
XÂY DỰNG LẠI NƠI ĐỔ NÁT 
PHẦN 4: CHÚA LÀ ĐẤNG XÂY DỰNG 

Kinh Thánh: NÊ-HÊ-MI 3-4 

Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong 

đời sống của mình.  Ngài không muốn chúng ta chỉ là những kẻ sống sót thất bại, nhưng được 

dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Ngài. 

Câu gốc: Êsai 61: 4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc 

trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. 

Có tấm lòng, có khải tượng cho những bức tường đổ nát: phải gần với Chúa, hiểu được Ngài, 

hiểu ý muốn, thời điểm và chiến lược của Ngài và tin cậy tuyệt đối nơi Ngài.  Nêhêmi đã có 

những điều này! 

      5) Kẻ thù bị thất bại: lần 1  

Nêhêmi 3:15 Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin, và Đức Chúa Trời 

có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công 

việc mình. 

Ca thương 3:60 Chúng nó báo thù, lập mưu hại tôi, thì Ngài đã thấy hết. 61 Hỡi Đức Giê-hô-va, 

Ngài đã nghe chúng nó sỉ nhục, bày mọi mưu chước nghịch cùng tôi. 

Nahum 1:9 Các ngươi sẽ lập mưu gì nghịch cùng Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ diệt hết cả, sẽ chẳng 

có tai nạn dậy lên lần thứ hai. 

1 Côrinhtô 3:19 vì sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột.  Như có chép 

rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ. 

Công vụ 4:25 và đã dùng Đức Thánh Linh, phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, 

là vua Đa-vít, rằng: Vì sao các dân nổi giận?  Lại vì sao các nước lập mưu vô ích? 

Ê-sai 40: 15 Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi 

rơi trên cân; nầy, Ngài giở các cù lao lên như đồ vật nhỏ. 

2 Côrinhtô 2:11 hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không 

biết mưu chước của nó. 

Cựu ước:  

* Vua Ê-xê-chia: 2 sử ký 32: 7 - 22 

 Khá vững lòng bền chí, chớ sợ, chớ kinh hãi trước mặt vua A-si-ri và đám quân đông đảo theo 

người; vì có một Đấng ở cùng chúng ta thắng hơn kẻ ở với họ; 8 với người chỉ một cánh tay xác 

thịt; còn với chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta đặng giúp đỡ và chiến tranh thế 

cho chúng ta. Dân sự bèn nương cậy nơi lời của Ê-xê-chia, vua Giu-đa (cùng phù hộ cho chúng 

bốn bên).  

* Vua Giô-sa-phát: 2 Sử 20: 1 - 25  

3 Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va, và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một 

ngày.  4 Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp; người ta ở các thành Giu-đa đều 

đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. 15 Đức Giê-hô-va phán… như vầy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi 

cớ đám quân đông đảo này: vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa 

Trời.  25 Giô-sa-phát và dân sự người đến cướp lấy tài vật của chúng, thấy có nhiều của cải, xác 

chết, và đồ quí báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không đặng; họ cướp lấy tài vật trong 

ba ngày, vì là rất nhiều. 

Tân ước:  Công vụ 4:21 - 33  

Vậy, họ lại ngăm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội, vì cớ dân chúng, bởi 

ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.  22 Vả, người đã nhờ phép lạ cho được 
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chữa bịnh đó, là người đã hơn bốn mươi tuổi.  23 Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh 

em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói.  24 Mọi người nghe đoạn, 

thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, là Đấng dựng nên trời, đất, biển, 

cùng muôn vật trong đó, 25 và đã dùng Đức Thánh Linh, phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là 

đầy tớ Ngài, là vua Đa-vít, rằng: Vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích?  26 

Các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và Đấng chịu xức dầu của 

Ngài. 27 Vả, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp 

tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho, 

28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước.  29 Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm 

dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, 30 giơ tay Ngài ra, để 

nhờ danh Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ 

và dấu kỳ.  31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức 

Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.  32 Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng 

một ý cùng nhau.  Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. 

