TIỄN BIỆT ÔNG GIÔSUÊ
(Gs 14 & Gs 24)
Calếp bây giờ đã 85 tuổi. Ông là người đã cùng ông Giôsuê đi dọ thám đất hứa trước
kia và là người dám tin tưởng vào TC. Bao nhiêu người đã được ông Môsê gởi đi do
thám? Có được bao nhiêu tên tuổi mà chúng ta nhớ được? Chỉ có hai tên Giôsuê và
Calếp. Cả hai đã tin vào Chúa và vì thế được ghi nhớ trong thánh kinh. Như là phần
thưởng cho sự vâng lời của họ, chỉ có hai người này là người thuộc thế hệ họ đã được
vào đất Canaan.
Ông Calếp đã xin bạn mình các thành phố ở trên vùng cao với tường thành bao bọc.
Và ông thêm rằng: “Nếu Đức Chúa ở với tôi, tôi sẽ xua đuổi chúng, như Đức Chúa đã
phán”. (14:12). Ông trân trọng phần sản nghiệp của mình vì sự vất vả cũng như cơ hội
nó mang lại cho ông khi chinh phục nó. Ông Giôsuê tôn trọng bạn mình, và quyết định
mà bạn chọn thật mau mắn và rộng lượng. Ông ban cho bạn vùng đồi núi mà ông ta
muốn và chúc lành cho bạn già.
Ông calếp tuy già nhưng được tôn vinh trong nhiệm vụ khó khăn nhất. Một trong những
thày dạy cho Helen Keller nói rằng Helen là một người hạnh phúc nhất mà bà ta đã gặp
mặc dù cô vừa câm vừa mù. Bà thày cho rằng sở dĩ cô ta được như vậy là nhờ cô ta
đã vượt qua qúa nhiều trở ngại. Ông Calếp là người hạnh phúc nhất trong doanh trại
bởi vì ông cũng đã vượt qua qúa nhiều khó khăn và những trận điạ phải chinh phục.
Horace Mann đã nói “Sự khó khăn là thước đo cho ta biết về một con người”.
Chúa không bao giờ hứa với con cái của Ngài rằng họ sẽ có thời gian an nhàn trong
việc phụng sự Ngài. Thực ra, ĐKT đã nói, “Trong thế gian anh em sẽ gặp phải gian nan
khốn khó” (Ga 16:33). Lời hứa không phải cho công việc nhàn hạ; lời hứa là cho việc
chiến thắng, Chúa phán “Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”. Chúng ta trưởng
thành trong nghịch cảnh, vì qua đó chúng ta học biết tín thác hơn. Thánh Phaolô nói với
Timothy, hãy chịu đựng khó khăn, như là một chiến sĩ của Đức Giêsu Kitô (2 Cor 2:3).
Calếp nói, “Tôi hoàn toàn vâng theo ý Chúa” (Gs 14:8).
Ông Giôsuê bây giờ cũng đã già. Ông biết không còn sống bao lâu nữa. Ông muốn cho
dân chúng một số lời khuyên nhủ.
Ông gọi các vị lãnh đạo và toàn thể dân chúng tụ lại và kêu gọi họ nhớ đến quyền năng
và lòng trung tín của Chúa và khuyên bảo họ trung thành với Ngài. “Bây giờ anh em
hãy kính sợ Đức Chúa, hãy chân thành và trung tín phụng thờ Người”. (24:14). Ông
cảnh báo về sự bội giáo. Ông nói, “Hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ hoặc là
các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông cả, hoặc là các thần của người Emo-ri mà anh em đã chiếm đất để ở”. Rồi ông nói thêm, “Về phần tôi và gia đình tôi,
chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa” (24:15)
Thật tốt đẹp khi dân chúng cùng tuyên xưng công khai và cam kết một lứa thề hứa long
trọng. Những người lớn tuổi đã công khai tuyên xưng và cam kết và họ đã giữ đúng lời.

Điều đó cũng giúp cho những người trẻ khi đứng công khai tuyên xưng Đức tin vào
Chúa Kitô và liên kết với Giáo hội. Khi Ta làm một cam kết rõ ràng sẽ cho chúng ta một
mục đích để sống cho. “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin
rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả
thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới
được ơn cứu độ” (Roma 10: 9-10).
Dân chúng đã nói “Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, và
chúng tôi sẽ nghe lời người”.
Vào tuổi 110, ông Giôsuê qua đời. Cuốn sách đóng lại với cái chết. Chúng ta thấy ba
ngôi mộ. Mộ của ông Giôsuê, nhà lãnh đạo vĩ đại của dân Israen; Mộ của ông Elada, vị
tư tế; và mộ của ông Giuse mà xương cốt con cái israen đã mang theo từ Aicập, và giờ
được chôn cất trong đất Canaan.
Ở đây có một sự vinh danh lớn lao cho nhà lãnh đạo vĩ đại, “Israen đã phụng thờ Đức
Chúa suốt thời gian ông Giôsuê và các kỳ mục đến sau ông còn sống”. (24:31)
Canaan hay đất hứa, dài khoảng 180 dặm và rộng khoảng 40 dặm. Biên giới là sa mạc
phiá nam, rặng núi Lebanon phía bắc, Sông Eupharates phiá đông, và Điạ Trung Hải
phía tây.
Nó nằm giưã trung tâm những nền văn minh hùng mạnh đã tạo ra lịch sử thời cổ:
Aicập – 300 dặm phía nam (1 dặm = 1.609 cây số)
Ninivê – 700 dặm phía đông bắc
Babylon – 700 dặm phía đông
Ba Tư (Persia) – 1000 dặm phía đông
Hy Lạp – 800 dặm phía tây bắc
La mã – 1500 dặm phía tây bắc
Đừng cầu nguyện để được sự dễ dãi. Hãy cầu nguyện để được trở nên mạnh mẽ hơn.
Sự lớn lao của sức mạnh của một người được do lường bằng sự từ bỏ của người đó.
Nó không hệ tại bạn là người nào hay bạn là người ra sao nhưng hệ tại Chúa có điều
khiển bạn hay không. “Tôi hoàn toàn đi theo Chúa” (Calếp).
Quả thật - qủa thật – quả thật tội lỗi của bạn sẽ lôi bạn ra
Chúa đòi hỏi một sự cống hiến cho Ngài hoàn toàn triệt để.
Sự kiện không thay đổi; nhưng cảm xúc thì đổi thay.
Đốt lên một ngọn lửa chưa đủ; bạn cần phải thêm nguyên liệu cho nó nữa.

