
TRẬN CHIẾN NÀY THUỘC VỀ CHÚA 
Kinh Thánh:  2 Sử-ký 20:1-29 

Câu gốc: 2 Sử-ký 20:15  Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi 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.  

Mục đích: Giăng 16:33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên 

trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng,Ta đã thắng thế 

gian  rồi! 

I. TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU 

1. Lực lượng của kẻ thù:  2 Sử-ký 20:1 Sau các việc này, xảy có dân Mô-áp, dân Am-

môn, và những người Mao-nít ở cùng họ, kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát  

2 Sử-ký 20:2 Bấy giờ, có người đến thuật cho Giô-sa-phát, mà rằng: Có một đám quân rất 

đông từ bên bờ kia của biển, từ nước Sy-ri, mà đến hạm đánh vua; kìa chúng đang ở tại 

Hát-sát-son-Tha-ma, cũng gọi là Ên-ghê-đi. (Kẻ thù đang tiến đến gần) 

2. Thái độ của Vua khi nghi chiến trận đến:  

a. Nhận biết mình yếu đuối và cần sự giúp đỡ của Chúa:  

• Giô-sa-phát: 2 Sử-ký 20:3 Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va, 

và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Sợ hãi → rắp lòng tìm cầu Chúa 

→ kêu gọi kiêng ăn một ngày. 

• Dân-Giu-đa: 2 Sử-ký 20:4 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. (Dân sự đáp 

ứng và đồng lòng) 

• Giô-sa-phát:  2 Sử-ký 20:5 Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-

sa-lem, tại trong đền của Đức Giê-hô-va, trước hành lang mới → (Trong sự hiện 

diện của Ngài) 

II. BƯỚC VÀO CHIẾN TRẬN VỚI CHÚA:  Bí quyết để đắc thắng 

1. Nhận biết Chúa của tổ phụ đang ngự trên trời rất quyền năng: 2 Sử-ký 20:6 mà cầu 

nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi! Ngài há chẳng phải là 

Chúa ở trên các từng trời sao? Há chẳng phải Đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở 

nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. = (Vô-đich)  

2. Nhắc lại giao ước của Chúa về lãnh thổ Chúa ban cho Áp-ra-ham: 2 Sử-ký 20:7 Hỡi 

Đức Chúa Trời chúng tôi! Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân 

Y-sơ-ra-ên của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Áp-ra-ham, là bạn hữu Chúa, làm sản 

nghiệp đời đời sao? → (Sáng-thế Ký 15:18...) 

3. Nhắc lại lời cầu nguyện của Sa-lô-môn khi cung hiến đền thờ: 2 Sử-ký 20:8 Chúng đã 

ở đó, và đã cất cho danh Chúa một đền thánh mà rằng: 9 Nếu tai họa giáng trên chúng tôi, 

hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ 

đứng trước đền này và trước mặt Chúa (vì danh Chúa ở trong đền này), mà kêu cầu Chúa 

trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ dủ nghe và giải cứu cho. → (1 Các 8:33-34) 

4. Nhắc lại về sự vâng lời Chúa của tổ phụ về dân Am-môn- Mô-áp, Sê-i-rơ:  

2 Sử-ký 20:10 Trong lúc dân Y-sơ-ra-ên từ xứ Ê-díp-tô lên, Chúa có cấm họ loán đến xứ 

dân Am-môn, dân Mô-áp, và người ở núi Sê-i-rơ; dân Y-sơ-ra-ên xây khỏi chúng nó, 

không diệt chúng nó đi; 11 kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi 

chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. (Trong Phục 2:8; 19) 

5. Xin Chúa xét đoán và giúp cho đắc thắng chiến trận: 2 Sử-ký 20:12 Hỡi Đức Chúa 

Trời chúng tôi ôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng 
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còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi, và 

chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; (Thi-thiên 9:4 Vì Chúa binh vực quyền 

lợi và duyên cớ tôi; Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình.) 

• Chờ đợi sự tiếp cứu của Ngài:  20:12c nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông 

Chúa!  13 Cả Giu-đa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ, 

và con cái mình → (Hê-bơ-rơ 12:2 Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối 

cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập 

tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.) 

III. CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚA VỀ CHIẾN TRẬN 

1. Ngài trả lời qua tiên tri của Chúa bởi Đức Thánh Linh: 2 Sử-ký 20:14 Bấy giờ, tại 

giữa hội chúng, Thần Đức Giê-hô-va cảm động Gia-ha-xi-ên, con trai Xa-cha-ri, cháu 

Bê-na-gia, chắt Giê-hi-ên, chít Ma-tha-nia, là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp, 

 A-mốt 3:7 Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín 

nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri. → (Ê-phê-sô 3:5 là lẽ mầu 

nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được 

Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài.) 

2. Chớ sợ hãi, chớ kinh hãi: trận giặc nảy chẳng phải của các ngươi bèn là của Đức Chúa 

Trời:  

2 Sử-ký 20:15 mà phán rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, cùng 

vua Giô-sa-phát, hãy nghe! Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi 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. → (Đừng sợ: Lu-ca 12:32 Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha 

các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng;  → Giăng 14:27 Ta để sự bình an 

lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an 

chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi ; → 2 Ti-mô-thê 

1:7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh 

mẽ, có tình thương yêu và dè giữ 

3. Phải đối diện với kẻ thù: 2 Sử-ký 20:16 Ngày mai, hãy đi xuống đón chúng nó: kìa, 

chúng nó đi lên dốc Xít, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng vắng 

Giê-ru-ên. → (Rô-ma 8:31 Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa 

giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? →1 Giăng 4:4 Hỡi các con cái bé mọn, 

phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con 

là lớn hơn kẻ ở trong thế gian; → 2 Các Vua 6:16  Ê-li-sê đáp rằng: Chớ sợ, những người 

ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó.) 

