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“Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng
danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện,
tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường
gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng
nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành
đất nước họ.”
2 SỬ KÝ 7:14

CẦU NGUYỆN CHO BẬC CẦM QUYỀN
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỘI THÁNH THỰC HIỆN CHỨC
NĂNG “MUỐI CỦA ĐẤT”
LỜI CHÚA HỨA CHỮA LÀNH VÙNG ĐẤT CỦA
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BỐN ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
BỔN PHẬN MÀ KINH THÁNH DẠY CHÚNG TA LÀ
PHẢI CẦU NGUYỆN CHO MỘT CHÍNH QUYỀN TỐT
ĐẸP
SỰ CAN THIỆP MANG TÍNH QUYẾT ĐỊNH TRONG
LĨNH VỰC THUỘC LINH
AI SẼ ĐỨNG VÀO CHỖ SỨT MẺ?
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Có nhiều cách khác nhau để Hội Thánh thực thi
thẩm quyền một cách hiệu quả trên thế giới. Tôi có
thể chỉ ra bốn cách: cầu nguyện, chứng đạo, truyền
giảng và làm việc lành. Đây là những điều chính
yếu mà Đức Chúa Trời mong muốn Hội Thánh phát
huy tầm ảnh hưởng của mình.
Đức Chúa Trời mong muốn Hội Thánh phát huy
tầm ảnh hưởng mang tính quyết định của mình trong
các vấn đề của thế giới thông qua cầu nguyện. Điều
này được chỉ rõ trong Kinh Thánh. Nếu Hội Thánh
không làm được điều này thì Hội Thánh đã trở thành
loại muối đã mất đi vị mặn của nó.
Trong sách 2 Sử Ký 7:14, chúng ta đọc được
rằng:
“nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta,
hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta
và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta
sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành
đất nước họ.”
Đây là một điều được Chúa mặc khải cho Sa-lômôn sau khi ông cung hiến đền thờ. Chắc chắn một
số bạn đọc cho rằng: lời hứa đó được nói với Sa-lômôn cách đây đã rất lâu trong Cựu Ước và không có
nhiều ý nghĩa đối với chúng ta ngày nay. Hãy để tôi
giải thích ngắn gọn điều này.
2 Cô-rinh-tô 1:20 nói rằng:
“Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức
Chúa Trời đều là “Có”. Do đó, cũng bởi
Ngài mà chúng ta đều nói “A-men” để tôn
vinh Đức Chúa Trời.”
Không phải một số lời hứa mà là tất cả những lời
hứa! Không phải lời hứa chỉ ở quá khứ, không phải
lời hứa chỉ đến trong tương lai, mà là ở ngay thì hiện
tại! Không chỉ đơn thuần là Có, nếu bạn vẫn còn
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nghi ngờ, thì đó là Có và Amen!
(Đúng như thế!). Chính trong Đấng
Christ mà chúng ta được dự phần
vinh quang của Đức Chúa Trời.
Từ ngữ “Chúng ta” ở đây là tất cả
các Cơ-đốc nhân, kể cả bạn và tôi.
Chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời
bằng cách nào? Bằng cách công bố
những lời hứa của Ngài! Chúng ta
càng công bố nhiều về những lời
hứa của Chúa, chúng ta càng tôn
vinh Chúa. Tất cả những lời hứa
của Chúa sẵn có cho chúng ta ngày
nay trong Đấng Christ.

CHÚNG TA
CÀNG CÔNG
BỐ NHIỀU
VỀ NHỮNG
LỜI HỨA CỦA
CHÚA, CHÚNG
TA CÀNG TÔN
VINH CHÚA.

Quay lại lời hứa trong 2 Sử ký 7:14, tôi tin rằng
bạn có thể thấy thể nào lời hứa này có liên hệ đến
bạn và tôi ngày hôm nay! Đức Chúa Trời phán rằng.
“…Dân sự ta được gọi bằng danh Ta.” Đó là bản
dịch New King James. Còn bản dịch tiếng Hê-bơ-rơ
là: “...Dân sự của Ta là dân mà được gọi theo danh
của Ta.” Dân sự của Chúa là những người mà được
gọi theo danh của Ngài.

NẾU XỨ CHÚNG
TA KHÔNG ĐƯỢC
CHỮA LÀNH,
CHỈ CÓ MỘT LÝ
DO. CHÚNG TA
ĐÃ CHƯA THỰC
HIỆN ĐIỀU CHÚA
MONG MUỐN.

Nếu bạn là một Cơ-đốc nhân,
điều đó có nghĩa là gì? Điều này
có nghĩa là khi người ta gọi tên
bạn là người ta đang gọi đến
Danh của Đấng Christ. Bạn được
liên hệ với Danh của Đấng Christ.
Bạn được xác định là một Cơ-đốc
nhân theo Danh của Đấng Christ.
Vì vậy, lời hứa này áp dụng cho
các Cơ-đốc nhân: dân sự Chúa là
những người được gọi theo Danh
của Đấng Christ.

