì? Gia đình? Việc làm? Nhà thờ? Tội lỗi? Sự chán nản? Bất an? Hay là tài chính? 
 
Amazing thing was that the walls of Jericho stood between Israel and great blessing. Once the 
conquered it they entered the blessing of the Promised Land. Yes, there were other battles to 
face but by this defeat of Jericho they entered a life of blessing. You too can find that today.   
 
Điều kì diệu ở đây là các bức tường của Giê-ri-cô đứng giữa nước Do thái và các phước 
lành. Sau khi chinh phục nó, họ bước vào sự phước hạnh là Đất Hứa. Đúng thế, sẽ có những 
trận chiến khác để đối mặt nhưng bởi sự thất bại này của Giê-ri-cô, họ đã bước vào một 
cuộc sống phước hạnh. Bạn cũng có thể tìm được cuộc sống ấy ngày hôm nay. 
 

CONCLUSION 
 
These three aspects of faith are linked as the faith in v28 brought them out of Egypt, the faith in 
v29 brought them through the Red Sea, and the faith in v30 brought them into the promised 
land. These three aspects of faith are needed in our Christian life also. 
As the Israelites made their way out of Egypt their hearts must have been full of thankfulness to 
the Lord for what He had done. They understood clearly the depravity of sinful man’s heart. 
They also had a greater insight from the Passover evening that it took a bloody substitutionary 
sacrifice to pay the debt for their sins.  
The love of God for them must have astounded them. All of them deserved to die in their sins 
like the Egyptians but in love and mercy, God had graciously provided a way for His people to 
be delivered. It is not coincidental accident that the Lord Jesus died at Passover. He was the 
ultimate Passover Lamb who died for us.  
Ba khía cạnh trên của đức tin có sự liên kết bởi vì đức tin trong câu 28 đưa họ ra khỏi Ai 
Cập, đức tin trong câu 29 đưa họ qua Biển Đỏ, và đức tin trong câu 30 đem họ đến Miền Đất 
Hứa. Ba khía cạnh này của đức tin là cần thiết trong đời sống của Cơ Đốc Nhân. 
 
Khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, chắc hẳn lòng họ đầy sự tạ ơn với Đức Chúa Trời vì 
những gì Ngài đã làm. Họ hiểu rõ sự đồi bại trong tấm lòng tội lỗi của con người. Họ cũng 
đã có một cái nhìn sâu sắc hơn từ lễ Vượt Qua tối hôm đó khi đã có một sự hy sinh và huyết 
đổ ra để trả nợ cho những tội lỗi của họ. 
 
Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với họ ắt phải làm họ thấy kinh ngạc. Tất cả trong số họ 
đáng lẽ ra phải chết trong tội lỗi như những người Ai Cập nhưng vì tình yêu thương và lòng 
thương xót mà Chúa đem đến một cách để con người được cứu chuộc. Đó không phải là một 
tai nạn ngẫu nhiên khi Chúa Giêsu chết tại lễ Vượt Qua. Ngài là sinh tế cuối cùng đã chết 
cho chúng ta.	  