33 Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus 

Christ; và hết thảy đều được phước lớn.    

      6) Tiếp tục với tinh thần sẵn sàng chiến đấu: 

           a) Ủng hộ lẫn nhau: 16 Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa 

kia cầm cây giáo, khiên, cung, và giáp; các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giu-đa. 

*Galati  6:2 Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của 

Đấng Christ. 

*2 Côrinhtô 1:11 Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi 

nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà 

tạ ơn nữa.    

*1 Cô rinh tô 3:8 Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc 

mình đã làm (2 Cô 3:7). 

*1 Sam 30:23 Nhưng Đa-vít đáp rằng: Hỡi anh em, chớ làm như vậy về vật mà Đức Giê-hô-va 

đã ban cho chúng ta; Ngài đã gìn giữ ta, phó cho ta đạo binh đã đến đánh chúng ta.  24 Vậy, ai 

theo lời định ước của các ngươi được? Phần của kẻ ra trận và phần của kẻ giữ đồ vật phải bằng 

nhau; chúng sẽ chia cho nhau vậy. 25 Kể từ ngày ấy, Đa-vít lập điều đó làm luật và lệ trong Y-

sơ-ra-ên, hãy còn đến ngày nay. 

         b) Sẵn sàng: 17 Những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh, và những kẻ chất 

lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. 

Êphêsô 6:11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng 

mưu kế của ma quỷ. 

         c)  Hiệp một: 18 Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây 

sửa; còn * kẻ thổi kèn thì ở bên tôi.  19 Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng, và dân 

sự còn sót lại, mà rằng: Công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người này 

cách xa người kia.  20 Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy **nhóm lại cùng chúng ta 

ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ ***chiến đấu cho chúng ta. 

 

* Ý nghĩa Thổi kèn: 
      1) Ngợi khen: Thi 150:3 Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng 

Ngài! 

       Thi 47:5 Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn 

thổi. 
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      2) Nhóm hiệp thánh: Lê vi ký 23:24 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày mồng một 

tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, 

tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. 

      3) Chúa chiến trận cho: Các quan xét 7:22 Ba trăm người cứ thổi kèn, và khắp trại quân, 

Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người chém lẫn bạn mình.  Đạo-binh chạy trốn đến Bết-

si-ta, về hướng Xê-rê-ra, cho đến bờ cõi A-bên-Mê-hô-la gần Ta-bát. 

      4) Dừng lại: 2 Sam 18:16 Kế đó Giô-áp thổi kèn, dân sự thôi đuổi theo quân Y-sơ-ra-ên, bởi 

vì Giô-áp cản chúng.. 

      5) Ra trận: Êxêchiên 7:14 Kèn đã thổi, mọi sự đều sẵn sàng rồi; nhưng chẳng ai ra trận, vì 

cơn giận ta ở trên cả đoàn dân nó. 

      6) Báo động: Êxêchiên 33:3 nếu người nầy thấy gươm đến trong đất, thì thổi kèn để rao bảo 

dân sự.  

        * Êxêchiên 33:6 Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự 

chẳng được răn bảo, và gươm đến mà cất sự sống của người nầy hoặc người kia đi, thì người đó 

sẽ chết trong sự gian ác mình; song ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ. 

        * Giô-ên 2:1 Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy thổi vang ra trên núi thánh ta!  Hết thảy dân cư 

trong đất khá đều run rẩy!  Vì ngày của Đức Giê-hô-va đến, ngày ấy đã gần. 

        * Khải 15:52 trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều 

sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.  

 

**Nhóm lại:  
      1) Dầu quý giá: Thi 133:1 Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!  2 Ấy khác 

nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người.  3 

Lại khác nào sương móc Hẹt-môn sa xuống các núi Si-ôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban 

phước, tức là sự sống cho đến đời đời. 

      2) Cha nhậm lời: Ma-thi-ơ 18:19 Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong 

các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.   