Chúa phán rằng nếu dân sự
Ngài làm bốn việc, thì Ngài sẽ thực hiện ba điều.
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Dân sự Chúa phải làm bốn việc trước, trước khi
Chúa thực hiện ba điều mà Ngài hứa. Đó là một lời
hứa có điều kiện. Chúa không nói Ngài sẽ làm điều
đó vô điều kiện, nhưng Ngài nói, “nếu dân sự Ta
thực hiện các điều kiện của Ta, thì Ta sẽ thực hiện
những việc này”.
Nhìn lại cuối câu của đoạn Kinh Thánh trên, điều
cuối cùng mà Chúa sẽ làm cho dân sự Ngài là chữa
lành xứ sở họ. Rõ ràng đây là xứ sở mà họ sinh sống.
Chúa phán rằng việc khiến Chúa chữa lành xứ sở
họ sống nằm trong khả năng của dân sự Chúa. Hãy
nhìn vào vùng đất mà chúng ta đang sống. Vùng đất
này có cần sự chữa lành không? Chỉ có duy nhất
một đáp án. Có! Việc xứ sở này cần được chữa lành
có ý nghĩa rằng dân sự Chúa đã thất bại trong việc
thực thi những điều Chúa bảo họ nên làm. Trách
nhiệm nằm ở chúng ta, không phải với người nghiện
ma túy, không phải với gái điếm, không phải với
những người ở bên ngoài Hội Thánh. Trách nhiệm
thuộc về tất cả những người được gọi theo Danh của
Đấng Christ!
Nếu xứ sở chúng ta không được chữa lành, chỉ
có một lý do. Chúng ta đã không làm những điều mà
Chúa yêu cầu. Tôi tin rằng điều này chính xác trong
thực tế. Đó chỉ đơn giản là một cách nói khác của
những gì Chúa Jêsus đã nói trong Ma-thi-ơ 5:13:
“Các con là muối của đất, nhưng nếu muối
mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại
được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ
đi và bị người ta chà đạp dưới chân.”
Nếu xứ sở chúng ta không được chữa lành nhờ
sự hiện diện của chúng ta, thì muối của chúng ta đã
mất vị mặn.
Muối dùng làm gì? Công dụng đầu tiên, muối
giúp mang lại hương vị. Trong cái nhìn Đức Chúa
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Trời, chừng nào chúng ta còn hiện diện trên trái đất,
chúng ta mang lại hương vị cho đất. Nói cách khác,
Đức Chúa Trời chấp nhận thế giới là bởi các Cơ-đốc
nhân. Đức Chúa Trời đối xử với thế giới trong ân
điển và lòng thương xót, thay vì sự phẫn nộ và phán
xét, là bởi sự hiện diện của chúng ta.
Tôi tin rằng việc nhấn mạnh đến điều này sẽ tạo
nên sự khác biệt trong những nơi tôi đi. Tôi khám
phá điều này trong Thế chiến thứ 2. Những người
lính khác được an toàn hơn trong vị trí chiến đấu
của tôi. Những người lính chưa được cứu rỗi biết rõ
điều này. Khi chúng tôi ở trong những góc khuất của
sa mạc Bắc Phi, một số những người lính hay nhạo
báng quay sang tôi và nói, “Hạ sĩ Prince, tôi rất vui
vì anh ở cùng chúng tôi”. Ê-li-sê đã nói gì với Ê-li?
“Cha của con ơi! Cha của con ơi! Xe và ngựa chiến
của Y-sơ-ra-ên!” (Các Vua II, 2:12). Họ đã ở đâu?
Không phải xung quanh các vị vua mà xung quanh
chính các nhà tiên tri.
Chúng ta chính là những người bảo vệ của đất
nước. Chúng ta là bức tường thành của bất kỳ quốc
gia nào. Hãy xem xét ví dụ về thành Sô-đôm. Ápra-ham nói với Chúa, “Nếu có mười người công
chính, Ngài sẽ tha cho thành phố chứ? Và Chúa
nói, có. Nhưng vì Ngài không thể tìm thấy mười
người công chính, nên thành phố đã không được
tha. Tôi không biết có bao nhiêu người ở thành
Sô-đôm, nhưng tôi biết rằng tỷ lệ
tương tự vẫn được áp dụng. Mười CHÚNG TA
người công chính có thể cứu một
thành phố có kích thước bằng Sô- CHÍNH LÀ
đôm. Một trăm người công chính
có thể cứu một thành phố lớn gấp NHỮNG NGƯỜI
mười lần thành Sô-đôm. Một ngàn BẢO VỆ CỦA
người công chính có thể cứu một
thành phố lớn gấp trăm lần thành ĐẤT NƯỚC
Sô-đôm. Và cứ theo tỷ lệ như vậy.
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Tôi cảm thấy tiếc cho trái đất này khi Hội Thánh
biến mất. Sẽ không còn muối. Sau đó, cơn thịnh nộ
và sự phán xét sẽ được giáng xuống mà không có
bất kỳ giới hạn nào. Nhưng chừng nào chúng ta còn
ở đây, chúng ta chính là muối của đất.
Muối còn có công dụng bảo quản. Muối giữ đồ
lâu bị hư hỏng. Trước khi đông lạnh, thịt được bảo
quản bằng muối. Muối giữ thịt không bị hư. Tương
tự như vậy chúng ta hiện diện ở đây để làm gì? Để
ngăn chặn sự hư nát. Hư nát trong tất cả lĩnh vực đạo đức, xã hội, chính trị. Chừng nào chúng ta còn
ở đây, chúng ta phải làm điều này. Chúa Jêsus nói,
“nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó
mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném
bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân.”

SỰ KHIÊM
NHƯỜNG PHẢI
LÀ MỘT HÀNH
ĐỘNG CỦA
Ý CHÍ XUẤT
PHÁT TỪ BÊN
TRONG.

Khi Hội Thánh không hoàn
thành chức năng của mình là muối,
thì sẽ bị ném ra ngoài và bị chà đạp
dưới chân người đời. Người đời ở
đây có thể là những kẻ độc tài vô
thần hoặc Phát-xít hoặc những chủ
nghĩa cực đoan khác và những kẻ
tương tự như thế sắp xuất hiện.
Nhưng đó sẽ là những người sẽ
chà đạp Hội Thánh khi Hội Thánh
không hoàn thành vai trò trong thế
gian giống như muối.

Những việc mà Đức Chúa Trời
yêu cầu dân sự Ngài phải làm là gì?
Đầu tiên, “. . . Dân sự ta hãy hạ mình xuống”.
Đó là điều khó nhất cho các tín hữu. Tôi không nói
đùa đâu, tôi thực sự thấy như vậy. Bạn có thể nghe
một số người nói, “Chúa ơi, xin hãy giúp con khiêm
nhường”. Nhưng Chúa không bao giờ phán như vậy.
Chúa nói, “hãy hạ mình xuống”. Ngài không nói,
“Ta sẽ làm điều đó cho con”. Chúa không thể hạ
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mình thay bạn. Chúa có thể làm bẽ mặt bạn, và có
thể Ngài phải làm thế, nhưng người duy nhất có thể
hạ mình là bạn, chính bạn. Sự khiêm nhường phải là
một hành động của ý chí xuất phát từ bên trong. Nó
không thể đến theo bất kỳ cách nào khác. Nếu bạn
không chọn hạ mình, có thể bạn bị bẽ mặt trong cát
bụi nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạọ như một con công.
Điều kiện đầu tiên là hạ mình xuống và vâng
phục Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta vâng phục trước
Chúa, chúng ta cũng vâng phục trước Lời của Ngài
và quyền năng của Ngài. Thật dễ để nói tôi phục
tùng Chúa, nhưng Lời Chúa nói:
“Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục
nhau. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục
chồng như thuận phục Chúa…. Hỡi những
người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình
trong Chúa.”
(Ê-phê-sô 5:21-22, 6:1)
Điều này thật không dễ dàng chút nào. Nhiều
người tuyên bố, “tôi thuận phục Chúa”, nhưng khi
thử thách đến trong mối quan hệ với những người
khác, rõ ràng là họ không làm như vậy.
Khi bạn hạ mình, chính bạn là người thực hiện.
Thường xuyên sấp mình sát đất trước mặt Đức Chúa
Trời thì không có gì xấu cả. Bạn đã từng làm điều
này chưa? Thưa với Chúa rằng, “Chúa ơi, con ở nơi
đây, đây là nơi con thuộc về! Con là một con sâu.
Con đến từ cát bụi, cát bụi là nơi con thuộc về.”
Bạn có nghĩ rằng đó là sự cuồng tín? Hãy đọc qua
Kinh Thánh và thấy rằng có rất nhiều người sấp mặt
trước Chúa như: Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít, Đa-niên. Thực tế là không có một vị thánh đồ vĩ đại nào
của Đức Chúa Trời được Kinh Thánh ký thuật lại
mà không sấp mình trước mặt Chúa. Nếu việc sấp
mình là tốt lành đối với các vị như Môi-se, Đa-vít,
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Đa-ni-ên và những vị khác thì tôi không nghĩ nó sẽ
hạ thấp phẩm giá của bạn.
“Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ
mình xuống, cầu nguyện”. Đây là bước một và bạn
không thể bỏ qua. Chúa có chương trình thuộc linh
được sắp xếp ở các cấp độ: lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4.
Khi nào bạn chưa vượt qua lớp 1, bạn sẽ không bao
giờ được vào lớp 2. Không thành vấn đề nếu bạn
phải học lại lớp 1 mười năm ròng rã, Chúa sẽ không
hối thúc bạn. Đó là lý do có một số người bị mắc kẹt
quá lâu trong cùng một lớp. Đừng nghĩ rằng, “Chúa
ơi, con không qua được lớp 1, nhưng con sẽ học lớp
2. Hãy để con được qua lớp này và con sẽ học lớp
kế tiếp”. Không, điều này sẽ không hiệu quả đâu!
Bước thứ hai là cầu nguyện “Nếu dân Ta, là
dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu
nguyện”. Đừng bắt đầu cầu nguyện cho đến khi bạn
đã hạ mình. Sự khiêm nhường đến trước lời cầu
nguyện.
“Cầu nguyện, tìm kiếm mặt
Ta.” Bước thứ ba là tìm kiếm
mặt Chúa. Điều này có nghĩa là
gì? Tôi hiểu điều đó có nghĩa là
trực tiếp bước vào sự hiện diện
của Đức Chúa Trời Toàn Năng,
nơi mọi rào cản và mọi trở ngại
được gỡ bỏ, và bạn mặt đối mặt
với Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Bạn có thể có một buổi nhóm
cầu nguyện, nhưng không nhất
thiết là tìm kiếm mặt Chúa.