4. Chờ đợi  sự dẫn dắt của Chúa: Dàn ra, đứng yên lặng: 2 Sử-ký 20:17 Trong trận này 

các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải 

cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! chớ sợ, chớ kinh 

hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. → (Ê-sai 

30:15 Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Các ngươi 

sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và 

trông cậy...) 

IV. THÁI ĐỘ CỦA GIÔ-SA-PHÁT VÀ DÂN SỰ KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ BÀY TỎ: 

1. Vua và dân Giu-đa: sấp mặt và thờ lạy Chúa:  2 Sử-ký 20:18 Giô-sa-phát bèn cúi sấp 

mặt xuống đất; và cả Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mặt xuống trước mặt 

Đức Giê-hô-va, mà thờ lạy Ngài.  

2. Các người Lê-vi cất tiếng lớn: 2 Sử- 20:19 Người Lê-vi về dòng Kê-hát và về dòng Cô-

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/18/9:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/13/20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/13/20:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/13/20:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/57/12:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/13/20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/13/20:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/29/3:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/48/3:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/13/20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/13/20:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/12:32
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/14:27
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/54/1:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/54/1:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/13/20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/13/20:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/44/8:31
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/61/4:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/11/6:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/13/20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/13/20:17
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/30:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/30:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/13/20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/13/20:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/13/20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/13/20:19


rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.  

3. Mọi người và vua dậy sớm  2 Sử-ký 20:20a Buổi sớm mai, chúng đều chổi dậy thật 

sớm, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a; đang lúc chúng đi,  

4. Vua Khích lệ để tin cậy các Đức Chúa Trời và các tiên tri: 2 Sử-ký 20:20b Giô-sa-phát 

đứng tại đó, mà nói rằng: Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem! hãy nghe ta: 

Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc; hãy tin các 

đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được thành công.  

• Vua và dân sự lập ban ca xướng: Ngợi khen về sự thương xót của Ngài  

2 Sử-ký 20:21 Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca xướng cho 

Đức Giê-hô-va mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: Hãy 

ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời.   

Xuất Ê- 15:13 Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài 

đã dùng năng lực đưa nó Về nơi ở thánh của Ngài;  → (Thi 149:6 Sự ngợi khen Đức 

Chúa Trời ở trong miệng họ, Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, 7 Đặng báo thù 

các nước, Hành phạt các dân; 8 Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng, Và đóng 

trăng các tước vị chúng nó. 9 Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài 

được vinh hiển ấy. Ha-lê-lu-gia! 

V. THIÊN ĐÀNG THAM DỰ CHIẾN TRẬN 

1. Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen: Đức Giê-hô-va đặt phục binh 

2. 2 Sử-ký 20:22 Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục 

binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu-

đa; và các dân ấy đều bị bại.  → (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. Họ đánh đồng minh của mình/ rồi giết lẫn nhau: 2 Sử-ký 20:23 Dân Am-môn và dân 

Mô-áp dấy lên đánh dân ở núi Sê-i-rơ, đặng diệt chúng nó đi; khi đã diệt dân ở Sê-i-rơ 

rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau. 24 Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn 

đến đám quân đông đảo, thì thấy những thây nằm sãi trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi 

được. → (Ê-phê-sô 6:12 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.) 

4. Vua và dân sự thâu chiến lợi phẩm: 2 Sử-ký 20:25 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.  

5. Họ tiếp tục ngợi khen Đức Giê-hô-va sau chiến trận: 2 Sử-ký 20:26 Qua ngày thứ tư, 

họ nhóm hiệp tại trũng Bê-ra-ca, vì nơi đó họ ngợi khen Đức Giê-hô-va; bởi cớ ấy người 

ta đặt tên chỗ đó là trũng Bê-ra-ca cho đến, ngày nay. 27 Hết thảy người Giu-đa và người 

Giê-ru-sa-lem cùng Giô-sa-phát đi đầu trước, trở về Giê-ru-sa-lem cách vui vẻ; vì Đức 

Giê-hô-va đã làm cho chúng vui mừng, vì cớ quân thù nghịch mình bị đánh bại. 28 Chúng 

gảy đàn cầm, đàn sắt, và thổi sáo mà trở về Giê-ru-sa-lem, đến đền của Đức Giê-hô-va.  

6. Chúa được vinh hiển: 2 Sử-ký 20:29 Khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã 

đánh bại quân thù nghịch của Y-sơ-ra-ên, thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời.  

1 Sa-mu-ên 17:47 Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân 

lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức 

Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. 

7. Cầu nguyện theo sự dẫn dắt của Đức thánh Linh và nhờ Ngài giúp chúng ta đắc thắng 

với Ngài luôn luôn. → (Giăng 15:5c vì ngoài Chúa Jêsus chúng ta chẳng làm chi được.) 
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