      3) Tăng sự chiến thắng: Giô-suê 23:10 Một người trong các ngươi đuổi được đến ngàn 

người của chúng nó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng chiến đấu cho các ngươi, y 

như Ngài đã phán.    

Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:30 Nhược bằng Hòn Đá không có bán chúng nó, Và Giê-hô-va không 

giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt nổi ngàn người, và hai người đuổi mười ngàn 

người trốn đi?    

 

***Chiến đấu: Danh Ngài là:  Giê-hô-va Nít Xi  (Xuất Ê-díp-tô Ký 17: 15 Môi-se lập lên một 

bàn thờ, đặt tên là “Giê-hô-va cờ xí của tôi”; 16 và nói rằng: Bởi vì A-ma-léc có giơ tay lên 

nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với A-ma-léc từ đời nầy qua 

đời kia.) 

Giôsuê 23:3 Các ngươi đã thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho những 

dân tộc này mà Ngài bắt quy phục các ngươi; vì ấy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã 

chiến đấu cho các ngươi.    

      1) Thiên sứ: 2 Các Vua 19:35 Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến 

trong dinh A-si-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người tại đó.  Sáng ngày mai, người ta 

thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thây đó thôi. 
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  (2 Sử-ký 32:21;  Ê-sai 37:36)  

      2) Các từng trời, ngôi sao:  Các Quan Xét 5:20 Các từng trời có dự vào chiến trận; những 

ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Si-sê-ra.   

      3) Đá: Giô-suê 10:11 Khi chúng nó chạy trốn trước mặt Y-sơ-ra-ên và xuống dốc Bết-Hô-

rôn, thì Đức Giê-hô-va khiến đá lớn từ trời rớt xuống cả đường cho đến A-xê-ca, và chúng nó 

đều bị chết. Số những người bị chết về mưa đá nhiều hơn số những người bị dân Y-sơ-ra-ên giết 

bằng gươm.     

      4) Mặt trời, mặt trăng: Giô-suê 10:12 Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân A-mô-rít cho dân 

Y-sơ-ra-ên, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Hỡi mặt 

trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn; hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn!  13 Mặt trời 

bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình.  Điều đó 

há không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một 

ngày trọn. 

           d) Liên tục: 21 Chúng tôi làm công việc là như vậy; phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc 

rạng đông cho đến khi sao mọc. 22 Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: Mỗi người hãy 

cùng tôi tớ mình ngủ đêm tại trong Giê-ru-sa-lem, để ban đêm chúng phòng giữ, và ban ngày 

làm công việc. 23 Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo 

tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. 

(Êphêsô 6:11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng 

mưu kế của ma quỷ.  12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ 

quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên 

trời vậy. 13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh 

em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.) 

1Côrinhtô 15: 55 Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu?  Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? 56 

Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp.  57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho 

chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.  58 Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, 

hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công 

khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.  

1 Phierơ 3:14 Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ 

sợ và đừng rối trí. 

1 Tim 6:12 Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được 

gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. 

Thi 56:9 Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau. Tôi biết điều đó, vì Đức 

Chúa Trời bênh vực tôi. 

Cầu nguyện: Cảm tạ Đức Chúa Trời, Danh Ngài là lớn lao và quyền năng vô cùng, chẳng có ai 

giống như Chúa của chúng con!  Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh, Ngài đã giúp cho Nê-hê-mi 

vững vàng, Ngài cũng sẽ giúp đỡ con, theo Philip  4:13 Con làm được mọi sự nhờ Đấng ban 

thêm sức (năng lực) cho con.  Ngợi khen Chúa!  Xin Chúa được vinh hiển qua đời sống của con, 

dù gặp những sự khó khăn nhưng con chẳng hề hổ thẹn vì biết con đã tin Đấng nào, chắc rằng 

Đấng ấy có quyền phép giữ sự con đã phó thác cho đến ngày đó.  Cảm ơn Chúa Jesus!  Amen. 
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