ĐỪNG BẮT ĐẦU
CẦU NGUYỆN
TRƯỚC KHI HẠ
MÌNH. HẠ MÌNH
KHIÊM NHƯỜNG
TRƯỚC KHI CẦU
NGUYỆN

Một chàng trai trẻ đến với tôi để tìm kiếm phép
báp-tem Thánh Linh. Cậu ấy là một người phục vụ
trẻ trong một Hội Thánh. Tôi nói với cậu ấy là tôi có
thể gặp cậu ấy vào tối thứ Tư. Cậu ấy nói rằng cậu
phải tham dự một buổi cầu nguyện tối hôm đó. Tôi
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đã nói, “Tôi e rằng điều đó sẽ không tốt.”
Cậu ấy trả lời, “ồ không đâu” “sẽ ỔN thôi mà.
Chúng cháu chỉ cầu nguyện từ 8 đến 9 giờ”. Đó là
một buổi nhóm cầu nguyện, nhưng không có tìm
kiếm mặt Chúa. Khi bạn tìm kiếm mặt Chúa, bạn
sẽ không dừng lại cho đến khi có được sự hiện diện
của Chúa, ngay cả khi phải thức
KHI BẠN TÌM thâu đêm. Có rất nhiều lời cầu
không phải là tìm kiếm sự
KIẾM CHÚA, nguyện
hiện diện của Chúa. Chỉ là dừng lại
BẠN KHÔNG ở việc kết nối với Chúa.

DỪNG CHO
ĐẾN KHI CÓ
ĐƯỢC SỰ HIỆN
DIỆN CỦA
CHÚA – NGAY
CẢ KHI PHẢI
THỨC CẢ ĐÊM

Bước thứ tư: “. . . từ bỏ con
đường gian ác.” Ai từ bỏ? Những
người nghiện rượu, những thanh
niên bên ngoài Hội Thánh ư?
Không, thưa là Cơ-đốc nhân – dân
sự của Chúa! Ngăn trở của sự phấn
hưng là nằm bên trong Hội Thánh,
không phải bên ngoài. Điều này
chưa bao giờ ở bên ngoài.

Bạn có biết sự phán xét bắt đầu
từ nơi đâu không? Ở nhà của Đức
Chúa Trời. “Vì thời kỳ phán xét đã
đến, bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời”, Phi-e-rơ nói
vậy trong 1 Phi-e-rơ 4:17. Để làm rõ điều này, Phie-rơ đã nói thêm “bắt đầu từ chúng ta”. Sau đó ông
hỏi “…vậy thì sự cuối cùng của những kẻ không
vâng phục Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ thế nào?”.
Chúa luôn hành động theo cách này. Ngài bắt đầu
với những người hiểu rõ vấn đề nhất. “Vì ai đã được
ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều” (Lu-ca 12:48).
Bạn nói rằng, “Này ông Prince ơi, tôi không làm gì
gian ác cả”. Tôi sẽ trả lời, “chỉ là bạn chưa đủ gần
Chúa để thấy thôi. Nếu bạn đã bước vào sự hiện
diện của Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy những gian ác
của mình. Thực tế khi bạn nói rằng bạn không có

16

CẦU NGUYỆN CHO BẬC CẦM QUYỀN

gì gian ác chỉ cho thấy rằng bạn đang rất xa cách
Chúa”.
Sau bốn bước này thì Chúa phán rằng, “Từ trên
trời Ta sẽ lắng nghe”. Đức Chúa Trời không cam
đoan Ngài luôn lắng nghe mọi lời cầu nguyện. Bạn
có biết điều đó không? Tôi tin chắc rằng trong nhiều
Hội Thánh, những lời cầu nguyện không vượt quá
trần nhà. Chính Chúa đã không cam đoan rằng Ngài
lắng nghe mọi lời cầu nguyện. Thực tế, Chúa phán
rằng,
“Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều
gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình
đã nhận được điều cầu xin rồi.” (1 Giăng
5:15).
Khó khăn ở đây không phải là được Chúa nhậm
lời, mà là được Chúa lắng nghe.
“. . . Thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội
lỗi họ” . Tội lỗi của ai cơ? Tội lỗi của gái mại dâm
hay người nghiện ma túy? Không, đó là tội lỗi của
Hội Thánh!
“. . . Và chữa lành đất nước họ.” . Đối với tôi
vấn đề đã rõ ràng. Nếu một vùng đất không được
chữa lành, lỗi lầm thuộc về dân sự Chúa. Tôi đã xem
xét điều này, cầu nguyện và suy ngẫm về nó. Trách
nhiệm đối với tình trạng của nước Mỹ hiện đại nằm
ở những Hội Thánh hữu danh vô thực. Tôi tin sự
thật chính xác là như vậy. Nếu đất nước của chúng ta
không được chữa lành, trách nhiệm thuộc về chúng
ta. Tôi chia sẻ trách nhiệm với bạn. Tôi không nói
điều này chỉ đúng với bạn mà không đúng với tôi.

CHỮA LÀNH THÔNG QUA SỰ CẦU NGUYỆN
Làm thế nào chúng ta có thể mang lại sự chữa lành?
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Tôi sẽ nói với bạn về sự cầu nguyện. Tôi sẽ căn cứ
vào sự giảng dạy của mình trong bốn câu đầu tiên
của 1 Ti-mô-thê 2:
• “Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng
lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay
cho mọi người;
• “cho các vua, cho tất cả những người lãnh
đạo, để chúng ta được sống yên ổn, bình an
với tất cả lòng tin kính và đạo đức.
• “Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa
Trời, Cứu Chúa chúng ta;
• “là Đấng muốn mọi người được cứu rỗi và
nhận biết chân lý.”
Chúng ta cùng xem xét những từ này.
Phao lô nói rằng, “Trước hết, hãy cầu nguyện!”.
Nếu bạn bỏ qua lời cầu nguyện, bạn có thể lập nên
tất cả các kế hoạch, hệ thống hay chương trình,
nhưng bạn sẽ không có khả năng vận hành chúng.
Nó giống như có một tòa nhà có hệ thống dây điện,
nhưng không được kết nối với nguồn điện. Không
gì có thể hoạt động được. Các dây điện có thể được
sắp xếp theo đúng thứ tự và các thiết bị chiếu sáng
có thể là chính xác, nhưng bạn không nhận được
kết quả, vì không có điện. Sức mạnh của Hội Thánh
Cơ-đốc là sự cầu nguyện, và Phao-lô nói rất hợp lý,
“Trước hết, hãy cầu nguyện!”
Tiếp theo, ông ấy nói chúng ta cầu nguyện cho
điều gì? Đầu tiên, “cho các vua, cho tất cả những
người lãnh đạo”. Hiện nay, theo kinh nghiệm của
tôi phần lớn người tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa
Trời hiếm khi cầu nguyện cho những người có thẩm
quyền, chứ đừng nói đến việc ưu tiên cầu nguyện
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NẾU BẠN CẦU
NGUYỆN CHO
NHỮNG NGƯỜI
LÃNH ĐẠO, THÌ
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KHÔNG KÊU GỌI
BẠN CHỈ TRÍCH
MÀ KÊU GỌI BẠN
CẦU NGUYỆN
CHO HỌ
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cho họ. Nếu bạn là một người
theo Tân Giáo (Episcopalian),
tôi thừa nhận với bạn rằng trong
cuốn kinh cầu nguyện của bạn có
một lời cầu nguyện cho những
người có thẩm quyền. Thật đáng
mừng là lời cầu nguyện ấy có ở
đó. Nhưng tôi kể cho bạn một
số khác biệt từ kinh nghiệm cá
nhân của một người theo Anh
Giáo. Đọc lời cầu nguyện là một
chuyện, nhưng cầu nguyện là một
chuyện khác, hai điều này không
giống nhau. Có rất nhiều người
đọc lời cầu nguyện trong sách cầu
nguyện và nếu 5 phút sau bạn hỏi
lại rằng họ đã nói những gì thì họ
không thể nhớ được. Đó đơn giản
chỉ là một hình thức.

