
27. SỰ SỤP ĐỔ CỦA THÀNH GIÊRICÔ 
(Gs 6) 

 
Thành Giêricô cách sông Giôđan không xa khoảng hai mươi phút đi bộ từ nơi đóng trại của Ghi-gan. 
Giêricô hay Êrica, tên làng được gọi bây giờ, nằm cách khoảng một dặm từ nơi thành cổ đã bị phá 
huỷ và được xây lại dưới trào vua Aháp. 
 
Tường thành Giêricô phải đổ để dân Israen tiến chiếm đất hứa, bởi vì Giêricô là chià khoá của miền 
nam Canaan. Làm thế nào để thực hiện ý định này? Đối với dân Israen chỉ thị của Thiên Chúa thật kỳ 
lạ, nhưng họ vẫn làm theo hướng dẫn này giống như những người nhân công cần cù làm công việc 
được trao. Họ tin tưởng rằng Người Thủ Lãnh biết điều mà họ không biết, và họ biết sẽ không lâu 
nữa chân họ sẽ bước vào trong thành đó. Họ phải làm việc gì? 
 
Các tư tế, Hòm bia, chiến binh và tù và rước vòng quanh thành mỗi ngày đó là việc họ chỉ phải làm 
để chiếm thành. Chắc chắn chẳng những dân thành Giêricô lúc đó nghĩ tức cười cho chuyện thật vô 
ích này mà cả nhiều người trong dân Israen cũng nghĩ vậy nữa. Nhưng TC biết Ngài sẽ phải làm gì. 
 
Một số người cố gắng giải thích việc sụp đổ của thành Giêricô theo phương diện khoa học rằng 
Thiên Chúa biết rằng dùng chấn động của tiếng tù và và tiếng hò reo của dân Israen sẽ làm tường 
thành sụp đổ. Sự sụp đổ của tường thành Giêricô có khoa học hay không thì đó vẫn là một phép lạ. 
Đó là chiến thắng của Chúa chứ không phải của Giôsuê. Khi dân chúng vâng theo mệnh lệnh Chúa 
truyền qua ông Giôsuê thì họ nhìn thấy quyền năng của Chúa. 
 
Sự sụp đổ của thành Giêricô, trước tiếng tù và bằng sừng cừu, là một phép lạ qúa kỳ diệu đến nỗi 
những người duy lý không thể chấp nhận được. Dân Israen tin rằng họ thực thi chương trình của TC. 
Bảy chiếc tù và, dẫn đầu đoàn rước trong bảy ngày, và bảy lần vào ngày thứ bảy, chỉ cho dân Israen 
thấy rằng chương trình chinh phục thành này là trực tiếp từ Đức Chúa giống như lá cờ Úc nói cho 
dân chúng ở đây rằng đất đai dưới ngọn cờ này được đặt dưới sự bảo vệ của Quốc Gia Úc. TC đặt 
một một dải băng hữu hình chung quanh nền móng của bức tường của thành phố đó và cột nó lại, và 
khi TC làm như vậy đối với nền móng của bất cứ cấu trúc nào của một quốc gia hay một cá nhân – 
hãy coi chừng. 
 
Thiếu lòng ham muốn theo đuổi công việc làm chúng ta thất bại chứ không phải công việc đó đòi hỏi 
sự cố gắng của chúng ta. Cũng thế dễ dàng để làm công việc như thổi tù và và đi một chút vòng 
quanh bức tường, nhưng cái khó là nhìn thấy điều tốt đẹp khi làm công việc ấy. Nên than thở “Lạy 
Chúa, bước một bước thì đã qúa đủ cho con rồi”, thì không bao giờ đi tới đâu cả. 
 
Không ai muốn công việc phải ngưng trệ lâu. Chúng ta muốn nhìn thấy kết qủa ngay. Nếu phải phí 
mất sáu ngày đi vòng quanh bức tường, thì ngày thứ bảy sẽ đến khi bức tường sụp đổ. Thiên Chúa 
ban cho chúng ta chiến thắng bằng những cách thế đối với chúng ta thật là tức cười hay ngu ngốc. 
(1 Cor 1: 17-29). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