Chủ đề cụ thể đầu tiên cho sự cầu nguyện đó là
gì? Đó là “Tất cả những người lãnh đạo “như: Chủ
tịch nước, tổng bí thư, chủ tịch quốc hội, thủ tướng,
các bộ trưởng, tất cả những người lãnh đạo. Bạn có
cầu nguyện cho họ không? Lần cuối bạn cầu nguyện
cho thủ tướng là khi nào? Lần cuối cùng là bạn chỉ
trích họ hay cầu nguyện cho họ? Nếu bạn cầu nguyện
cho những người lãnh đạo, bạn sẽ ít chỉ trích họ hơn.
Chúa không kêu gọi bạn chỉ trích, Ngài kêu gọi bạn
cầu nguyện. Nếu bạn không cầu nguyện, điều đó
đồng nghĩa với việc bạn không vâng lời Chúa. Tôi
chỉ là một người dân nước Anh bình thường, nhưng
tôi luôn cầu nguyện cho tổng thống đất nước tôi mỗi
ngày. Vợ tôi là người làm chứng cho tôi. Chúng tôi
cầu nguyện cùng nhau, và hiếm khi có một ngày nào
mà chúng tôi quên không cầu nguyện cho lãnh đạo
của quốc gia. Tôi chắc chắn rằng ông ấy cần những
lời cầu thay, và tôi tin rằng chủ tịch nước hay nhà
lãnh đạo hiện tại của đất nước bạn cũng cần những
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lời cầu thay.
Chúng ta cần phải cầu nguyện điều gì liên quan
đến những nhà lãnh đạo này? Đây là sự mở đầu hợp
lý nhất cho mọi lời cầu nguyện mà tôi có thể tìm
thấy ở bất cứ nơi đâu trong Kinh Thánh. Ở phần thứ
hai của câu 2, chúng ta được yêu cầu cầu nguyện
“để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả
lòng tin kính và đạo đức.” Bằng một cụm từ đơn
giản: “cho một chính phủ tốt đẹp”. Bạn sẽ không
đồng tình với điều đó ư? Không thể phủ nhận một
thực tế rằng nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống
yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức,
thì chúng ta phải có một chính phủ tốt đẹp.
Trong câu 3, Phao lô tiếp tục, “Đó là điều tốt đẹp
và hài lòng Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta”.
Từ ngữ “Điều này” ở trong câu 3 liên quan tới điều
gì? Ở mệnh đề trước cho biết“…để chúng ta được
sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo
đức” – nói một cách ngắn gọn hơn “để chúng ta có
một chính phủ tốt đẹp”.
Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn sự yên ổn, trật
tự cùng với một chính phủ tốt đẹp? Vì một lý do rất
thực tế và cực kì hợp lý. Đó là bởi vì Ngài muốn
mọi người được cứu rỗi và nhận biết lẽ thật. Trong
hoàn cảnh nào thì lẽ thật sẽ được đem đến một cách
dễ dàng hơn tới tất cả mọi người? Có phải là ở dưới
quyền của một chính phủ công bằng và duy trì luật
pháp cùng tự do của dân chúng? Hay ở dưới quyền
của một chính phủ không thể đàn áp bạo lực và bạo
loạn cũng như không thể kiểm soát tình hình và là
một chính phủ bất công và độc tài? Loại chính phủ
nào sẽ giúp mang lẽ thật tới cho mọi người dễ dàng
hơn? Bất kỳ con người có ý thức nào cũng sẽ trả lời
rằng: một chính phủ tốt đẹp. Đó là lý do tại sao Đức
Chúa Trời muốn chính phủ tốt đẹp, bởi vì nó giúp
cho việc truyền bá Phúc Âm được suôn sẻ, đó là
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mục đích của Ngài trong việc này. Chẳng có gì khó
hiểu, không có gì phức tạp cả, điều này hoàn toàn
hợp lý và thiết thực.
Để tôi nói lại lần nữa! Kinh Thánh cho biết:
điều đầu tiên trong sự sinh hoạt của Cơ-đốc nhân
là cầu nguyện. Chủ đề đầu tiên để
cầu nguyện là tất cả những người KINH THÁNH
lãnh đạo. Vậy chúng ta cầu nguyện
cho điều gì?. Để mà chúng ta được NÓI RẰNG:
sống yên ổn, bình an với tất cả lòng
HOẠT ĐỘNG
tin kính và đạo đức. Tại sao chúng
ta cầu nguyện theo cách này. Là bởi ĐẦU TIÊN
vì điều đó giúp ích cho việc truyền
bá Phúc Âm. Điều này không hợp CỦA CƠ ĐỐC
lý sao? Tôi đã thuyết phục được
bạn chưa nhỉ? Điều này với tôi thì NHÂN - CẦU
hiển nhiên, theo lẽ thường tình đơn NGUYỆN. CHỦ
giản. Đó không phải là một điều
huyền bí sâu xa. Cảm ơn Chúa vì ĐỀ ĐẦU TIÊN
sự sáng của lời Chúa đã làm xua
tan đi những sự huyền bí. Nó rõ LÀ LỜI CẦU
ràng, thực tế, đơn giản, gần gũi và NGUYỆN CHO
sống động. Tôi tin rằng việc có một
chính phủ tốt đẹp là ý muốn của NHỮNG NGƯỜI
Chúa cho chúng ta. Chúng ta đừng
nói về những đất nước hay quốc gia LÃNH ĐẠO.
khác. Hãy tập trung vào điều này.
Một chính phủ tốt đẹp cho Hoa Kỳ là ý muốn của
Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh nói điều gì sẽ xảy ra nếu chúng
ta cầu nguyện theo ý Chúa? 1 Giăng 5:14-15 cho
chúng ta biết rằng:
“Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được
trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin
điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe
chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất
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cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết
mình đã nhận được điều cầu xin rồi.”
Nói cách khác, nếu bạn biết rằng bạn đang cầu
nguyện theo ý muốn của Chúa, thì bạn biết rằng
Ngài nghe bạn; và nếu bạn biết Ngài nghe bạn, thì
bạn biết mình đã nhận được điều cầu xin rồi. Nếu
ý muốn của Đức Chúa Trời là để cho một quốc gia
được lãnh đạo bởi một chính phủ tốt đẹp, và nếu
chúng ta cầu nguyện cho chính phủ tốt đẹp biết đó
là ý muốn của Ngài thì chúng ta biết rằng Đức Chúa
Trời nghe chúng ta, chúng ta biết mình đã nhận
được điều cầu xin rồi.
Nếu chúng ta không có một chính phủ tốt đẹp,
thì lý do là gì? Đó là vì dân sự của Đức Chúa Trời
không đáp ứng điều kiện của Ngài và cầu nguyện.
Nói chung, bạn có thể nói rằng các Cơ-đốc nhân
có được kiểu chính phủ mà họ xứng đáng được
nhận. Có một sự chậm trễ. Điều này không xảy ra
ngay lập tức. Nhưng nhìn chung, các Cơ-đốc nhân
chịu trách nhiệm cho chính phủ của nơi họ đang
sống. Nếu bạn có thể dành ít thời gian để chỉ trích
hơn và dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện, thì
bạn sẽ ít khi lên án và phê bình hơn đấy.
Có một lý do rất rõ ràng, theo quan điểm của
Kinh Thánh, về việc tại sao trách nhiệm lại thuộc về
dân sự của Đức Chúa Trời? Bởi vì chúng ta là những
người duy nhất có phương tiện để đạt được kết quả.
“Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại
thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống
trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế
giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên
trời.” (Ê-phê-sô 6:12)
Phao-lô nói rằng, “Chúng ta chiến đấu”. Một
số Cơ-đốc nhân hiểu sai về câu này. Họ hiểu rằng

22

CẦU NGUYỆN CHO BẬC CẦM QUYỀN

Phao-lô chỉ nói cho thời kỳ đó, rằng bây giờ thì
“Chúng ta không phải chiến đấu”. Đó không phải là
ý của Phao-lô. Phao-lô nói rằng “Vì chúng ta chiến
đấu, không phải chống lại thịt và máu”. Sứ đồ Phaolô đã lấy phép ẩn dụ từ các trò chơi Olympic cổ đại.
Các nhà sử học đồng ý rằng trong các cuộc thi khác
nhau trong các trò chơi Olympic, thì môn đấu vật là
môn mà đưa ra các yêu cầu khắt khe nhất dành cho
những người tham gia. Đời sống Cơ-đốc của chúng
ta tốt nhất nên được ví như với một trận đấu vật.
Trong đấu vật, không có một nắm đấm nào bị ngăn
cấm. Đối với bạn cũng vậy. Đó là cuộc sống của
Cơ-đốc nhân. Chúng ta đang ở trong một trận chiến,
nhưng không phải là để chống lại thịt và máu. Phaolô nói rằng chúng ta không chiến đấu với con người.
Vậy chúng ta đang chiến đấu cho điều gì?
• “Các quyền thống trị”— những vương quốc
vô hình.
• “Các thế lực”— những cõi quyền lực bị
chiếm bởi những vương quốc vô hình này.
• “các kẻ nắm quyền bá chủ thời đại mờ tối
này”—cụ thể hơn, “Những kẻ nắm quyền bá
chủ thế giới của thời đại mờ tối này.”
• “các thần dữ”—cụ thể hơn, “các ác linh”
Cuộc chiến này diễn ra ở đâu? “Ở các nơi trên
cao”, hay theo nghĩa đen thì đó là “Ở các nơi trên
trời”. Đây là sự mặc khải qua Lời của Chúa mà mọi
Cơ-đốc nhân đều nên biết. Có một vương quốc được
thiết lập có tổ chức để chống lại Chúa và những mục
đích của Ngài. Đó là vương quốc của Satan. Chúa
Jêsus đã nói rằng Satan có một vương quốc. Hơn
nữa, Ngài còn nói rằng Satan hoàn toàn kiểm soát
vương quốc đó. Vương quốc này không bị chia rẽ và
đối đầu hoàn toàn với Đức Chúa Trời.
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Vương quốc này được thiết lập CÓ MỘT
ở một nơi gọi là “những nơi trên
trời”. Phần lớn những nhà phê bình VƯƠNG QUỐC
Kinh Thánh sẽ đồng thuận rằng
đây không phải là tầng trời thứ ba, ĐƯỢC THIẾT
là nơi ngự trị của Đức Chúa Trời.
LẬP CÓ TỔ
Vương quốc này không phải là tầng
trời thứ nhất, là cái hữu hình, nhưng CHỨC ĐỂ
đó là tầng trời thứ hai, hoặc là tầng
trời trung gian. Có một vương quốc CHỐNG LẠI
vô hình ở trên không trung của thế
giới này và đó là vương quốc của CHÚA VÀ TẤT
bóng tối. Đó là vương quốc trong CẢ NHỮNG
sự đối lập hoàn toàn và trong sự
căm thù dai dẳng đối với Chúa, MỤC ĐÍCH CỦA
với mục đích của Ngài và tất cả
những người thuộc về Chúa. Điều NGÀI. NÓ LÀ
này bao gồm cả bạn và tôi. Ma quỷ VƯƠNG QUỐC
căm ghét bạn với tất cả những gì
có trong hắn ta. Ma quỷ sẽ làm mọi CỦA SATAN.
thứ để làm hại và hủy diệt bạn. Ma
quỷ đến để cướp, giết và hủy diệt. Ma quỷ là kẻ cực
kỳ mạnh sức.

BẠN CÓ THỂ GIẾT
ĐƯỢC VÔ SỐ
NGƯỜI, NHƯNG
BẠN KHÔNG THỂ
TRIỆT HẠ ĐƯỢC
NHỮNG THẾ LỰC
THẦN LINH Ở
ĐẰNG SAU HỌ.

Việc của chúng ta, những Cơđốc nhân là làm sụp đổ vương
quốc này. Việc này không thể
được hoàn thành bởi các quan
chức và giới lãnh đạo. Bởi vì
họ không được trang bị khí giới.
Nếu vấn đề là một cuộc chiến
chống lại thịt và máu thì chúng
ta có thể sử dụng đến những
chiếc xe tăng, xe thiết giáp và
cả máy bay nữa. Nhưng những
thứ vũ khí này sẽ không có tác
dụng vì chúng ta không chiến
đấu chống lại thịt và máu.
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Nhiều nhà lãnh đạo chính trị cũng đang đi đến
kết luận tương tự, họ có thể không trực tiếp nói đến
điều này nhưng họ có hàm ý trong đó. Điều dễ hiểu
với tôi là hầu hết các nhà lãnh đạo chính trị của các
quốc gia đều nhận thức rằng họ đang đối mặt với
những vấn đề mà họ chưa có câu trả lời. Đó chính
xác là điều Kinh Thánh nói đến.
Đó không phải là chiến đấu với thịt và máu. Bạn
có thể tiêu diệt phát xít Đức, nhưng bạn không thể
tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Bạn có thể giết vô số
người, nhưng bạn không thể đối phó được với các
thế lực thuộc linh phía sau họ. Chỉ giết người không
thôi sẽ không giải quyết được vấn đề. Phao-lô nói
trong II Cô rinh tô 10:3-5 “Chúng tôi dù sống trong
thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác
thịt.” – cuộc chiến của chúng ta không phải ở cõi
xác thịt, nó không ở nơi xác thịt, nó không phải là
chống lại thịt và máu. “Vũ khí chúng tôi dùng để
chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt” – đó
không phải là bom, súng, hay xe tăng, mà là “quyền
năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy”.
Đó là thành lũy của Satan.
Để ý các thành lũy này là gì! “. . . đánh hạ các lý
luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức
Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục
Đấng Christ.” Một cách hiểu khác cho “lý luận” ở
đây là “suy nghĩ”. Trận chiến ở đây diễn ra trong
lĩnh vực của tâm trí: lý luận, trí tưởng tượng, suy
nghĩ và kiến thức. Bạn không thể thay đổi thái độ
của một người bằng việc hành hình họ. Người đó sẽ
bỏ đi và vẫn giữ nguyên thái độ ấy.
Trong cuộc cách mạng Mau Mau ở tại Đông Phi,
chính quyền Anh đã xử tử một số lãnh đạo Mau Mau
bằng cách treo cổ. Tôi biết một nhà truyền giáo đã
ở đó khi họ bị xử tử. Ông ấy nói rằng họ đã đi tới
giá treo cổ và nói lặp đi lặp lại “Tao sẽ trở lại, tao sẽ
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trở lại”. Đó không phải là người đàn ông đó nói. Mà
là con quỷ ở trong ông ta. Bạn có thể giết thể xác
của một người, nhưng con quỷ ở trong người đó sẽ
quay trở lại.
Chúng ta không chiến đấu với thịt và máu.
Chúng ta đang ở một mặt trận khác; chúng ta có kẻ
thù khác nhau; vũ khí khác nhau. Nhưng vũ khí mà
Chúa ban cho chúng ta thật hùng mạnh! Chúng ta
bất khả chiến bại, nếu chúng ta sử dụng những khí
giới này. Nếu chúng ta bị đánh bại, điều đó không
phải bởi vì chúng ta thiếu áo giáp mà là chúng ta
không biết sử dụng áo giáp của mình.

NHỮNG VÍ DỤ TRONG CỰU ƯỚC
Tôi muốn đi đến phần Cựu Ước để đưa cho bạn
hai ví dụ mô phỏng lại phía sau bức màn của lĩnh
vực thuộc linh vô hình mà thống trị và kiểm soát
các vấn đề của con người.Tôi tin rằng các yếu tố
thuộc linh hoàn toàn quyết định trong các vấn đề
thế giới, vấn đề quốc gia và vấn đề cá nhân. Chúng
ta phải thừa nhận sự thật của các sự kiện lịch sử, sự
tác động của các nhân tố kinh tế và
xã hội. Đó là những nhân tố có thật, …CÁC YẾU TỐ
nhưng sự thống trị, kiểm soát, quyết
định đằng sau tất cả là yếu tố thuộc THUỘC LINH
linh. Đó là lý do tại sao Hội Thánh
là yếu tố quyết định trong các vấn HOÀN TOÀN
đề thế giới, bởi vì Hội Thánh là tác QUYẾT ĐỊNH
nhân duy nhất có thể đi vào cõi này
và hoạt động ở đó. Đó là điều hoàn CÁC VẤN ĐỀ
toàn hợp lý.

THẾ GIỚI….

Chương 28 của Ê-xê-chi-ên tiết
lộ sự mở ra đáng chú ý nhất của hai
vương quốc: vương quốc hữu hình với sự cai trị của
con người tự nhiên, còn vương quốc vô hình với sự
cai trị của ma quỷ. Trong 19 câu đầu tiên của chương
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này, chúng ta có một lời than thở hoặc một lời trách
móc cay đắng, chống lại 2 người. Một người gọi là
hoàng tử của Ty-rơ, người còn lại được gọi là vua
của Ty-rơ. Hoàng tử của Ty-rơ là một con người.
Ông ta tự xưng là Đức Chúa Trời,
KHI BẠN ĐẾN
nhưng thực tế ông ta là một con
và là một con người, ông
MỘT SỐ THÀNH người,
ta phải chết. Nhưng vua của Tyrơ không phải, cũng không bao
PHỐ NHẤT
giờ có thể là một con người. NgĐỊNH, BẠN CÓ hiên cứu các dấu hiệu nhận dạng
rất rõ ràng được đưa ra trong các
THỂ CẢM THẤY câu từ 12 đến 18, và chỉ có một
kết luận: vị vua Ty-rơ này không
SỰ HIỆN DIỆN
ai khác chính là Satan. Đằng sau
CỦA QUYỀN LỰC vương quốc Ty-rơ hữu hình với
hoàng tử của nó, có vương quốc
THUỘC LINH.
Ty-rơ vô hình với vị vua của nó,
CHÚNG KHÔNG kẻ thống trị thế giới của bóng tối,
đó là Satan. Quá trình của các vấn
PHẢI LÚC NÀO đề trong vương quốc hữu hình
được xác định bởi các vấn đề của
CŨNG GIỐNG
vương quốc vô hình. Vương quốc
vô hình nắm quyền quyết định.
NHAU.
Tôi tin rằng đằng sau mọi
vương quốc, mọi quốc gia, mọi thành phố lớn, đều
có một sự cai trị vô hình. Có một sự cai trị ở bang
Florida, và đó cũng là một thế lực thuộc linh vô
hình kiểm soát Miami. Tôi thường hay đi du lịch ở
khắp các châu lục và tôi nhận thấy rằng khi bạn đến
một số thành phố nhất định, bạn có thể cảm thấy
sự hiện diện của thế lực thuộc linh. Chúng không
phải lúc nào cũng giống nhau. Tôi đã ở Berlin một
vài năm trước và bầu không khí thấm đẫm sự ô uế
và dâm dục. Các thành phố khác nhau thì có những
ảnh hưởng khác nhau. Như ở Chicago, linh bạo lực
rất thịnh hành ở nơi này. Ở New Orleans thì là phù
thủy. Nếu bạn có sự nhạy bén, bạn có thể cảm nhận
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được rõ ràng thế lực vô hình thống trị và kiểm soát.
Sẽ không bao giờ có một bước đột phá trong vương
quốc Thiên Đàng cho đến khi những thế lực thuộc
linh này bị trói buộc bằng những lời cầu nguyện.
Khi điều đó xảy ra thì một cơn phấn hưng lớn sẽ tràn
ngập một quốc gia hay một vương quốc hoặc một
thành phố. Rào cản lớn trong sự đột phá ở vương
quốc Đức Chúa Trời đó là ở lĩnh vực vô hình.
Điều này cũng được minh họa sống động ở
Argentina vài năm trước. Một nhà truyền giáo tên
là Miller đã đến Argentina với tất cả các kế hoạch
để thực hiện công việc cho Chúa. Nhưng Chúa đã
để ông ta ở trong một nhà thờ nhỏ bé làm bằng bùn
trong hơn một tháng và tất cả những gì ông ta có thể
làm là cầu nguyện. Ông ta cầu nguyện cho đến khi
thế lực thuộc linh đang thống trị Argentina bị cột
trói. Ở quốc gia mà chịu ảnh hưởng lớn của Công
Giáo La Mã này, Đức Chúa Trời đã mở đường một
cách kỳ diệu cho sân vận động lớn nhất trong cả
nước được tiếp quản bởi một nhà truyền giáo người
Mỹ ít người biết đến. Vào cuối tháng đó, 200.000
người nhóm lại hàng ngày để nghe sứ điệp của ông
ấy. Đây là một trong những sự vận hành lớn lao nhất
của Đức Chúa Trời được ghi lại trong lịch sự Hội
Thánh và là kết quả của sự cột trói các thế lực vô
hình.
Một ví dụ khác trong Cựu Ước về thế lực thuộc
linh được tìm thấy trong chương thứ mười của sách
Đa-ni-ên. Đa-ni-ên tự cầu nguyện trong hai mươi
mốt ngày với sự tha thiết đặc biệt cho sự can thiệp
Thiên Thượng thay cho dân sự của mình. Vào cuối
giai đoạn này, một thiên sứ đến với một sự mặc
khải, đó là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của
Đa-ni-ên. Thiên sứ nói với Đa-ni-ên rằng: “Ngay từ
ngày đầu, ngươi đã hết lòng tìm hiểu và tự hạ mình
trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, nên Ngài đã nghe
những lời của ngươi, và chính vì những lời ấy mà ta
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đã đến”. Đa-ni-ên cầu nguyện trong hai mươi mốt
ngày, nhưng lời cầu nguyện của ông đã được nghe
vào ngày đầu tiên. Tại sao ông ấy phải đợi hai mươi
mốt ngày để được Chúa nhậm lời? Trong câu 13,
thiên sứ tiếp tục đưa ra lý do:
“Thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta
trong hai mươi mốt ngày. Nhưng Mi-ca-ên,
một trong các thiên sứ trưởng, đã đến giúp
đỡ ta, và ta ở lại đó bên cạnh các vua Ba Tư.”

... NHỮNG GÌ
ĐÃ XẢY RA TRÊN
ĐẤT QUYẾT
ĐỊNH TIẾN
TRÌNH CỦA CÁC
SỰ KIỆN Ở TRÊN
TRỜI..

“Thủ lĩnh của các vua Ba Tư”
này, không phải là một con người.
Những sự kiện này đã không diễn
ra trên lĩnh vực tự nhiên của con
người. Có một thiên sứ mang sứ
điệp đến, và một thiên sứ ngăn trở
thiên sứ ấy. Một thiên sứ khác,
Mi-ca-ên, đã đến giúp đỡ thiên sứ
đầu tiên. Đây là một cuộc chiến
thuộc linh của các thiên sứ ở các
nơi trên trời.

Lưu ý, chính những gì đã xảy
ra trên trái đất đã quyết định tiến
trình của các sự kiện trên trời. Đây là một lẽ thật
lớn lao. Không có gì xảy ra cho đến khi Đa-ni-ên
bắt đầu cầu nguyện. Những lời cầu nguyện của Đani-ên, đã giúp thiên sứ chiến thắng, chứ không phải
thiên sứ đã giúp Đa-ni-ên chiến thắng. Đa-ni-ên
đã giúp thiên sứ chiến thắng! Giá mà dân sự của
Chúa nhận thấy rằng các vấn đề được giải quyết bởi
chúng ta. Những vấn đề này thậm chí không được
giải quyết bởi các thiên sứ.
Sách khải huyền 12:11 nói rằng: “Họ” - những
người của Chúa ở trên đất - “thắng hắn”- Satan- “là
nhờ vào huyết Chiên Con và nhờ lời làm chứng của
họ”. Chúng ta là yếu tố quyết định trong các vấn
đề của vũ trụ. Tôi không phóng đại một chút nào.
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Nếu Đa-ni-ên không cầu nguyện thì mọi chuyện sẽ
không bao giờ xảy ra trên thiên đàng. Ông đã cầu
nguyện suốt 21 ngày mới nhận được câu trả lời. Vậy
điều gì đã trì hoãn câu trả lời? Điều này không phải
bởi vì Đa-ni-ên không cầu nguyện theo ý Chúa. Lời
cầu nguyện của ông ấy không có gì sai. Satan, trong
vai trò thủ lĩnh của các vua Ba Tư, là lý do cho sự
chậm trễ.
Nhiều lần bạn không nhận được câu trả lời cho
lời cầu nguyện của mình, không phải bởi vì bạn đang
cầu nguyện sai mà đơn giản vì bạn phải cầu nguyện
rằng tên thủ lĩnh già nua độc ác kia hãy tránh đường.
Nếu bạn không được chuẩn bị để làm điều đó, bạn
sẽ không nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện
của mình. Bạn phải cầu nguyện để đắc thắng. Bạn
phải thách thức Satan. Hầu hết mọi người đều sợ
phải làm điều này. Nếu bạn mới bước vào vương
quốc này, bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề và
cám dỗ, và điều đó không tới với con đường của
một Cơ-đốc nhân bình thường. Các thế lực vô hình
sẽ được định hướng để chống lại những ai đặt mình
vào trong sự cầu nguyện một cách thông sáng cho
bậc cầm quyền. Nếu bạn không có lòng can đảm và
gan dạ, thậm chí đừng bắt đầu. Ngôn ngữ của tôi có
vẻ không tinh tế, nhưng tôi nói thật đấy.
Trong câu 20, sau khi sự mặc khải đã được ban
ra, thì vị thiên sứ đã nói rằng:
“Ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không?
Bây giờ ta phải quay lại để giao chiến với thủ
lĩnh của Ba Tư, và khi ta vừa đi thì thủ lĩnh của
Hi Lạp sẽ đến.’
Trong những kẻ này không có kẻ nào là con
người cả. Chúng là những kẻ cai trị tàn ác đằng sau
những vương quốc đầu tiên. Những vương quốc này
quan trọng là bởi vì chúng lần lượt chi phối vùng
thánh địa. Đầu tiên là Ba-by-lôn, thứ đến là Ba Tư,
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sau đó là Hy Lạp và sau đó nữa là La Mã. Đằng sau
tất cả mỗi vùng là tên thủ lĩnh tàn ác không thể xem
thường.Vấn đề của sự kiện này không được quyết
định ở trên trời mà là ở dưới đất, bởi lời cầu nguyện
của một người đàn ông là Đa-ni-ên.
Chúa phán trong Ê-xê-chi-ên 22:30-31 là:
“Ta đã tìm một người trong chúng để xây lại
tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước
mặt Ta hầu cho Ta không hủy diệt nó, nhưng
Ta chẳng tìm được một ai. Do đó, Ta đã đổ
cơn thịnh nộ trên chúng và lấy lửa giận của
Ta đốt chúng. Ta đã làm cho đường lối của
chúng đổ lại trên đầu chúng, Chúa Giê-hô-va
phán vậy.”
“Nếu ta tìm được một người trong tất cả quốc
gia,”Chúa phán,” Ta đã có thể tha thứ cho họ”. Hãy
nghĩ xem! Một người có thể đã làm thay đổi thời
vận cho cả đất nước. Nhưng thậm chí chỉ một người
sẵn sàng làm chuyện đó cũng không có.
Chúa đang tìm kiếm những người nam! Đã đến
lúc những người đàn ông Cơ-đốc bắt đầu hành động
như đàn ông. Sự lãnh đạo chưa bao giờ được chỉ
định nằm trong tay các quý bà. Tôi không nói điều
này để chỉ trích những quý bà, vì đó là lỗi của đàn
ông. Tôi dám chắc rằng nhiều quý ông ngày nay
đã thoái thác ba trách nhiệm chính của họ là người
chồng, người cha và người lãnh đạo thuộc linh.
Chúa đang tìm kiếm một người đàn ông để đứng
trên lỗ hổng và trám lại bức tường. Nếu Ngài không
tìm thấy được một người, thì mọi thứ sẽ đi theo cách
của người Do Thái dưới giao ước cũ. Vấn đề này tùy
thuộc vào bạn. Nếu bạn không thể nhìn nhận thấy
điều đó, cầu mong Chúa mở mắt cho bạn. Và nếu
bạn không thừa nhận trách nhiệm cá nhân, xin Chúa
ban cho bạn sự ăn năn.
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CẦU NGUYỆN CHO BẬC CẦM QUYỀN
Đức Chúa Trời, Đấng Chủ Tể hạnh phước và duy
nhất, là Vua của các vua, Chúa của các chúa.1
Ngài là Đấng Chí Cao cai trị vương quốc loài người
và Ngài muốn ban cho ai tùy ý.2
Các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời
chỉ định.3
Khi Ngài thôi thúc chúng con Lạy Chúa, con xin
cầu nguyện cho tất cả những nhà lãnh đạo.4
Xin dẫn dắt các nhà cầm quyền của chúng con tùy
ý Ngài.5
Xin ban sức mạnh cho các nhà cầm quyền.6
Và loại trừ những người ác khỏi các nhà cầm quyền.7
Để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả
lòng tin kính và đạo đức.8
Hãy để đất nước chúng con nhận biết vinh quang
Đức Giê-hô-va đầy dẫy khắp đất như nước phủ đầy
biển.9
Để Vương quốc Cha được đến.10
Trong Danh Chúa Jesus quyền năng, con cầu
nguyện. Amen.
1 Ti-mô-thê 6:15
2
Đa-ni-ên 4:25
3
Rô-ma 13:1
4
1 Ti-mô-thê 2:2
5
Châm ngôn 21:1
1

1 Sa-mu-ên 2:10
Châm ngôn 25:5
8
1 Ti-mô-thê 2:2
9
Ha-ba-cúc 2:14
10
Ma-thi-ơ 6:10
6
7
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VŨ KHÍ TRONG TRẬN CHIẾN CỦA CHÚNG TA
Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc
thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.1
Con trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để con
có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ.
Vì con chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu,
nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực,
các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các
thần dữ ở các nơi trên trời.2
Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin
cậy loài người.3 Con đứng vững, đeo thắt lưng bằng
chân lý. 4 vì quỷ dữ là một kẻ dối trá và là cha đẻ của
sự dối trá.5 Con mặc áo giáp của sự công chính.6 Bởi
đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, con được xưng
công chính trước Đức Chúa Trời.7
Đôi chân của con mang giày bằng sự sẵn sàng của
Tin Lành bình an.8 Con luôn luôn dùng đức tin làm
thuẫn; nhờ đó con có thể dập tắt được mọi tên lửa
của ma quỷ.9
Con bảo vệ tâm trí và suy nghĩ của mình với chiếc
mũ của sự cứu rỗi,10 vì con biết những kế hoạch mà
Chúa dành cho con, đó là chương trình bình an chứ
không phải tai họa, để ban cho các con một tương
lai và một hi vọng.11
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Gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời,12 là
vũ khí của con. Với gươm của Thánh Linh này, con
đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự
hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải
thuận phục Đấng Christ.13
Con thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài
xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Con kiên trì,
tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.14
Nhờ Ngài mà con được toàn thắng!15

1 Cô-rinh-tô 15:57
2.
Ê-phê-sô 6:11-18
3.
Thi Thiên 118:8
4.
Ê-phê-sô 6:14
5.
Giăng 8:44;
1.

Ê-phê-sô 5:11
Ê-phê-sô 6:14
7.
Rô-ma 3:22;
Ga-la-ti 2:16
8.
Ê-phê-sô 6:15
6.

Ê-phê-sô 6:16
Ê-phê-sô 6:17;
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8
11.
Giê-rê-mi 29:11
12.
Ê-phê-sô 6:17
13.
2 Cô-rinh-tô 10:4,5
14.
Ê-phê-sô 6:18
15
. Rô-ma 8:37
9.

10.
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CHÚA THÁNH LINH DẪN DẮT CON
Cha ơi, cảm ơn Cha vì đã ban Đức Thánh Linh để
dẫn dắt con.1
Là Đấng Cố Vấn, Ngài sẽ dạy dỗ con mọi điều, và
nhắc con nhớ tất cả những gì mà Đức Chúa Jêsus đã
phán với con.2
Thần Chân lý sẽ dẫn con vào mọi chân lý; vì Ngài
không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình
nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến.3
Đức Thánh Linh của Chúa sẽ cho con biết con phải
cầu nguyện như thế nào.4
Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức
Chúa Trời của con; Nguyện Thần tốt lành của Chúa
Dẫn con vào đất bằng phẳng.5
Bởi vì con được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, nên con là con của Đức Chúa Trời.6
Nhân danh Chúa Jêsus, Amen.
Nê-hê-mi 9:20
Giăng 14: 26
3
Giăng 16: 13
4
Rô-ma 8: 26. 27
5
Thi thiên 143: 10
6
Rô-ma 8:14
1
2

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
Derek Prince (1915–2003) có cha mẹ là người Anh
nhưng được sinh ra tại Ấn Độ. Mặc dù được đào tạo
để trở thành học giả tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh tại
trường Đại học Eton và Đại học Cambridge, nước
Anh, nhưng ông còn tham gia học về triết học cổ
đại và hiện đại tại trường Đại học King’s College.
Ngoài ra, ông cũng nghiên cứu một số ngôn ngữ
hiện đại, bao gồm tiếng Do Thái và Aramaic, tại Đại
học Cambridge và Đại học Hebrew ở Jerusalem.
Khi còn phục vụ trong quân đội Anh trong Thế chiến
II, ông bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh và có một
cuộc gặp gỡ với Chúa Jêsus Christ và chính cuộc
gặp gỡ đó đã làm thay đổi đời sống ông. Sau cuộc
gặp gỡ đó, ông đã rút ra hai kết luận: thứ nhất, Chúa
Jêsus Christ là Đấng sống; thứ hai, Kinh Thánh là
một cuốn sách đúng nghĩa, thực tế và không bị lỗi
thời. Những kết luận này đã thay đổi toàn bộ cuộc
đời ông, và sau đó ông đã dâng mình nghiên cứu và
giảng dạy Kinh Thánh.
Ân tứ của Derek trong việc giải thích Kinh Thánh
và sự dạy dỗ một cách rõ ràng và đơn giản đã giúp
xây dựng một nền tảng đức tin cho hàng triệu con
người. Cách tiếp cận phi hệ phái, phi giáo phái đã
khiến cho việc giảng dạy của ông trở nên thiết thực
và hữu ích cho những người thuộc mọi chủng tộc
và tôn giáo.
Ông là tác giả của hơn 60 đầu sách, 600 audio và
100 video giáo lý. Phần nhiều trong số đó đã được
chuyển ngữ và xuất bản sang hơn 60 ngôn ngữ.
Kênh radio hàng ngày của ông được dịch sang tiếng
Ả-Rập, tiếng Trung (Amoy, tiếng Quảng Đông,
Tiếng Quan Thoại, Thượng Hải, Swatow), Croatia,
Đức, Malagasy, Mông Cổ, Nga, Samoa, Tây Ban
Nha, Bahasa Indonesia và Tongan. Chương trình

radio tiếp tục vươn đến nhiều người trên khắp thế
giới.
Chức vụ Derek Prince tiếp tục sứ mạng vươn tới
các tín hữu ở hơn 140 quốc gia với sự giảng dạy
của Derek, để hoàn thành sứ mạng cứ tiếp tục “cho
đến khi Chúa Jêsus trở lại”. Điều này được thực
hiện thông qua hơn 30 Văn phòng Derek Prince trên
khắp thế giới, bao gồm những công trường chính ở
Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Hà Lan, New
Zealand, Na Uy, Pakistan, Nga, Nam Phi, Thụy Sĩ,
Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Quần đảo Thái Bình
Dương.
Để biết thông tin hiện tại về những địa điểm này và
các địa điểm khác trên toàn thế giới, hãy truy cập
www.derekprince.co.nz
Để truy cập thêm những sự dạy dỗ Kinh Thánh
chất lượng cao hơn của Derek Prince, vui lòng
truy cập: https://vi.dpmvietnam.org/ và https://
en.dpmvietnam.org/ hoặc mã:

