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Y-sơ-ra-ên đáng nói:
“Nếu Đức Giê-hô-va
chẳng binh vực chúng ta,
Khi loài người dấy nghịch chúng ta,
Khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta,
Nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta,
Ắt chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi;
Nước chắc đánh chìm chúng ta,
Dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta,
Và những lượn sóng kiêu ngạo
Đã trôi trác linh hồn chúng ta rồi.”
Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay,
Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng của
chúng nó!
Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi
rập kẻ đánh chim;
Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi.
Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va,
Là Đấng đã dựng nên trời và đất.
Thi thiên 124
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Lời Giới Thiệu
Để bắt đầu bài học của chúng ta về chủ đề rất quan
trọng Tại Sao Lại Là Y-sơ-ra-ên này, hãy khởi động bằng
việc tự hỏi bản thân rằng: Dựa trên cơ sở nào mà chúng
ta cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên? Câu trả lời đơn giản nhất
chính là “Vì sự cứu-rỗi bởi người Do-thái mà đến” (Giăng
4:22). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần thừa nhận rằng mình
luôn chịu ơn người Y-sơ-ra-ên một khoản nợ không thể kể
hết và để luôn cầu nguyện cho họ dựa trên cơ sở là khoản
nợ chung đó.
Trong quyển sách nhỏ Khoản Nợ Của Chúng Ta
Với Y-sơ-ra-ên (Our Debt To Israel), tôi đã đưa ra một vài
khẳng định sau đây:
Nếu không có người Do Thái, chúng ta sẽ
không có các tổ phụ, không có nhà tiên tri,
không có các sứ đồ, không có Kinh Thánh và
cũng chẳng có Chúa Cứu Thế nào cả! Khi
không có những điều này thì bạn nghĩ chúng
ta còn bao nhiêu sự cứu rỗi? Không còn chút
nào cả!
Các quốc gia trên trái đất chịu ơn người Do
Thái về tất cả những gì quý giá nhất trong cơ
nghiệp thuộc linh của mình. Điều này đúng với
tất cả chúng ta - cho dù đó là người Ả -rập,
Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Nga, Mỹ, hay
Trung Quốc, tất cả chúng ta đều mang một
món nợ thuộc linh không thể tính nổi với
những người Do Thái.
Một trong những cách để chúng ta trả món nợ yêu
thương này chính là bằng lời cầu nguyện và cầu thay. Để
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nhận thức về vị trí của Y-sơ-ra-ên trong kế hoạch của Đức
Chúa Trời, chúng ta hãy cùng mở Kinh Thánh và tìm hiểu
rõ hơn về tầm quan trọng của vùng đất mà người Y-sơ-raên cư ngụ.
Để cầu nguyện hiệu quả cho Y-sơ-ra-ên và người Do
Thái, chúng ta cần phải biết về họ. Những thông tin chúng
ta cần không xuất phát từ quan điểm thế giới hay phương
tiện truyền thông. Chúng đến từ góc nhìn của Đức Chúa
Trời mà chúng ta sẽ tìm thấy trong Kinh Thánh.
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Chương 1

Sự Độc Nhất của Y-sơ-ra-ên
Không có một quốc gia nào giống như Y-sơ-ra-ên.
Thánh Kinh đã nói rất rõ về điều này. Tên Y-sơ-ra-ên miêu
tả một quốc gia có nguồn gốc từ Áp-ra-ham, Y-sác và Giacốp. Hãy nhớ rằng Gia-cốp được đổi tên thành Y-sơ-ra-ên,
và từ mười hai người con trai của ông đã cho ra mười hai
chi tộc Y-sơ-ra-ên. Sau này, người Y-sơ-ra-ên được gọi là
dân Do Thái. Vì vậy ngày nay, người Do Thái và Y-sơ-raên là đồng nghĩa với nhau.
Trong Tân Ước, tên gọi Y-sơ-ra-ên được nhắc đến
bảy mươi bảy lần, và những tham chiếu đó không bao giờ
được dùng để diễn tả về Hội Thánh. Xin hãy nghe điều
đó thêm một lần nữa cho thật rõ – Tên gọi Y-sơ-ra-ên
được nhắc đến bảy mươi bảy lần trong Tân Ước và không
bao giờ được dùng để diễn tả về Hội Thánh.
Từ “Người Do Thái” được nhắc đến bảy mươi lăm
lần trong Cựu Ước và một trăm tám mươi tám lần trong
Tân Ước. Mặt khác, thuật ngữ “Cơ Đốc nhân” (Christian)
chỉ xuất hiện ba lần trong Tân Ước. Những con số này đã
cho thấy tầm quan trọng mà Chúa đã đặt để lên con người
cũng như quốc gia Y-sơ-ra-ên.

Một Dân Độc Nhất
Tôi muốn nhấn mạnh trong chương đầu tiên này
rằng Y-sơ-ra-ên là một dân tộc độc nhất vô nhị. Không có
một dân tộc nào như Y-sơ-ra-ên. Chúng ta sẽ bắt đầu học
về tính độc nhất của Y-sơ-ra-ên bằng cách xem xét những
gì vua Đa-vít đã nêu lên trong 1Sử Ký 17:21 khi đang cầu
nguyện với Chúa:
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Chớ thì trên thế gian có dân tộc nào giống
như dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, một dân tộc
mà Đức Chúa Trời đi chuộc lại làm dân riêng
của Ngài, sao? Nhờ sự cả thể đáng kính đáng
sợ, Chúa được danh rất lớn, đuổi các dân tộc
khỏi trước mặt dân của Chúa, là dân Chúa đã
chuộc lại khỏi xứ Ê-díp-tô.
Trong lời cầu nguyện này, Đa-vít nói rằng không có
một quốc gia nào được Chúa biệt riêng ra để cứu chuộc.
Ông miêu tả Y-sơ-ra-ên là một quốc gia tách biệt với các
quốc gia khác. Một thực tế không thể bàn cãi đã xuất hiện
trong phân đoạn này: Y-sơ-ra-ên là duy nhất. Một thực tế
đáng chú ý là Y-sơ-ra-ên đã không tự chọn tính độc đáo này
cho mình; chính Đức Chúa Trời đã chọn nó cho họ. Điều
này có nghĩa là nếu chúng ta cầu nguyện cho họ giống như
khi chúng ta cầu nguyện cho bất kỳ quốc gia nào khác thì
chúng ta đã không cầu nguyện với cái nhìn sâu sắc và sự
hiểu biết tường tận. Nói cách khác, chúng ta đã không cầu
nguyện đúng theo Kinh Thánh.
Chúng ta hãy xem câu trước đó, câu 20, sự độc nhất
của Y-sơ-ra-ên đã được nêu rõ trong câu này. Tôi chỉ vừa
nhận ra sự liên quan trực tiếp của câu 21 với câu trước đó
trong một lần nghiên cứu gần đây. Điều quan trọng là phải
nhận ra rằng sự độc nhất của Y-sơ-ra-ên xuất phát từ sự
độc nhất của Đức Chúa Trời.
Câu 20 nói rằng,
“Ôi Đức Giê-hô-va, chẳng có ai giống như
Ngài, và cứ theo mọi điều lỗ tai chúng tôi
đã nghe, ngoài Ngài chẳng có ai là Đức
Chúa Trời”
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Chúng ta không thể nào cầu nguyện hiệu quả cho
Y-sơ-ra-ên nếu chúng ta phân loại họ giống như các quốc
gia khác. Họ là một dân tộc độc nhất với số mệnh độc nhất
thể hiện sự độc nhất của Đức Chúa Trời của họ. Chúng ta
không thể cầu nguyện hiệu quả nếu chúng ta chỉ có một
lời cầu nguyện chung cho tất cả các quốc gia, bao gồm cả
Y-sơ-ra-ên. Những thực tế được liệt kê trong Kinh Thánh
cho thấy sự độc nhất của họ.
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Chương 2

Những Đặc Trưng Khác Biệt
Trong chương trước, chúng ta đã bàn luận về vị trí
độc nhất của Y-sơ-ra-ên. Trong chương này, những đặc
trưng khác biệt của quốc gia này sẽ tiếp tục đề cập đến.
Trong sách Xuất Ai Cập 19:6, chúng ta đã nhìn thấy
lời hứa của Chúa dành cho Y-sơ-ra-ên khi họ tập trung
dưới chân núi Si-na-i ngay trước khi Ngài ban cho họ luật
pháp và các điều răn. Đức Chúa Trời bảo Môi-se thông báo
với dân Y-sơ-ra-ên:
Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một
dân tộc thánh cho Ta.
Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói những lời đó cho
bất kỳ một dân tộc nào khác.

Đấng Christ Đến Qua Dân Do Thái
Trong Rô-ma 9 câu 4 và 5, Phao-lô liệt kê danh sách
một số những đặc trưng khác biệt chỉ áp dụng cho Y-sơ-raên và cho người Do Thái. Khi nói về những người bà con
theo phần xác mà ông gọi là dân Y-sơ-ra-ên, Phao-lô đã
đưa ra những điểm sau:
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•

Là dân được sự làm con nuôi [Đức Chúa Trời đã
nhận nuôi họ như một dân, như dân của Ngài]

•

Sự vinh hiển, [đó chính là sự hiện diện siêu nhiên
được bày tỏ của Đức Chúa Trời đã ở cùng với
dân Y-sơ-ra-ên; miễn là họ vẫn bước đi trong sự
vâng lời] lời giao ước [tất cả những giao ước
trong Kinh Thánh được thực hiện với dân Y-sơ-

ra-ên, ngoại trừ những giao ước được thực hiện
trước khi Y-sơ-ra-ên là một nước]
•

Luật pháp,[luật pháp chỉ được trao duy nhất cho
Y-sơ-ra-ên]

•

Sự thờ phượng,[chỉ được ban duy nhất cho Y-sơra-ên]

•

Và lời hứa [những lời hứa chỉ được trao duy nhất
cho Y-sơ-ra-ên. Và sau đó Phao-lô nói,]

•

Là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, [hãy nhớ rằng
các tổ phụ đều thuộc dòng dõi đó, không có gốc
nào khác ngoài Y-sơ-ra-ên. Và cuối cùng]

•

Và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng
Christ

Điểm cuối cùng này là đặc biệt nhất trong tất cả
những đặc trưng trên. Đó chính là bởi dân Do Thái - thông
qua Y-sơ-ra-ên mà Chúa Giê-xu Christ, Đấng Mê-si-a, đã
đến thế gian. Sự giáng lâm của Ngài không thông qua bất
kỳ một dân tộc nào khác ngoài Do Thái.

Sự Cứu Rỗi Là Của Dân Do Thái
Một điểm khác biệt khác về dân Y-sơ-ra-ên được bày
tỏ trong một lời tuyên bố quan trọng nhất về người Do Thái
trong Giăng 4:22 khi Chúa Giê-xu đang trò chuyện cùng
người đàn bà Sa-ma-ri:
Các ngươi [những người Sa-ma-ri] thờ
phượng Đấng mà các ngươi không biết; còn
chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết, vì
sự cứu rỗi đến từ người Do Thái.
Lời tuyên bố sau cùng này chỉ chứa đựng tám từ:
Sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. Đó là tám từ làm chúng
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ta nghẹt thở. Sự cứu rỗi đến từ đâu? Từ dân Do Thái. Đây
là một thực tế đáng sửng sốt: không có người Do Thái,
không có sự cứu rỗi.
Tôi là một người ngoại. Nhưng tôi tự do tuyên bố
rằng toàn bộ cơ nghiệp thuộc linh của tôi, và tất cả những
phước hạnh thuộc linh mà tôi được thừa hưởng là do tôi nợ
một dân tộc – người Do Thái. Như tôi đã nói, không có họ
thì sẽ không có tổ phụ, tiên tri, sứ đồ, Kinh Thánh và không
có Chúa Cứu Thế. Tôi hoặc bạn có bao nhiêu sự cứu rỗi
nếu như không có năm thành phần trên? Không phần nào
cả! Sự cứu rỗi là của Dân Do Thái. Chúng ta nên nhớ sự
thật đó và điều chỉnh cách cư xử dựa trên đó.
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Chương 3

Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm
Trong chương này, tôi muốn giới thiệu một điểm đặc
trưng khác biệt của người Do Thái – điều củng cố thêm cho
sự chắc chắn rằng họ hoàn toàn độc nhất: toàn bộ lịch sử
của họ đã luôn được báo trước qua các lời tiên tri. Toàn bộ
lịch sử của người Do Thái từ Áp-ra-ham trở đi đã được báo
trước trong lời tiên tri trong Kinh Thánh.
Tôi đã liệt kê dưới đây mười sáu giai đoạn thể hiện
sự ứng nghiệm vượt trội của những lời dự đoán tiên tri về
Y-sơ-ra-ên. Ba lời tiên tri đầu tiên được trao cho Áp-ra-ham.
1. Ách nô lệ của Y-sơ-ra-ên tại Ai Cập (được dự đoán
trong Sáng Thế Ký 15:13).
2. Sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ai Cập với
rất nhiều của cải (được dự đoán trong Sáng Thế Ký 15:14,
đoạn Áp-ra-ham được phán rằng họ sẽ ra khỏi với rất nhiều
của cải. Một sự thật đáng chú ý là mặc dù họ đã từng là nô
lệ trong gần bốn trăm năm, nhưng chỉ trong một đêm, một
thời gian hai mươi bốn giờ, họ trở nên giàu có với sự giàu
có của người Ai Cập).
3. Sự chiếm hữu của họ đối với vùng đất Ca-na-an
(được dự đoán với Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký 13:!2-17).
4. Sự trở về tội thờ hình tượng trong Đất Hứa (được
dự đoán trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:26, và chắc
chắn đã ứng nghiệm)
5. Đức Chúa Trời đã lập ra một nơi để thờ phượng
tại thành Giê-ru-sa-lem (được dự đoán trong Thi-thiên
132:13).
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6. Vương Quốc Phía Bắc hay gọi là Y-sơ-ra-ên, bị
thất thủ và đô hộ bởi A-si-ri (được dự đoán trong Ê-sai
7:17).
7. Vương Quốc Phía Nam, hay còn gọi là Giu-đa, bị
thất thủ và đô hộ bởi Ba-by-lôn (Được dự đoán trong Giêrê-mi 21:7).
8. Sự huỷ phá của đền thờ thứ nhất được xây dựng
bởi Sa-lô-môn (được dự đoán trong 1 Các Vua 9:8).
9. Sự trở về từ Ba-by-lôn của một số dân còn sót lại
(được dự đoán trong Giê-rê-mi 29:10).
10. Sự huỷ phá của đền thờ thứ hai, là đền thờ trong
thời của Chúa Giê-xu (được dự đoán một cách chi tiết bởi
Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 24:1-2).
11. Sự phân tán của Y-sơ-ra-ên giữa các quốc gia,
hay còn được gọi là dân ngoại, bởi vì sự không vâng lời
của họ (được dự đoán trong rất nhiều phân đoạn Kinh
Thánh, ví dụ như trong Lê-vi ký 26:33).
12. Sự bắt bớ và áp bức của dân Y-sơ-ra-ên giữa
vòng dân ngoại (được dự đoán trong Lê-vi ký 26:38-39).
Lời tiên đoán này đã và đang tiếp tục được ứng nghiệm.
13. Sự tụ họp trở lại của người Do Thái từ khắp các
quốc gia (được dự đoàn trong nhiều phân đoạn như Giêrê-mi 33). Lời tiên tri này đang được thực hiện trước mắt
chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải biết trân trọng
sự ứng nghiệm đang diễn ra.
Cho đến nay, mười ba lời dự đoán tiên tri đã được
ứng nghiệm trong lịch sử. Tôi tin rằng còn có 3 điều nữa
cũng sẽ được hoàn thành:
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14. Thành Giê-ru-sa-lem bị quân các nước bao vây
trong chiến tranh (được dự đoán trong Lu-ca 21:20).
15. Sự mặc khải siêu nhiên về Đấng Christ đến với
dân sự Ngài (được dự đoán trong Xa-cha-ri 12:10).
16. Sự tái lâm của Đấng Christ trong vinh hiển và
quyền năng để thiết lập Vương Quốc Ngài trên đất (được
dự đoán ở nhiều nơi, bao gồm Giu-đe 14,15).
Với mười ba trong số mười sáu lời dự đoán đã được
ứng nghiệm đã làm cho tỷ lệ chính xác của những lời tiên
tri này lên đến khoảng tám mươi mốt phần năm. Với tỷ lệ
đó, thật công bằng để nói chúng ta không nên bị xem như
những kẻ cuồng tín khi tin rằng ba dự đoán còn lại cũng sẽ
được thực hiện.
Một số Cơ Đốc nhân có những niềm tin kỳ lạ. Nhưng
với tôi, với tư cách là một nhà logic học chuyên nghiệp
trước khi tôi trở thành người rao giảng Phúc Âm, sẽ thật
hợp lý khi tin rằng nếu một quyển sách có thể dự đoán
trước mười ba sự kiện với độ chính xác và độ đúng như
vậy, thì bất kỳ dự đoán nào khác mà quyển sách ấy đưa ra
đều phải được xem xét cách cẩn thận.
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Chương 4

Sự Phản Hồi Đặc Biệt
Trong chương này, chúng ta sẽ cùng khám phá ý
tưởng rằng sự tái lâm của Chúa Giê-xu đòi hỏi một sự phản
hồi đặc biệt từ cả hai bộ phận dân của Ngài – Từ Hội Thánh
và Y-sơ-ra-ên.
Nói cách khác, Chúa Giê-xu sẽ không trở lại cho đến
khi cả Hội Thánh lẫn Y-sơ-ra-ên được chuẩn bị để đưa ra
một sự phản hồi thích hợp. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói
rằng tôi không biết chính xác ngày nào Chúa sẽ trở lại. Đó
không phải việc của chúng ta để quyết định ngày mà Ngài
trở lại. Nhưng trong Ma-thi-ơ 24:3, Chúa Giê-xu đã được
hỏi “Có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?”
Trong những câu sau, Chúa Giê-xu đã đưa ra một
chuỗi những dấu hiệu, bao gồm cả những dấu lạ đặc biệt.
Tuy nhiên, Ngài không trả lời câu hỏi của họ bằng những
phản hồi đó. Mãi đến Ma-thi-ơ 24:14 Chúa Giê-xu mới
đưa ra câu trả lời cụ thể cho câu hỏi đó về “dấu hiệu”
Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ
được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho
muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.
Khi nào sự cuối cùng sẽ đến? Khi mà “Tin Lành này
được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân.” Thật
rõ ràng để thấy từ sự phản hồi này đã Chúa đã đặt một trách
nhiệm trực tiếp cho sự trở lại của Ngài lên Hội Thánh.
Chúng ta có trách nhiệm làm những gì được phán ra để xác
nhận sự tái lâm của Chúa.
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Phản Hồi Tương Đương Của Người Do Thái
Thật thú vị, Chúa Giê-xu cũng đã phán với người Do
Thái trong Ma-thi-ơ 23:37-39 về sự trở lại của Ngài:
Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết
các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu
sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần Ta muốn
nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con
mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng
không muốn. [Chú ý rằng “ngươi” ở đây là
số nhiều]
Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng người Do
Thái có một ý chí tập thể. Rất nhiều lần, Chúa đã gọi họ
bằng số nhiều: “Ngươi [dân Ta] không muốn!”
theo:

Chúng ta hãy cùng xem qua đoạn Kinh Thánh tiếp

Vì Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ không thấy
Ta nữa, cho đến lúc các ngươi nói: “Chúc
tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!”
Nói cách khác, Chúa Giê-xu sẽ không trở lại cho đến
khi tấm lòng của dân Do Thái đã được chuẩn bị để chào
đón Ngài. Chúa đòi hỏi một sự hồi đáp từ Cơ Đốc nhân
(Hội Thánh), và từ Y-sơ-ra-ên.
Chúa Giê-xu nói, trên thực tế rằng, “Các con sẽ
không gặp lại Ta nữa – Ta sẽ không bao giờ ép buộc Ta
đến gần các con. Ta sẽ không quay trở lại cho đến khi các
con thực sự khao khát Ta; cho đến khi các con kêu khóc
đến Ta; cho đến khi các con nhận ra Ta là ai.”
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Chương 5

Những Gì Chúa Mong Đợi
Trong chương này, chúng ta sẽ đào sâu hơn về sự
phản hồi cần thiết. Chúng ta sẽ đề cập những câu hỏi quan
trọng sau: “Chúa đang tìm kiếm điều gì nơi Y-sơ-ra-ên?
Chúa đang mong đợi điều gì?”

Sự Nhu Mì và Khiêm Nhường
Để có câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi về những gì
Chúa trông đợi, chúng ta hãy cùng xem qua phân đoạn
Kinh Thánh Sô-phô-ni 3:11-13. Trước khi chúng ta khám
phá những câu này, tôi muốn nói thêm rằng phân đoạn
này có một thông điệp cho Hội Thánh cũng giống như cho
Y-sơ-ra-ên.
Vào ngày ấy, con sẽ không còn xấu hổ về mọi
việc mình đã làm để chống lại Ta; Vì lúc ấy,
Ta sẽ loại bỏ khỏi con những kẻ kiêu căng tự
đắc, và con sẽ không còn kiêu ngạo trên núi
thánh Ta nữa.
Đức Chúa Trời đã chống lại tính cách nào trong phân
đoạn này? Sự tự cao tôn giáo. Tôi phải nói rằng có rất
nhiều lý do để con người có thể tự cao, nhưng tôn giáo luôn
đứng đầu danh sách.
Đức Chúa Trời nói với dân Do Thái của Ngài, “Ta sẽ
không trở lại cho đến khi nào các con học được rằng không
nên kiêu căng ngạo mạn vì Ta đã chọn các con để đặt đền thờ
Ta ở giữa các con; vì Ta đã kêu gọi các con cách đặc biệt”
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Rồi Chúa phán rằng:
Ta để lại giữa con một dân nghèo nàn và thấp
hèn; Họ sẽ ẩn náu trong Danh Đức Giê-hôva; Số dân sót lại của Y-sơ-ra-ên sẽ không
làm ác, không nói dối, và miệng lưỡi không
còn phỉnh gạt; Vì họ sẽ ăn uống và nằm nghỉ
mà không ai làm cho họ kinh hãi.
Chúa đang trông đợi đề thấy điều gì từ Y-sơ-ra-ên
khi Ngài trở lại? Một dân nhu mì và khiêm nhường. Chúa
đang tìm kiếm điều gì từ Hội Thánh? Câu trả lời là tương
tự - một dân nhu mì và khiêm nhường.
Tôi đã thấy vấn đề thực sự mà chúng ta đang phải
đối mặt trong Hội Thánh – tại Mĩ và các quốc gia khác –
đó chính là kiêu ngạo. Liệu chúng ta có sẵn sàng trở nên
khiêm nhường trước Chúa hay không?
Điểm này đặc biệt quan trọng bởi vì nó đưa chúng
ta trở lại sự tương đương giữa Hội Thánh và Y-sơ-ra-ên.
Trong cả hai trường hợp, Chúa Giê-xu sẽ quay trở lại vì
một dân nhu mì và khiêm nhường.
Vấn đề lớn nhất với tất cả những người có tôn giáo là
sự kiêu ngạo. Điều này đúng với dân Do Thái, và nó đúng
với Cơ Đốc nhân trong mọi hệ phái. Trong bài học của
chúng ta ở chương này, chúng ta đã được học một bài học
quan trọng nhất cho sự khoẻ mạnh thuộc linh: Đức Chúa
Trời đang tìm kiếm sự khiêm nhường và nhu mì.
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Chương 6

Vùng Đất Y-sơ-ra-ên
Trong phần đầu tiên của sách này, chúng ta đã đề cập
chủ đề về dân Y-sơ-ra-ên. Bắt đầu từ chương này, tôi muốn
tập trung vào điều có thể đang là chủ đề gây tranh cãi nhiều
nhất trong chính trị đương đại. Chủ đề đó là gì? Chính là
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho vùng đất của Y-sơ-ra-ên.
Trong ngôn ngữ truyền thông đương đại, vùng đất
Y-sơ-ra-ên thường bị gọi nhầm lẫn là Pa-lét-tin. Để tôi
chỉ ra điều đó hoàn toàn trái ngược với sự thật trong Kinh
Thánh. Pa-lét-tin là vùng đất của người Phi-li-tin. Thuật
ngữ đó chưa bao giờ được sử dụng cho đến khi người La
Mã chiếm đóng và phá huỷ đền thờ thứ hai. Sau đó, họ
dùng tên Pa-lét-tin để khẳng định rằng người Do Thái
không còn bất kỳ quyền chiếm hữu đối với khu vực này.
Đây là một từ cố ý được chọn để chống lại dân Do Thái.
Theo Kinh Thánh, vùng đất Y-sơ-ra-ên được gọi
là Vùng đất Ca-na-an trước khi bị Giô-suê chinh phục.
Nhưng trong Tân Ước, bạn có biết quốc gia này được gọi
là gì không? Vùng đất Y-sơ-ra-ên.

Lời Hứa Của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham
Để bắt đầu hành trình khám phá chủ đề gây tranh
cãi này, chúng ta hãy xem những gì Chúa nói về mảnh đất
độc đáo và quan trọng này. Trong Sáng Thế Ký 17, câu 7
và 8, Đức Chúa Trời hiện ra cho Áp-ra-ham. Vào thời gian
đó, Đức Chúa Trời lập ra một giao ước hoàn toàn có chủ
quyền với ông. Áp-ra-ham không hề sáng kiến ra giao ước
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này. Đức Chúa Trời chỉ đơn giản quyết định đây là những
gì Ngài sẽ làm. Ngài phán với Áp-ra-ham:
“Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng
hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước
đời đời, hầu cho Ta làm Đức Chúa Trời của
ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi
cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi kiều ngụ,
tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời.
Vậy Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.”
Với tôi, thật rõ ràng cho tất cả những ai tin vào Kinh
Thánh nhìn thấy rằng không có bất kỳ sự tranh chấp nào về
việc vùng đất này thuộc về ai. Cho dù Y-sơ-ra-ên ở trong
hay bên ngoài mảnh đất đó đều không có gì khác biệt. Theo
Kinh Thánh, cụ thể trong phân đoạn trên, Đức Chúa Trời
đã trao cho họ một “cơ nghiệp đời đời.”

Một Cam Kết Vững Bền
Có một phân đoạn đáng chú ý trong Thi thiên 105 mà
chính bản thân tôi xem đó là trong một trong những đoạn
Kinh Thánh quan trọng nhất. Thi thiên này chứa tuyên bố
về kế hoạch của Chúa và cam kết chung cho vùng đất này.
Nó miêu tả ý định rõ ràng của Chúa về việc giữ vững giao
ước với Y-sơ-ra-ên. Chúng ta bắt đầu với câu 7:
Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng
tôi; Sự đoán xét Ngài trên khắp trái đất. [Nói
cách khác, những sắc lệnh của Chúa được
áp dụng khắp mọi nơi trên trái đất.]
Ngài nhớ đến sự giao ước Ngài luôn luôn;
Hồi tưởng lời phán dặn Ngài cho đến ngàn
đời; Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-raham; Đã thề cùng Y-sác.
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Trong bốn câu trên trong Thi thiên 105, Lời Chúa sử
dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn bất kỳ vị trí nào trong Kinh
Thánh để miêu tả cam kết chắc chắn của Ngài cho vùng
đất này. Bạn không thể tìm thấy phân đoạn khác giống như
phân đoạn này. Tôi sẽ liệt kê một số các từ được sử dụng:
giao ước, lời, phán dặn, lập, thề, và giao ước ngàn đời.
Vậy đây là câu hỏi then chốt: Đức Chúa Trời đang lập một
cam kết toàn diện, đầy thẩm quyền, không toan tính cho
điều gì? Hơi thở tôi như bị lấy đi khi khám phá ra câu trả
lời trong câu 11:
Mà rằng, Ta sẽ ban cho ngươi xứ Ca-na-an; Là phần
sản nghiệp các ngươi.
Tất cả những từ trên- giao ước, lời, phán dặn, lập,
thề và giao ước ngàn đời- được sử dụng cho việc Chúa ban
cho tất cả vùng đất Ca-na-an. Độ mạnh và rõ ràng trong
Lời Chúa mang hàm ý rằng bất kỳ ai đi ngược lại với giao
ước đó đều đang chống lại Đức Chúa Trời.

Sự Trở Về của Y-sơ-ra-ên
Trong sách Giê-rê-mi, chúng ta có vô số những phân
đoạn dự đoán người Do Thái sẽ trở về cơ nghiệp của họ
trong những ngày cuối cùng.
Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến,
bấy giờ Ta sẽ đem những kẻ bị phu tù của
dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa trở về. Đức
Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến chúng nó về
trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ chúng nó,
và chúng nó sẽ được đất ấy làm sản nghiệp.
Giê-rê-mi 30:3
Bất cứ ai có một lượng kiến thức kha khá về Kinh
Thánh cũng biết rằng vùng đất mà Đức Chúa Trời đã ban
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cho Áp-ra-ham và con cháu của ông chính là vùng đất Cana-an. Tên lãnh thổ này đã trở thành vùng đất của Y-sơra-ên – vùng đất mà chúng ta gọi là Thánh Địa. Đức Chúa
Trời phán rằng, khi đến lúc, Ta sẽ mang con cháu Y-sơ-raên và Giu-đa từ giam cầm trở về đất mà Ta đã ban cho tổ
phụ chúng.
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Chương 7

Sự Tể Trị Của Chúa
Bạn có tin vào sự tể trị của Chúa không? Tôi thì có.
Định nghĩa của tôi về sự tể trị của Chúa chính là: Chúa làm
những gì Ngài muốn, theo cách nào, vào bất cứ khi nào
Ngài muốn mà không cần phải xin phép một ai cả.

Một Giao Ước Được Gìn Giữ
Gần bốn ngàn năm trước, Đức Chúa Trời đã lập một
giao ước với Áp-ra-ham. Ngài phán rằng, “Ta sẽ ban cho
con và con cháu con vùng đất này.” Hầu hết mọi người,
thậm chí đó là dân Y-sơ-ra-ên đều quên mất giao ước này.
Một số người tin rằng nó đã bị chôn vùi vào qúa khứ. Tuy
nhiên có một Đức Chúa Trời – Chúa toàn năng – Ngài chưa
bao giờ. Ngài phán, “Ta đang giữ giao ước của Ta”.
Đây là một nguyên tắc thiết yếu mà tất cả chúng ta cầ
phải nhớ: Chúa gìn giữ giao ước của Ngài. Lẽ thật này đặc
biệt quan trọng với chúng ta là những Cơ Đốc nhân, bởi vì
mối quan hệ giữa chúng ta và Đức Chúa Trời được dựa trên
giao ước được hình thành thông qua Huyết báu của Chúa
Giê-xu. Nếu bạn đã được dạy về Thần Học Thay Thế, họ
sẽ nói rằng Hội Thánh đã thay thế Y-sơ-ra-ên và trở thành
dân của Chúa, nhưng hãy tự hỏi một câu hỏi đầy tỉnh táo
này,” Liệu rằng nếu Chúa có thể phá vỡ giao ước của mình
với Y-sơ-ra-ên thì tại sao Ngài không phá vỡ giao ước với
Hội Thánh?” Nhưng đây là sự thật: Ngài sẽ không phá vỡ
lời hứa của Mình vì Ngài không phải là Đấng phá vỡ giao
ước. Ngài lập nên giao ước và Ngài đang gìn giữ giao ước
của Ngài. Đó là tin tốt lành. Thật là thú vị.
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Chương 8

Y-sơ-ra-ên và Sự Tái Lâm
của Đấng Christ
Một điều rất quan trọng khác về việc Y-sơ-ra-ên nằm
ở trung tâm của kế hoạch Đức Chúa Trời chính là sự tái
lâm của Đấng Christ tập trung đặc biệt vào vùng đất của
Y-sơ-ra-ên.

Đỉnh điểm cao trào tại Giê-ru-sa-lem
Trong ba chương cuối cùng của sách Xa-cha-ri, từ
chương 12 đến 14, tất cả đều liên quan đến thời kỳ Chúa
tái lâm. Hãy cùng nhìn vào phần đầu của những phân đoạn
sau, Xa-cha-ri 12:1-3:
“Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va phán về
Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va là Đấng giương
các từng trời, lập nền của đất, và tạo thần
trong mình người ta, có phán như vầy: Nầy,
Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem bị vây, tai nạn sẽ
cũng kịp đến Giu-đa. Xảy ra trong ngày đó,
Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm hòn đá nặng
cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó
sẽ bị thương nặng; và mọi nước trên đất sẽ
nhóm lại nghịch cùng nó.”
Phân đoạn Kinh Thánh làm nói rất rõ rằng đỉnh điểm
cao trào của thời đại không xảy ra ở New York, London
hay Tokyo. Nó sẽ xảy ra tại Giê-ru-sa-lem. Đó chính là bối
cảnh cho phân cảnh cuối cùng của thước phim thế giới.
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Sự Tái Lâm của Chúa
Trong Tân Ước, khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời
từ đỉnh núi Ô-li-ve, các thiên sứ đã nói với các môn đồ
đang đứng nhìn lên trời rằng:
“Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa
các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi
đã thấy Ngài lên trời vậy”. Công vụ 1:11
Chúa Giê-xu đã ra đi từ núi Ô-li-ve thì Ngài sẽ quay
trở lại núi Ô-li-ve. Chúa đã đi trên mây thì ngài sẽ trở lại
trên mây. Câu Kinh Thánh đó sẽ được ứng nghiệm cách
chính xác.
Đó là viễn cảnh cho sự kết thúc của thời đại. Những
gì tôi muốn chỉ ra cho bạn thấy chính là: Tất cả những
thứ được dự đoán trong Kinh Thánh vào thời kỳ cuối cùng
trước khi Chúa Giê-xu đến tập trung vào Y-sơ-ra-ên, Giêru-sa-lem, về Vùng đất, và Dân tộc. Nói cách khác, nếu
mọi thứ đó không ở trong vị trí vốn có của chúng thì sự tái
lâm của Chúa Giê-xu sẽ không diễn ra.
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Chương 9

Chuẩn Bị Cho Sự Trở Lại Của Chúa
Trong chương này, chúng ta muốn tìm hiểu tại sao
Y-sơ-ra-ên rất quan trọng. Ví dụ, bạn có biết rằng khoảng một
nửa nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã được đưa ra về Y-sơra-ên không? Bạn có thể tưởng tượng ra điều gì ít hợp lý hay
buồn cười không hơn? Phải có một lý do nào đó cho việc này.
Tại sao mỗi lần chúng ta giở một tờ báo hay mở
truyền hình lên thì dải lãnh thổ nhỏ bé được gọi là Y-sơ-raên này? Chúng ta đang nói về một khu vực chỉ là một giọt
nước trên bản đồ thế giới. Vậy thì lý do cho sự áp lực, cho
những đối lập, hay cho cuộc xung đột là gì? Trong chương
này, chúng ta sẽ tìm hiểu câu trả lời cho những câu hỏi trên.

Họ Sẽ Biết
Như đã đề cập đến từ trước, Xa-cha-ri chương 12, 13
và 14 hết thảy đều có nói đến vùng đất Y-sơ-ra-ên vào cuối
thời đại này. Nếu bạn đọc Xa-cha-ri 12, bạn sẽ tìm thấy
phần cuối cùng của bức tranh này. Trong Xa-cha-ri 12:10,
chính Chúa đã phán:
“ Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài
xin trên nhà Đa-vít; và trên dân cư Giê-ru-salem; [Hãy chú ý rằng bạn không thể nài xin trừ
khi Chúa ban cho bạn Thần ơn phước. Khi Ngài
ban cho bạn Thần ơn phước bạn có thể đáp lại
bằng sự cầu xin.] chúng nó sẽ nhìn xem Ta
là Đấng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ
thương khóc, như là thương khóc con trai
một, sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta
ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng.”
27

Chúa phán điều liên quan đến dân sự Ngài, rằng
“chúng sẽ nhìn vào Ta là Đấng chúng nó [những người Do
Thái] đã đâm.” Thật đáng kinh ngạc khi người Do Thái đọc
câu này mà không biết ý nghĩa của nó. Đó là lời tuyên bố rõ
ràng nhất trong Kinh Thánh về việc họ sẽ đóng đinh Chúa:
“Chúng nó sẽ nhìn xem Ta là Đấng chúng nó đã đâm.”
Tiếp theo, “chúng nó sẽ thương khóc, như là thương
khóc con trai một.” Một sự mặc khải của Chúa Giê-xu rằng
Ngài sẽ đến với dân Ngài, với những người Do Thái, bởi
Đức Thánh Linh. Cuối cùng họ sẽ biết Ngài thực sự là ai.
Sau đó sẽ có thương khóc như chưa từng xảy ra tại Y-sơra-ên. Lần đầu tiên, họ sẽ nhận ra rằng “Chúng ta đã đóng
đinh Đấng Cứu Thế. Chúng ta đã khước từ Đức Chúa Trời
của chúng ta”. Và sau đó tiếp tục:
“Trong ngày đó, sẽ có sự thương khóc lớn tại
Giê-ru-sa-lem, như là sự thương khóc của
Ha-đát-Rim-môn ở trong đồng vắng Mê-ghiđô. Đất này sẽ thương khóc, mỗi họ riêng
phần mình: họ của nhà Đa-vít riêng ra…”
Nếu chúng ta đặt những sự thật này từ sách Ma-thi-ơ
và Xa-cha-ri lại với nhau, chúng đã nói rất rõ ràng rằng
trước khi Chúa trở lại, có một số yêu cầu nhất định phải
được thiết lập. Người Do Thái phải thiết lập lại tại Giê-rusa-lem và trong vùng đất họ, bởi vì Chúa Giê-xu sẽ không
quay trở lại cho đến lúc đó. Sau đó, sẽ có một sự mặc khải
siêu nhiên của Chúa Giê-xu và điều đó sẽ hướng tấm lòng
của họ về với Ngài.

Nỗi Sợ Lớn Nhất Của Sa-tan
Nếu bạn được yêu cầu phải đoán điều gì sẽ là nỗi sợ của
Sa-tan, vị thần của thời đại này, bạn sẽ nói nó là gì? Bạn
nghĩ hắn sợ nhất điều gì? Câu trả lời cho câu hỏi này khá
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đơn giản và trực tiếp: Đó chính là sự trở lại của Chúa Giêxu. Vậy tại sao điều đó lại thật đáng sợ cho kẻ ác? Bởi vì
cho đến khi Chúa Giê-xu quay trở lại, hắn có thể thua rất
nhiều trận đánh, nhưng hắn sẽ không bao giờ chịu thua
cuộc chiến. Hắn có thể mất rất nhiều linh hồn, nhưng hắn
vẫn là chúa của thời đại này. Tình trạng đó sẽ không thay
đổi cho đến khi Chúa Giê-xu thực sự quay trở lại. Do đó, sự
kiện mà kẻ ác sợ nhất chính là sự tái lâm của Chúa Giê-xu.
Vậy nếu hắn sợ sự kiện đó nhất, thì cũng sẽ dễ hiểu tại sao
hắn lại chống đối sự kiện đó nhất phải không? Sa-tan khai
phóng sự chống đối kịch liệt lên bất kỳ hoạt động nào
nhằm chuẩn bị cho con đường trở lại của Chúa Giê-xu.
Như chúng ta đã thấy từ Kinh Thánh, người Do Thái
sẽ ở tại Giê-ru-sa-lem là thành phố của họ, và họ sẽ phải
chiếm đất trước khi Chúa Giê-xu quay trở lại. Điều quan
trọng là chúng ta phải thừa nhận sự thật này, bởi vì đó là lời
hứa đằng sau tất cả những sự náo động và ồn ào mà chúng
ta thấy liên quan đến Y-sơ-ra-ên. Sa-tan đang làm tất cả
những gì hắn có thể nhằm ngăn chặn bước then chốt này
trong con đường chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa.
Cho đến thời điểm này, chúng ta đã xem xét các
sự thật Kinh Thánh về con người và vùng đất Y-sơ-ra-ên.
Chúng ta cũng đã nhìn thấy sự cần thiết cho Y-sơ-ra-ên ở
trong vùng đất của họ trước khi Chúa Giê-xu quay trở lại
dấy lên nỗi sợ lớn nhất trong Sa-tan. Kết quả của điều đó là
sự bất ổn giữa vòng các nước.
Với sự giảng dạy đó là nền tảng, giờ đây chúng
ta đang ở trong một vị thế để xem xét phương pháp cầu
nguyện đúng đắn cho Y-sơ-ra-ên. Từ đó, chúng ta sẽ dần
di chuyển đến những lĩnh vực cầu nguyện cụ thể từ quan
điểm của Đức Chúa Trời liên quan đến dân sự và vùng đất
Y-sơ-ra-ên.
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Chương 10

Sự Định Hướng Từ Lời Chúa
Khi xem xét làm thế nào chúng ta có thể cầu nguyện
tốt nhất cho Y-sơ-ra-ên, chúng ta cần nhận ra sự thật quan
trọng này. Rằng những lời cầu nguyện được nhậm là những
lời cầu nguyện đã được đưa ra trong Kinh Thánh. Vậy tại
sao điều đó lại quan trọng? Bởi vì chúng ta cần nhận ra
rằng cầu nguyện bên ngoài mục đích của Chúa, hay thậm
chí là trái ngược với ý định của Ngài thì sẽ không mang lại
kết quả gì. Chúng ta phải cầu nguyện theo thước đo là Lời
của Chúa. Chúng ta không được quyền cầu hỏi Chúa làm
những điều Ngài đã nói sẽ không làm. Đó là lý do vì sao
chúng ta cần có sự hiểu biết rõ ràng về các mục đích đã
được tiên tri cho Y-sơ-ra-ên. Sự hiểu biết đó sẽ cho phép
chúng ta cầu nguyện hiệu quả cho họ.

Như Lời Ngài Truyền
Trong Tân Ước, nữ đồng trinh Ma-ri đã nhận một tin
đáng kinh ngạc rằng bà sẽ là mẹ của Đấng Christ. Khi thiên
sứ lần đầu tiên mang thông điệp đó đến cho bà, dù không
hiểu gì, nhưng bà đã nói “Xin điều ấy xảy đến cho tôi như
lời ngài truyền.”
Tôi tin rằng phép lạ lớn nhất mà một con người từng
trải nghiệm đó chính là sự ra đời của Đấng Cứu Thế thông
qua một nữ đồng trinh. Nó đã xảy đến khi bà ấy nói, “Xin
điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền”.
Bạn không thể cầu nguyện bất cứ điều gì cao hơn
Lời Chúa mặc khải. Một trong những chức vụ tuyệt vời của
người cầu thay chính là cầu nguyện cho những điều Chúa
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phán sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao Chúa đã đặt những người
cầu thay tại những bức tường của thành Giê-ru-sa-lem.

Vai Trò Của Một Thư Ký
Trong Ê-sai 62, từ Hê-bơ-rơ cho một người cầu
nguyện thay chính là maskir, nghĩa là người nhắc nhở
người khác. Vì vậy, theo cách hiểu của người Do Thái,
chức vụ của một người cầu thay cũng giống như một thư
ký vậy – một người luôn nhắc nhở cấp trên về những gì có
trong lịch hoặc trong danh sách những việc cần thực hiện.
Là những người cầu thay, công việc của chúng ta là
nhắc nhở Đức Chúa Trời về những gì có trong quyển lịch
liên tri của Ngài. Có rất nhiều thứ để cầu thay hơn là điểm
đơn giản này, nhưng đây chính là nhiệm vụ cơ bản. Do đó,
một người cầu thay cần phải thông thạo với Lời của Chúa,
và phải có một cái nhìn rõ nét về những mục đích của Đức
Chúa Trời và các công việc về chúng.
Vì vậy, đây là nguyên tắc quan trọng đầu tiên để
có một phương cách cầu nguyện đúng đắn. Khi bạn cầu
nguyện cho Y-sơ-ra-ên, hãy ở trong thước đo của Lời Chúa.
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Chương 11

Cảm Tạ Và Ngợi Khen
Khi chúng ta tiếp tục xem xét phương pháp cầu
nguyện đúng đắn, gợi ý tiếp theo dựa trên Thi Thiên 100:4:
Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi
khen mà vào hành lang Ngài.
Thật không may, nhiều Cơ Đốc nhân không hề quen
thuộc với nguyên tắc cơ bản tuyệt vời này. Sự tiếp cận trực
tiếp vào trong sự hiện diện Chúa của chúng ta đến từ cánh
cửa tạ ơn và hành lang của sự ngợi khen.
Nguyên tắc này cũng áp dụng khi chúng ta cầu
nguyện cho Y-sơ-ra-ên. Cách cầu nguyện hiệu quả nhất
cho Y-sơ-ra-ên là bắt đầu bằng sự cảm tạ.
Chúa đã cho chúng ta một ví dụ về nguyên tắc này
trong Giê-rê-mi 31:7. Đức Chúa Trời phán:
Hãy trổi tiếng reo vui vì Gia-cốp; hãy hò hét
lên vì dân làm đầu các nước.
Đã có bao nhiêu lần bạn đọc được từ ‘hò hét’ trong
Thi Thiên? Bạn có bao giờ hò hét chưa? Tôi bảo mọi người
rằng:” Tôi không phải là một ca sĩ, và tôi không thể giữ tông
điệu được. Nhưng tôi có thể hò hét đấy.” Chúng ta có nghĩa
vụ phải hò hét lên. Dĩ nhiên, bạn phải lựa chọn đúng thời
gian và địa điểm. Nhưng đừng thì thầm. Hãy rõ ràng, mạnh
mẽ, và phát âm rõ nhất khi bạn có thể. Hãy hò hét lên!

Sức Mạnh Của Sự Công Bố
Một khía cạnh khác của sự tạ ơn và ngợi khen được
tìm thấy trong cùng một câu:
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Hãy trổi tiếng reo vui vì Gia-cốp; hãy hò hét
lên vì dân làm đầu các nước.
Sự công bố chính là khai phóng Lời của Chúa vào một
hoàn cảnh.
Mạnh dạn và bởi đức tin, bạn hãy công bố Lời của
Đức Chúa Trời vào trong bất kỳ tình huống nào. Bằng cách
đó, bạn đã khai phóng sức mạnh siêu nhiên của Chúa vào
trong hoàn cảnh đó. Như khi Chúa phán trong Giê-rê-mi
31:7, “Khá rao truyền.” Hay nói cách khác là “Hãy khai
phóng lời hứa của Ta vào trong định mệnh của Y-sơ-ra-ên.”
Tiếp theo, Ngài nói rằng, “ngợi khen”, rồi đến “mà rằng
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu dân Ngài, là dân còn sót
của Y-sơ-ra-ên.”
Xin lưu ý rằng chỉ trong duy nhất một câu – câu 7
trong Giê-rê-mi 31 – có năm hành động mà Chúa đã liệt
kê để chúng ta thực hiện: hát, hò hét, rao truyền (công bố),
ngợi khen và cầu nguyện. Vậy thật rõ ràng để chúng ta
nói rằng “ Chúa ơi, xin hãy cứu dân Ngài” là một lời cầu
nguyện.
Đó là năm phản ứng mà chúng ta có thể thực hiện
đối với lời hứa của Đức Chúa Trời. Hát, hò hét, công bố,
ngợi khen và cầu nguyện. Bạn có thấy cầu nguyện đến sau
cùng của các hành động không? Điều khiến lời cầu nguyện
trở nên hiệu quả nhất là chúng ta phải đi qua các giai đoạn
trước đó.
Vì vậy, hãy chắc chắn rằng chúng ta đã đi vào cổng
của Chúa bằng sự tạ ơn và vào hành lang Ngài bằng sự
ngợi khen. Cụ thể, chúng ta có thể dâng cho Ngài lời cảm
tạ và sự ngợi khen về những gì Ngài đang hành động, cho
về những gì Ngài đang làm cho Y-sơ-ra-ên.
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Chương 12

Xưng Nhận Tội Lỗi
Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách tiếp cận đúng
đắn khi cầu nguyện, điều quan trọng là phải bao gồm cả
việc thảo luận về sự xưng tội.
Một người cầu thay đúng đắn là người không chỉ cầu
nguyện cách nghiêm túc, nhưng cũng đến để xưng nhận tội
lỗi trước mặt Chúa. Ví dụ hoàn hảo là Đa-ni-ên, một trong
những người công chính nhất được ghi lại trong Cựu Ước.

Sự đồng hóa
Mặc dù Đa-ni-ên là một người công chính vượt trội,
nhưng ông tự nhận bản thân là người có tội với dân của
mình. Nếu bạn là một người cầu thay. Bạn không thể đứng
trước mặt Chúa và bảo, “Họ đã làm sai rồi”. Tâm trí sẽ
không đưa bạn đến bất cứ đâu với Chúa. Bạn phải nói rằng,
“Chúng con đã làm sai rồi”.
Bắt buộc bạn phải xưng cả chính bản thân vào tội lỗi
của dòng họ bạn, cơ nghiệp bạn, văn hoá bạn, quốc gia bạn
hay bất kỳ tình huống nào mà bạn đang cầu nguyện. Liên
quan đến Y-sơ-ra-ên, Đa-ni-ên nói trong chương 9 câu 5:
Chúng con đã phạm tội…
Đa-ni-ên không hề nói rằng họ đã phạm tội, nhưng
ông nói chúng con đã phạm tội. Rồi ông tiếp tục:
… làm điều sai quấy, ăn ở gian ác; chúng
con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn
và luật lệ Ngài.
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Điều đó có đúng với Y-sơ-ra-ên chăng? Chắc chắn
là vậy.
Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài
là các tiên tri, những ngời đã nhân danh
Ngài mà nói với các vua, các thủ lĩnh, và tổ
phụ chúng con cùng toàn dân trong xứ. Lạy
Chúa, sự công chính thuộc về Ngài còn sự
hổ mặt thuộc về chúng con, như ngày nay.
Lạy Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng con,
thuộc về các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ
chúng con, vì chúng con đã phạm tội với
Ngài. Sự thương xót và tha thứ đều thuộc về
Chúa là Đức Chúa Trời chúng con, vì chúng
con đã phản loạn với Ngài.
Chúng ta có thể tiếp tục phân đoạn đó, nhưng bạn đã
thấy sự rập khuôn ở đây chưa? Chúng ta không thể tự xưng
công bình riêng cho bản thân được.
Chúng ta cần thực hành nguyên tắc này để thú nhận
tội lỗi của nhóm người chúng ta đại diện. Chúng ta phải
đứng lên thay mặt mọi người như Đa-ni-ên đã làm bởi vì
ông là một người công chính. Ông đã không nói về những
người đồng bào Do Thái mình rằng, “Họ đã phạm tội.”
Nhưng ông nói, “Chúng con đã phạm tội”.
Cá nhân tôi tin rằng chính lời cầu nguyện của Đa-niên đã mở đường cho dân Do Thái trở về từ Ba-by-lôn đến
Y-sơ-ra-ên. Ví dụ này dạy cho chúng ta rằng xưng tội là một
phần tất yếu của việc cầu thay cách hiệu quả. Chúng ta có
thể trở thành một phần của hoạt động xưng tội này, nhưng
chúng ta cũng nên cầu nguyện để Chúa sẽ khai phóng hành
động này giữa vòng cả dân ngoại và Do Thái nữa.
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Chương 13

Bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời
Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề về việc có cách tiếp cận
đúng đắn khi cầu nguyện, hãy xem Lời Chúa phán với Xôrô-ba-bên trong Xa-cha-ri 4:6:
Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng
phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức
Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
“Đức Giê-hô-va vạn quân” có nghĩa là Chúa của
những đội quân. Chúa rõ ràng hiểu rõ về sức mạnh cũng
như quyền năng; Ngài có tất cả mọi thứ. Nhưng Ngài đang
nói ở đây rằng sức mạnh con người hay quyền lực, luật
pháp và sức mạnh quân đội sẽ không giúp để hoàn thành
những gì cần phải làm. Những yếu tố đó sẽ không làm
thay đổi tấm lòng của những người đàn ông và phụ nữ.
Tác nhân duy nhất có thể làm được điều đó chính là Đức
Thánh Linh.
Chúng ta có xu hướng khó chịu về tình hình chính trị
ở Y-sơ-ra-ên (và cả trong chính quốc gia của chúng ta khi
nhắc đến vấn đề đó). Nhưng hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời
đang chịu đựng rất nhiều tội lỗi trong khi Ngài đang chờ
đợi con dân Ngài. Ngài không chấp nhận loại tội lỗi này,
nhưng Ngài đang chịu đựng nó. Quyền năng duy nhất sẽ
hoàn tất quá trình chuyển hoá cần thiết chính là quyền năng
bí ẩn, vô hình của Đức Thánh Linh.
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm một dân tộc mà trái tim
họ đã được thay đổi từ đá cứng thành máu thịt rung động,
nhạy cảm. Ngài sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi Ngài có được
những người như vậy. Có thể sẽ có những trở ngại trong quá
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trình đó, nhưng Chúa đã phán:” Thật tệ. Nhưng Ta sẽ chờ
đợi cho đến khi Ta có được những người mà Ta đang tìm
kiếm.” Sự biến đổi này sẽ chỉ đến bởi Đức Thánh Linh.
Một trong những lời cầu thay tuyệt vời và hiệu quả
nhất chính là cầu nguyện để khai phóng Đức Thánh Linh
trên Y-sơ-ra-ên. Điều đó đang bắt đầu xảy ra, nhưng cần
phải có nhiều hơn nữa.
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Chương 14

Lòng Thương Xót trên Si-ôn
Một chỉ thị khác về cách tiếp cận đúng đắn khi cầu
nguyện chính là đi theo Thi thiên 102, câu 13 và 18. Đây
chính là mặc khải đã được ban cho người viết thi thiên
trong một tâm trạng tuyệt vọng sâu sắc – Ông đã đi đến tận
cùng của bản thân mình. Ông cảm thấy Đức Chúa Trời như
đã lìa khỏi ông và quăng ông ra xa. Liệu điều gì có thể tệ
hơn thế?
Những câu mở đầu của bài thi thiên là một bài ca
than buồn thảm. Nếu như bạn, giống như thi sĩ ở đây, đang
phải vật lộn với trầm cảm (đây thực sự là một vấn đề tâm
lý phổ biến nhất của các Cơ Đốc nhân), bạn có thể mong
muốn được làm những điều người viết thi thiên này đang
làm. Ông đã rời mắt khỏi những vấn đề mình và hướng lên
phía Chúa.
Chừng nào bạn còn tập trung vào vấn đề của mình,
bạn sẽ vẫn phải sống với chúng. Trên thực tế, nếu bạn tập
trung quá lâu vào vấn đề của bản thân, bạn có thể bắt đầu
tin rằng không có bất kỳ giải pháp nào cho chúng. Thay
vào đó, chúng ta cần tiếp nhận những gì người viết thi thiên
đã nói trong câu 12:
Nhưng Đức Giê hô va ơi, Ngài hằng có mãi
mãi; Kỷ niệm Ngài lưu từ đời nầy sang đời
kia.
Sau khi công bố điều đó, thi sĩ đã có một sự thay đổi
hoàn toàn trong tâm trạng mình.
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Xây dựng Si-ôn
Giữa viễn cảnh thay đổi này, người viết thi thiên đã
có một sự mặc khải về sự viếng thăm cuối cùng người Do
Thái của Đức Chúa Trời:
Chúa sẽ chỗi dậy lấy lòng thương xót Si-ôn;
Nầy là kỳ làm ơn cho Si-ôn; vì thì giờ định
đã đến rồi. Các tôi tớ Chúa yêu thương yêu
chuộng đá Si-ôn, và có lòng thương xót bụi
đất nó.
Phần tiếp theo nói:
Bấy giờ muôn dân sẽ sợ danh Đức Giê-hôva, và hết thảy vua thế gian sẽ sợ sự vinh
hiển Ngài. Khi Đức Giê-hô-va lập lại Si-ôn;
Thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển Ngài.
Sự can thiệp của Chúa thay mặt cho Y-sơ-ra-ên đã
được định sẵn để minh chứng về vinh hiển của Ngài cho
các quốc gia. Trong bản King James, câu này nói rằng:
“Khi Chúa xây dựng Si-ôn, Ngài sẽ xuất hiện trong vinh
hiển Ngài.” Một trong những dấu hiệu tuyệt vời cho thấy
chúng ta đang tiến gần đến những ngày cuối cùng- và Chúa
sẽ xuất hiện trong vinh quang Ngài chính là Chúa đang xây
lại Si-ôn. Mỗi người trong chúng ta, những ai yêu Chúa
nên cảm thấy vui mừng vì được chứng kiến sự tái thiết lập
của Si-ôn. Chúng ta hãy tiếp tục cầu xin Chúa thương xót
và ưu ái khi thời gian ấn định đến gần.
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Chương 15

Thì Giờ Đã Định
Một yếu tố quan trọng để chúng ta có được phương
cách cầu nguyện đúng đắn cho Y-sơ-ra-ên chính là nhận
diện thời điểm hoạch định của Chúa. Trong phân đoạn mà
chúng ta đã được giới thiệu từ chương trước, Thi thiên 102,
tác giả đã nói rằng,” Nầy là kỳ làm ơn cho Si-ơn, vì thì giờ
định đến đến rồi.” Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho thì giờ định chính là
moed. Đó là từ được dùng trong tất cả các lễ hội thiêng liêng
của Y-sơ-ra-ên như Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Chuộc
Tội (Yom Kippur), Lễ Năm Mới – tất cả những lễ đó.
Một trong những hình thức cầu thay hiệu quả nhất
chính là nói, “Lạy Chúa, đây là kỳ làm ơn cho Si-ôn. Xin
hãy làm những gì Ngài đã phán.”

Nhắc Nhở Chúa
Để minh hoạ cho nguyên tắc này, tôi muốn được
chia sẻ một nguyên tắc chúng tôi đã kết hợp với ân điển
trong những giờ ăn từ năm 1938, cùng một số thay đổi theo
thời gian.
Ân điển mà chúng ta nói đơn giản chỉ là một cách
nhấn mạnh luận điểm đang được nói đến trong chương
này: cách tiếp cận đúng đắn để cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên
liên quan đến nhận thức về thời gian đã được hoạch định
của Chúa.
Lạy Cha thiên thượng, trong Danh Chúa Giêxu xin hãy chúc phước cho thức ăn của chúng
con và những bàn tay làm nên chúng.
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Xin Ngài hãy thương xót và làm ơn cho
Y-sơ-ra-ên trong kỳ đã định này. Xin Cha hãy
phục hưng Hoa Kỳ, Anh Quốc, và những quốc
gia nói tiếng Anh. Xin hãy làm sống lại thân
thể hay chết của chúng con nhờ Thánh Linh
Ngài và giúp chúng con ăn uống cách khôn
ngoan.
Sau đó, chúng tôi thực hiện một công bố - Ví dụ như
trong 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:23-24:
Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an
khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền
xin tâm linh, linh hồn và thân thể của anh em
đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi
Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến! Đấng
đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm
việc đó.
Lý do mà tôi đã thêm vào lời công bố chính là để
nhắc nhở chúng tôi về hiệu quả của việc cầu nguyện đến
Chúa những điều mà Ngài đã phán rằng Ngài sẽ thực hiện
vào thời kỳ đã định.
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Chương 16

Tránh Việc Giả Định
Một chỉ thị cuối cùng trong cách tiếp cận đúng đắn
khi cầu nguyện liên quan đến một hoạt động chúng ta cần
tránh. Khi cầu nguyện, chúng ta cần loại bỏ hết tất cả những
giả định riêng đến từ chúng ta. Chúng ta không được bảo
Chúa phải làm gì.
Bạn đã bao giờ thấy bản thân mình vấp phải điều này
chưa? Vậy, sẽ rất hữu ích nếu chúng ta cùng mở Ê-sai 40 ra
một lát, bắt đầu bằng câu 13:
Ai lường được Thần của Đức Chúa Trời,
và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì?
Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn
cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa?
Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ
cho Ngài lối khôn ngoan?
Chúa đang hỏi, “Con nghĩ rằng Ta cần lời khuyên
của con sao? Liệu Ta có cần được con hướng dẫn không?”.
Đây là một sai lầm rất thường thấy ở các Cơ Đốc nhân.
Họ nghĩ rằng Chúa cần lời khuyên của họ - Và họ đã luôn
chuẩn bị để nói với Ngài rằng điều gì cần được thực hiện
và làm sao thực hiện chúng.

Tội Tự Phụ
Cho phép tôi được đưa ra một lời khuyên từ kinh
nghiệm cá nhân của mình – Từ những bài học mà Ruth và
tôi đã học được một cách khó khăn. Chúng tôi đã học được
rằng nếu không nhận ra điều đó, có thể sẽ có rất nhiều sự
kiêu ngạo trong đời sống chúng ta.
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Một trong những phân đoạn Kinh Thánh mà chúng
tôi thường công bố chính là Thi thiên 19: “Ai biết được các
sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.” Và
Chúa ghi nhận những gì chúng ta nói. Vào thời gian đó,
chúng tôi đã có một kỳ nghỉ sa-bát ở Hawaii để tìm kiếm
Chúa; Ngài đã bắt đầu xử lý những tội lỗi không biết của
chúng tôi. Một trong những thực tế Chúa đã chỉ ra cho tôi
thông qua đoạn Kinh Thánh chính là: con đường duy nhất
để nhận được sự tha thứ tội lỗi là xưng nhận chúng.
Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành
tín và công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng
ta sạch mọi điều gian ác. 1 Giăng 1:9.
Nếu bạn không xưng nhận tội mình, Đức Chúa Trời
vẫn yêu bạn – Nhưng tội của bạn sẽ không được tha thứ.
Ruth và tôi đã nhanh chóng khám phá ra rằng chúng tôi có
rất nhiều những tội lỗi không biết. Bản chất của hầu hết
trong số đó có thể tóm tắt bằng vài từ đơn giản: tội tự phụ.
Một từ ngắn, gọn cho tự phụ chính là gì? Kiêu ngạo. Khi
nhìn thấy sự thật này, Chúa đã yêu cầu chúng tôi khiêm
nhường trước Chúa và trước người còn lại.
Đây là công thức của tôi cho việc khiêm nhường bản
thân: Xưng nhận tội lỗi của bạn trước Chúa. Nếu bạn đã kết
hôn, xưng nhận tội lỗi trước người phối ngẫu của mình. Sẽ
rất khó để kiêu ngạo với một người vợ hoặc chồng mà bạn
đã thú nhận tội lỗi của mình. Tôi tin rằng đây là một bước
thiết yếu để can thiệp thành công.

Rào Cản Tội Lỗi
Chúng ta có thể thấy một nguyên tắc liên quan trong
Ê-sai 59:1-2, 2 câu mà Cơ Đốc nhân luôn luôn tin rằng
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chúng dành cho người Do Thái. Nhưng thực ra, chúng áp
dụng cho cả dân Do Thái lẫn dân ngoại:
Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn
mà không cứu được; tai Ngài cũng chương
nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy
là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với
Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che
khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài
không nghe các ngươi nữa.
Rào cản hàng đầu của sự nhậm lời cầu nguyện chính
là tội lỗi. Tội lỗi không cần nề hà quốc tịch hay hệ phái.
Nếu chúng ta thực sự muốn những lời câu nguyện của
chúng ta được Chúa nhậm lời, chúng ta phải để Ngài đặt
ngón tay lên những tội lỗi bí mật của chúng ta và sau đó
giải quyết chúng.
Chúng ta đã giả định về Chúa. Kinh Thánh có nói về
sự cần thiết của sự kính sợ Chúa khoảng 250 lần. Đó là thái
độ chúng ta cần để giữ mình không bị tự phụ.
Như một bài tập trong việc tiếp cận đúng đắn để cầu
nguyện cho Y-sơ-ra-ên, chúng ta hãy hạ mình xuống, giải
quyết sự kiêu ngạo bản thân và ngưng cho Chúa lời khuyên.
Bằng cách thực hiện các bước này, chúng ta sẽ tránh được
việc giả định và cầu nguyện với thái độ đúng đắn.
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Chương 17

Lời Cầu Nguyện Tốt Nhất Cho
Y-sơ-ra-ên
Trong những phần trước của quyển sách này, chúng
ta đã thảo luận về con người và vùng đất Y-sơ-ra-ên, kết
thúc với chủ đề rất quan trọng là cách tiếp cận đúng đắn
nhằm cầu thay cho Y-sơ-ra-ên. Bây giờ ta sẽ xem xét
những chủ đề cụ thể về sự cầu nguyện được tiết lộ trong
Kinh Thánh.

“Ao Ước Trong Lòng Tôi”
Lời cầu nguyện tốt nhất mà bạn có thể cầu nguyện
chính là ở trong Rô-ma 10:1 bởi Phao-lô:
Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời
tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng Đức
Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu.
Nếu một người không được cứu, thì người đó sẽ bị
hư mất. Không có sự lựa chọn thứ ba – không có gì ở giữa
2 điều đó. Một bước quan trọng trong cuộc đời một người
Do Thái hoặc người ngoại chính là được cứu rỗi; và biết
rằng họ được cứu. Cá nhân tôi có một số bảo thủ nhất định
cho sự phấn khích mà một số người đang có về những gì
đang xảy ra tại Y-sơ-ra-ên và sự phục hồi của người Do
Thái cho vùng đất họ. Tại sao tôi lại nói như vậy? Đó là vì
có những Cơ Đốc nhân đang nghĩ và hành động như thể
yếu tố quan trọng chính là liệu một người có phải là người
Do Thái hay không. Không phải như vậy đâu!
8:24,

Chúa Giê-xu đã nói với dân Do Thái trong Giăng
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“Nên Ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong
tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin Ta
là Đấng đó [Đấng cứu rỗi], thì chắc sẽ chết
trong tội lỗi các ngươi.”
Đó chính là một người Do Thái nói với một người
Do Thái.
Không có sự cứu rỗi đặc biệt nào cho người Do Thái.
Không có cửa sau nào để họ đi qua bởi vì họ là dân Do
Thái. Chỉ có một cửa duy nhất cho sự cứu rỗi chính là Chúa
Giê-xu. Trong Giăng 10:9, Chúa Giê-xu phán, “Ta là cái
cửa: Nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi.”
Vậy thì, nếu bạn có thể cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên,
hãy cầu nguyện rằng họ sẽ được cứu.

Điều Kiện Tiên Quyết
Như đã thảo luận, một trong những điều kiện tiên
quyết cho sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên (và sự tái lâm của
Chúa Giê-xu) chính là người Do Thái phải ở trong đất của
họ. Khi đã thiết lập rằng toàn thể Y-sơ-ra-ên cần được cứu,
cùng với điều kiện này, chúng ta cần phải đáp ứng điều
kiện cụ thể tiếp theo để Chúa trở lại. Điều kiện tiên quyết
đó chính là mùa gặt của dân ngoại, như đã được xác nhận
trong Rô-ma 11:25:
Ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự
cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại
nhập và được đầy đủ; vậy thì cả dân Y-sơ-raên sẽ được cứu.
Y-sơ-ra-ên sẽ không đươc cứu cho đến khi mọi người
ngoại được Đức Chúa Trời chỉ định cho sự cứu rỗi đã vào
vương quốc. Vì vậy, nếu chúng ta quan tâm đến Y-sơ-ra-ên
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thì chúng ta cũng có một lý do rất quan trọng để quan tâm
đến sự cứu rỗi của dân ngoại nữa.

Mục Đích Tối Thượng ủa Chúa
Thừa nhận rằng sự cứu rỗi của dân ngoại sẽ mở ra một mùa
gặt cho dân Do Thái giúp chúng ta hiểu được tấm lòng của
Đức Chúa Trời trong việc này. Nó giúp chúng ta xác định
mục đích tối thượng của Chúa cho nhân loại.
Rất nhiều lần, chúng ta hỏi: Tại sao Chúa lại phải chịu
đựng cho sự gian ác khủng khiếp của loài người trong hàng
trăm và hàng trăm năm? Ngài đang chờ đợi điều gì? Câu trả
lời chính là:” Ngài đang chờ đợi một dân riêng cho Ngài”.
Đó là những gì Chúa sẽ mang ra khỏi lịch sử. Không
phải một tổ chức; không phải rất nhiêu toà nhà; không phải
là thật nhiều những đề án chính phủ. Ngài sẽ biệt riêng ra
một dân cho Ngài.
Tôi đã rất được động chạm về chủ đề này trong Tít
2:11-14:
Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi
người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng
ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế
gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công
bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy
hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của
sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa
chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng
liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi
mọi tội làm sạch, đặng lấy chúng ta làm một
dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt
sắng về các việc lành.
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Chúa muốn mang ra khỏi lịch sử điều gì? “Một
dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các
việc lành.” Đó là lý do tại sao Ngài lại chờ đợi trong sự
kiên nhẫn vô tận ngay khi sự gian ác đang vận hành trong
đường lối chúng – bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn ra một
nhóm người còn sót lại, cả trong dân Do Thái lẫn người
ngoại. Chúa sẽ không để lịch sử đóng lại cho đến khi tất cả
mọi người trong số đó đã đến với Ngài qua Chúa Giê-xu.
Khi bạn cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên, đừng bắt đầu
bằng việc cầu nguyện cho những vấn đề chính trị. Bạn
có thể làm như vậy nếu thích, nhưng hãy nhận ra rằng đó
không phải là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chúa. Điều
chính yếu chính là Y-sơ-ra-ên sẽ trở thành dân đặc biệt
mà Chúa mong đợi. Chúa sẽ tiếp tục tiến lên trong vấn đề
này cho đến khi Ngài có được dân đặc biệt mà Ngài hằng
mong muốn.

48

Chương 18

Sự Bảo Vệ Cho Y-sơ-ra-ên
Trong thời gian sinh sống tại Giê-ru-sa-lem, Ruth
và tôi vẫn thường cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên. Một trong
những lời cầu nguyện của chúng tôi được trích ra từ Thi
thiên 17:7-9 và chúng tôi đã cá nhân hoá câu Kinh Thánh
này khi công bố chúng ra.
Hỡi Đấng dùng tay hữu cứu kẻ nương náu
mình nơi Ngài khỏi những kẻ dấy nghịch
cùng họ; Xin hãy tỏ ra sự nhân từ lạ lùng
của Ngài. Cầu Chúa bảo hộ [Y-sơ-ra-ên]
như con ngươi của mắt; Hãy ấp ủ [chúng
tôi] dưới bóng cánh của Chúa. Cho khỏi kẻ
ác hà hiếp [chúng tôi], khỏi kẻ thù nghịch
hăm hở vây phủ [chúng tôi].

Cây Gậy Của Kẻ Ác
Có hai phân đoạn khác trong Thi Thiên cung cấp
một nền tảng tuyệt vời cho việc cầu nguyện. Đoạn thứ nhất
chính là Thi thiên 125:3:
Vì cây gậy kẻ ác sẽ không được đặt trên sản
nghiệp của người công bình.
Vậy thì “cây gậy kẻ ác” là gì? Kinh Thánh nói rằng
nó sẽ không được đặt trên sản nghiệp của người công bình.
Khi cầu nguyện câu Kinh Thánh này, điều quan trọng là
phải nhận ra rằng Chúa đang làm cho người Do Thái trở
nên công bình như trong kế hoạch của Ngài. Đó là một quá
trình kép, và chúng ta phải liên tục khẳng định quá trình
này bằng lời cầu nguyện.
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Những Kẻ Ghét Si-ôn
Một câu Kinh Thánh khác mà chúng tôi công bố
luôn chính là Thi-thiên 129:5-6
Nguyện những kẻ ghét Si-ôn bị hổ thẹn và lui
sau lại. Nguyện chúng nó như nơi góc nhà, đã
khô héo trước khi bi nhổ.
Xin chú ý ở đây rằng Chúa đang không nói về bất
cứ quốc tịch hay hệ phái nào trong câu Kinh Thánh này.
Những người mà Chúa đề cập đến là “những kẻ ghét Si-ôn’.
Cho dù họ là những người tự xưng mình là Cơ Đốc nhân,
hay người theo bất cứ tôn giáo hay quốc gia nào đều không
quan trọng. Chúa không chống lại một quốc gia; Ngài cũng
không chống lại một hệ phái hay tôn giáo. Tuy nhiên, Ngài
chống lại nhưng kẻ ghét Si-ôn. Chúng sẽ khô héo trước
mặt Ngài. Số phận của chúng đã được định.
Khi bạn cầu nguyện, một trong những cách hay nhất
để có thể chuẩn bị bản thân mình chính là học thuộc lòng
Kinh Thánh như những câu được đề cập ở trên. Hơn cả dựa
trên một lời cầu nguyện tuyệt vời nhất mà bạn có thể nghĩ
ra, việc ghi nhớ những câu Kinh Thánh này có thể giúp
chúng ta công bố và cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên bởi đức
tin. Tại sao nó lại quyền năng như vậy? Bởi vì chúng ta biết
rằng chúng ta đang cầu nguyện và công bố những gì Chúa
khao khát về Lời Ngài được ứng nghiệm.
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Chương 19

Tiếng Than Khóc Từ Tấm Lòng
Để thiết lập chủ đề cầu nguyện tiếp theo liên quan
đến Y-sơ-ra-ên, chúng ta cần tự hỏi bản thân mình câu hỏi
sau: “Đức Chúa Trời đang chờ đợi điều gì?”. Như đã thảo
luận ở trước đây, Chúa đang trông chờ một tiếng than khóc
từ tấm lòng của những người Do Thái. Chúng ta cần cầu
nguyện để Đức Thánh Linh sẽ làm trỗi dậy một sự than
khóc đau đớn từ dân tộc Do Thái.

Chúa Nhân Từ Của Chúng Ta
Một cái nhìn sâu sắc về nguyên tắc này được mô tả
rất rõ trong Ê-sai 30, câu 18-19:
Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho
các ngươi.
Xin chú ý rằng lý do mà Chúa chờ đợi là để làm ơn
cho các bạn. Ngài có thể để bạn chờ đợi trong thời gian dài,
nhưng dần dần Ngài sẽ trở nên nhân từ với bạn.
Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các
ngươi; vì đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời
công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi
Ngài! [Phước cho những ai? Mọi kẻ trông đợi
Ngài.] Vì dân nầy sẽ ở trong Si-ôn nơi Giêru-sa-lem [đây chính là lời tiên tri về sự trở
lại của dân Do Thái].
Ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi
kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn; mới vừa nghe
ngươi, Ngài liền nhậm lời.
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Chúa đang chờ đợi âm thanh của tiếng than khóc
từ tấm lòng của dân Do Thái. Đó là lý do tại sao việc cầu
nguyện để Thánh Linh Chúa đặt sự than khóc vào tấm lòng
của họ là rất quan trọng.
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Chương 20

Hòa Bình Cho Giê-ru-sa-lem
Tiếp tục cuộc thảo luận của chúng ta về những lời
cầu nguyện cụ thể cho Y-sơ-ra-ên, có một lời cầu nguyện
rất rõ ràng có thể quen thuộc với bạn được trích rõ ràng
trong Thi thiên 122, câu 6:
Hãy cầu hoà bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm
kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thịnh vượng.
Một số người cân nhắc câu thứ hai như một phần của
lời cầu nguyện. Nhưng tôi tin rằng đó là một phần trong
sự ban thưởng của Chúa. Khi bạn yêu mến Giê-ru-sa-lem
và cầu nguyện cho sự hoà bình tại đó, bạn sẽ được thịnh
vượng.

Những Mục Đích Đã Được Tiên Tri Của Đức Chúa
Trời
Điều quan trọng cần ghi nhớ khi cầu nguyện cho hoà
bình của Giê-ru-sa-lem chính là chúng ta phải cầu nguyện
với một sự thông hiểu về những mục đích đã được tiên tri
của Chúa. Nhưng lời cầu nguyện như vậy không có nghĩa
là hoà bình sẽ giáng xuống Giê-ru-sa-lem và mọi người
sẽ ngừng chiến đấu. Không hề như vậy. Nó có nghĩa rằng
chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho đến khi những mục
đích của Chúa về sự hoà bình đến trên Giê-ru-sa-lem sẽ
được thực hiện.
Sự thật của vấn đề này chính là Giê-ru-sa-lem sẽ
chẳng bao giờ nhận biết được hoà bình cho đến khi Hoàng
Tử của Hoà Bình đến. Bạn có thể đang sống tại Pheonix,
Dubai, hoặc Bắc Kinh, hãy tự hỏi mình rằng:” Tại sao tôi
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lại phải cầu nguyện cho hoà bình của Giê-ru-sa-lem?” Câu
trả lời cho câu hỏi của bạn, như tôi hiểu, chính là Chúa đã
sắp xếp hoàn cảnh, để không thành phố nào khác trên trái
đất nhận biết hoà bình cho đến khi Giê-ru-sa-lem nhận biết
hoà bình. Khi cầu nguyện cho Giê-ru-salem, hãy đồng thời
cầu nguyện cho thành phố mà bạn đang sinh sống.
Mạng lệnh trong Thi thiên 122:6 rất rõ ràng; chúng
ta phải cầu nguyện cho hoà bình của Giê-ru-sa-lem.

54

Chương 21

Hãy Chúc Phước – Và Được Ban Phước
Lời khuyên tiếp theo mà tôi đưa ra về một lời cầu
nguyện cụ thể cho Y-sơ-ra-ên được thể hiện trong cụm từ
sau: Hãy chúc phước và được ban phước. Một ví dụ cụ
thể hỗ trợ cho câu này chính là trong Dân số ký 24 và câu
chuyện về nhà tiên tri Ba-la-am. Ông là một nhà tiên tri bất
đắc dĩ được vị vua ngoại Ba-lác thuê về để rủa sả Y-sơ-ra-ên.
Ba-la-am đã cố gắng hết sức có thể để rủa sả Y-sơ-raên, nhưng tất cả đều nằm dưới bàn tay tể trị của Đức Chúa
Trời, cuối cùng ông đã chúc phước lại cho họ càng hơn.
Mỗi lần ông cố gắng để rủa sả thì ông lại chúc phước cho
họ. Trong câu 9, chúng ta nhận thấy những lời cuối cùng
của Ba-la-am nói với Y-sơ-ra-ên:
Phước cho kẻ nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào
rủa sả ngươi.
Chúa đã cho chúng ta một sự lựa chọn. Chúng ta có
thể nhận phước hạnh hoặc sự rủa sả. Nếu bạn chúc phước
Y-sơ-ra-ên, Chúa sẽ chúc phước cho bạn. Nhưng nếu bạn
rủa sả Y-sơ-ra-ên, Chúa sẽ rủa sả bạn.

Bạn Có Thể Chọn
Trong quyển sách của tôi có tên gọi Phước Lành hay
Rủa Sả, Bạn Có Thể Chọn, chủ đề đầu tiên tôi đưa ra chính
là xác định xem bạn đang ở dưới một phước lành hay một
sự rủa sả.
Chủ đề tiếp theo được đề cập là làm thế nào để vượt
qua sự rủa sả để đến với phước lành. Trong sự khích lệ tôi
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đã đưa ra những nguyên nhân cho sự rủa sả. Một trong
những lý do mang tính huỷ diệt và thông thường nhất chính
là chủ nghĩa chống đối người Do Thái, điều đó đã mang
đến sự rủa sả của Đức Chúa Trời lên trên cá nhân, cộng
đồng, hội thánh, quốc gia hay nền văn minh. Về vấn đề
đó, tôi đã chia sẻ lời làm chứng của một người bạn Ả Rập
Pa-lét-tin.
Khi anh ta vừa di cư đến Hoa Kỳ và bắt đầu công
việc kinh doanh, anh ta rất thành đạt. Rồi anh ta lại phá sản.
Trong khoảng thời gian trải qua kinh nghiệm đó, anh ta đã
gặp Chúa và nhận Đức Thánh Linh. Ngay lập tức Chúa đã
bắt đầu xử lý anh ta – không phải về tài chính, nhưng về
quan niệm thù địch người Do Thái của anh ấy. Theo thời
gian, anh ta nhận ra rằng bởi vì gốc gác Ả rập của mình,
anh ta luôn có sự thù hằn chống đối với người Do Thái –
đến độ rủa sả họ. Anh ấy nhận ra rằng việc này đặt sự rủa
sả lên anh ta và cả gia đình anh ta nữa.
Một ngày nọ, trong sự hiện diện của Chúa, Anh ấy
nói rằng
“Con xin từ bỏ bất kỳ sự oán giận nào trong lòng
đối với người Do Thái. Con tha thứ cho họ.” Ngay lập tức
có một điều gì đó thay đổi trong anh. Anh nhận ra rằng tài
chính của mình đã không được ban phước mà ở dưới một
sự rủa sả - sự rủa sả của việc thiếu thốn.
Ngay khi anh ấy được giải phóng khỏi sự rủa sả về
sự chống đối người Do Thái (mà sự rủa sả của việc thiếu
thốn đi kèm theo đó), thu nhập của anh bắt đầu tăng lên và
anh ấy có thể dâng hiến cách rời rộng cho công việc của
Vương Quốc Đức Chúa Trời. Lời làm chứng tuyệt vời của
anh đã minh hoạ cách rõ ràng rằng không ai trả tiền để bạn
rủa sả người Do Thái. Và cũng không ai trả tiền để bạn có
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những oán giận trong lòng chống lại họ. Nếu bạn muốn
được ban phước thì bạn cần phải chúc phước Y-sơ-ra-ên.
Chúc phước cho Y-sơ-ra-ên đơn giản là để dạy dỗ bản thân
về lợi ích cá nhân.
Khi cầu nguyện, chúng ta có một cơ hội tuyệt vời
để chúc phước cho dân Do Thái. Chúc phước cho họ theo
cách này để Chúa ban phước cho chúng ta. Khi động đến
lời cầu nguyện cụ thể này cho Y-sơ-ra-ên, tôi muốn bạn
nhớ rằng chúc phước cho Y-sơ-ra-ên không chỉ đơn giản là
chúc phước cho quốc gia họ; nó cũng mang lại phước lành
cho bạn nữa.
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Chương 22

Hãy Công Bố!
Ngay khi bạn bước đi trên đức tin về việc thực hành
cầu nguyện những lời cầu nguyện cụ thể cho Y-sơ-ra-ên,
tôi muốn mạnh mẽ khích lệ bạn rằng hãy cầm lấy thanh
gươm của Thánh Linh. Hãy công bố! Đó chính là một
trong những hành động quyền năng nhất mà bạn có thể
làm thay cho Y-sơ-ra-ên.
Chúng ta đã có nhắc đến công dụng của việc công
bố trong các chương trước, cũng như thảo luận về quyền
năng của nó khi cầu nguyện cho sự bảo vệ của Y-sơ-ra-ên.
Tuy nhiên, công bố không chỉ bị giới hạn bởi lĩnh vực này.
Trong chương này, tôi muốn chỉ cho bạn cách cầu nguyện
bằng Lời Chúa sao cho có hiệu quả.

Những Lời Công Bố Hiệu Quả
Trong phần tiếp theo, tôi muốn đưa ra một khuôn
mẫu để công bố thay mặt Y-sơ-ra-ên.
Lời đầu tiên được trích ra từ Thi thiên 33:8-12
Khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va;
Các dân trên đất hãy run sợ trước Ngài! Vì
Ngài phán thì mọi sự liền có; Ngài truyền
lệnh thì muôn vật vững bền. Đức Giê-hôva làm thất bại mưu đồ của các nước, Ngài
phá hỏng mục đích của các dân. Kế hoạch
của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời,
tư tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang
đời kia. Quốc gia nào có Giê-hô-va làm Đức
Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn
làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng!
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Tên của dân tộc đó là Y-sơ-ra-ên. Tất cả những kế
hoạch mà các quốc gia khác lập nên chống nghịch với kế
hoạch mà Đức Chúa Trời dành cho Y-sơ-ra-ên đều không
được thịnh vượng.
rằng:

Trong Giê-rê-mi 31:10, một phần của câu đó có chép

Đấng làm tan lạc Y-sơ-ra-ên tập trung chúng
lại, canh giữ chúng như người chăn canh
giữ bầy chiên.
Vui lòng dành thời gian để đọc lại đoạn này lần nữa.
Mặc dù nó rất ngắn, nhưng rất mạnh mẽ. Y-sơ-ra-ên được
bảo đảm an toàn, không chỉ vì Đức Chúa Trời đã mang họ
lại với nhau, nhưng vì Ngài hứa cũng sẽ canh giữ họ.
Khi bạn kết hợp những đoạn này với những đoạn
khác được nhắc đến trong suốt Kinh Thánh, bạn có một
danh sách những lời công bố mà bạn có thể thực hiện. Tuy
nhiên, điều này không có nghĩa rằng đây là một danh sách
bắt buộc hay đã là tất cả những lời công bố thay mặt Y-sơra-ên. Bạn có thể khám phá ra những lời khác nữa.
Nếu có một tình huống liên quan đến Y-sơ-ra-ên mà
bạn muốn cầu nguyện, hãy hỏi Chúa để Ngài chỉ cho bạn
những câu Kinh Thánh liên quan để công bố. Đơn giản là
không có giới hạn nào cho quyền năng mà Chúa sẽ khai
phóng thông qua việc thực hiện sự công bố này!
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Chương 23

Tấm Lòng của Chúa cho Y-sơ-ra-ên
Trong một vài chương vừa qua, chúng ta đã nói về
việc thực hiện những lời cầu nguyện cụ thể và công bố thay
mặt cho Y-sơ-ra-ên. Nhưng liệu chúng ta có thực sự được
chuẩn bị để làm việc đó hay không?
Có thể chúng ta sẽ cần phải có một bước để chuẩn bị
tấm lòng qua việc xưng nhận và bị tan vỡ để tham gia vào
công việc lớn, thay đổi đời sống này.

Bạn Có Sẵn Sàng?
Trong lúc này tôi muốn hỏi bạn một câu rằng: Bạn
có sẵn sàng cầu xin Chúa Giê-xu ban cho bạn tấm lòng
của Ngài dành cho dân Do Thái hay không? Liệu bạn có
sẵn sàng bước vào một thân phận cùng với sự gian ác kinh
hoàng đã được thực hiện dưới tên của Đấng Christ đến
người Do Thái hay không? Bạn có sẵn sàng để nhận tội và
ăn năn về những định kiến đang tiếp tục diễn ra như thuỷ
triều tràn vào không?
Bạn thấy đấy, cần phải có một sự đột phá nào đó –
một sự tan vỡ nào đó. Về cơ bản, hầu hết Cơ Đốc nhân
và Hội Thánh đang đứng khoanh tay chiêm ngưỡng cảnh
tượng đó. Chúng ta quá cứng nhắc, quá im lặng, quá sợ hãi
để những cảm xúc của chúng ta bị thấy. Chúng ta cũng sợ
phải bước vào những cảm xúc của Chúa Giê-xu trong hoàn
cảnh đó. Bạn và tôi không thể trở thành người cầu nguyện
thay trong bất kỳ ý nghĩa nào thực sự cho đến khi chúng
ta chia sẻ gánh nặng của Chúa cho tình huống mà chúng ta
cầu nguyện.
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Tại thời điểm này trong bài học của chúng ta, tôi
kiến nghị rằng chúng ta nên đưa tất cả những gì đã được
học vào thực tiễn bằng cách xử lý sâu hơn với sự thờ ơ,
xưng nhận và tìm kiếm sự tha thứ.
Chúng ta đơn giản chỉ cần hạ mình xuống trước Chúa
và nói, “Chúa ơi, chúng con đã phạm tội. Chúng con có tội
trên máu của người Do Thái. Chúng con, những Hội Thánh
Cơ Đốc, trong suốt mười sáu thế kỷ đã luôn là những kẻ
xúi giục và thủ phạm gây nên nạn chống đối Do Thái”. Đây
là lời cầu nguyện để giúp bạn bắt đầu quá trình:
Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là đầu trên tất cả
những Hội Thánh, Hội Thánh là Thân Thể
Ngài. Chúng con đứng trước Ngài giờ đây,
Chúa ơi, và thừa nhận với sự xấu hổ và đau
buồn về cảm giác tội lỗi không thể che giấu
của chúng con về sự chịu khổ của người Do
Thái. Lạy Chúa, không có cách nào để chúng
con bày tỏ cảm giác tội lỗi và đau đớn đang ở
trên chúng con.
Thì giờ này chúng con đứng trước Ngài, không
chỉ đơn thuần là nhận ra tội lỗi của cá nhân
chúng con, mà còn đứng trước Ngài trước tội
lỗi của Hội Thánh Cơ Đốc. Chúng con không
chỉ ra bất kỳ hệ phái hay giáo phái cụ thể nào
trong Hội Thánh. Chúng con ăn năn thay mặt
cho toàn Hội Thánh.
Chúng con xấu hổ trước Chúa về sự thờ ơ của
chúng con, Chúa ôi. Lạy Chúa, chúng con xấu
hổ về sự cứng lòng và sự chủ nghĩa vật chất của
chúng con. Chúng con đã để quá nhiều rào cản
đứng giữa chúng ta, lợi ích của Vương Quốc
Ngài và mục đích của tấm lòng Ngài nữa.
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Xin hãy tha thứ chúng con, Chúa ơi. Xoá bỏ tội
lỗi chúng con như một đám mây, và sự vi phạm
của chúng con như đám mây dầy đặt. Xin hãy
xoá chúng đi vì sự thương xót của Ngài, Chúa
ơi. Xin hãy xoá đi đám mây đen đang treo lơ
lửng trên đầu Hội Thánh trong vùng đất này
vì sự chống đối người Do Thái – đó là đám
mây đen ngăn cản sự tuôn tràn ơn phước từ
Ngài. Xin hãy xoá nó đi, Chúa ơi, chúng con
cầu nguyện nhân Danh Chúa Giê-xu.
Chúng con cầu xin một lần nữa, rằng Chúa
hãy đổ trên chúng con thần của ơn phước và
của sự nài xin trên chúng con. Khai phóng
Thần Ngài lên trên chúng con trong Danh
Chúa Giê-xu. Amen.
Nếu bạn không phải người Do Thái, bạn có cân nhắc
về một vài khả năng ban được ban cho những cơ hội để bày
tỏ sự đau buồn và sự ăn năn đến người Do Thái. Khi bạn
tiếp tục cầu nguyện, hãy mở lòng mình với Chúa. Hãy cầu
nguyện rằng Chúa có thể ban cho bạn dân tộc của Ngài,
Y-sơ-ra-ên.
Đừng nóng vội. Hãy chờ đợi Chúa, và cầu nguyện
cho đến khi bạn nhận được sự đột phá.

62

Chương 24

Một Khải Tượng Cao Hơn
Chúng ta đang đi đến phần cuối của thông điệp này,
tôi muốn đóng lại nó bằng cái mà tôi gọi là “Khải tượng
của tôi”. Phải thừa nhận rằng điều này rất chủ quan, nhưng
tôi muốn chia sẻ nó với bạn với hi vọng rằng nó có thể nói
với tấm lòng bạn. Khi tôi sống tại Giê-ru-sa-lem, tôi và
một số quý ông khác thường họp lại rất sớm vào mỗi buổi
sáng thứ sáu hàng tuần để cùng nhau cầu nguyện. Hầu hết
những quý ông này là người Do Thái – số khác thì không.
Chúng tôi đã quan tâm sâu sắc về sự phát triển chính trị
ở Y-sơ-ra-ên. Thường thì chúng tôi sẽ cầu xin Chúa rằng,
“Xin Ngài đừng để chính phủ làm việc này”, hoặc là “Xin
đừng để chính phủ làm việc đó Chúa ôi.” Sau một thời
gian, tôi nhận ra rằng chúng tôi đang cầu nguyện trên sự
phản ứng. Thế chủ động nằm ở một người khác, và chúng
tôi chỉ đang phản hồi lại mà thôi.

Người Đi Đầu
Khi tôi đang xem xét về tư thế phản ứng này, tôi
tự nói với mình rằng “Tôi không tin đây là tất cả những
gì Chúa làm. Chúa không đơn thuần chỉ phản ứng. Ngài
chủ động mà”. Khi tôi bắt đầu tìm kiếm Chúa cho những
gì Ngài sẽ làm, một câu Kinh Thánh từ Mi-chê 2:13 đến
với tôi. “Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông
đến cửa thành mà ra; vua chúng nó đi qua trước mặt chúng
nó, và Đức Giê-hô-va đi đầu chúng nó”. Tôi nghĩ, “Đúng
vậy đó. Chúa là người đi đầu mà. Ngài di chuyển trên một
cấp bậc cao hơn hẳn những chính trị gia. Và khi Ngài mở
đường, thực sự đó chính là sự đột phá.”
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Ngay khi tôi chìm đắm trong ý tưởng này, nó gợi
lên cho tôi một câu hỏi, “Cấp bậc cao nào mà Chúa sẽ đột
phá?” Để trả lời cho câu hỏi đó, tôi linh cảm Chúa đã cho
tôi một câu hỏi: lời cầu nguyện, sự cầu thay và cuộc chiến
thuộc linh.

Một Thế Giới Cao Hơn
Trong lĩnh vực cầu nguyện, cầu thay và trận chiến
thuộc linh, chúng ta di chuyển vào một cấp bậc cao hơn bất
kỳ thứ gì mà các chính trị gia, các nhà lãnh đạo hay thậm
chí những kẻ độc tài có thể làm.
Lĩnh vực cao hơn đó là nơi có chiến thắng ở đó.
Chúng ta không chỉ ngồi cách thụ động, bẻ tay và nói, “Hỡi
ôi, điều gì tiếp theo đây?” Chúa Giê-xu muốn chúng ta chủ
động – nhưng phải bắt nguồn từ Ngài. Ngài là đầu Hội
Thánh. Tất cả nguồn đều ra từ Ngài.
Khi tôi đang nghĩ về món nợ mà Cơ Đốc nhân người
ngoại đang có với những người Do Thái, ý nghĩ này đã đến
với tôi: Cách chúng ta thực sự có thể bắt đầu trả nợ là bằng
cách tự mình can thiệp cách có hệ thống vào Y-sơ-ra-ên,
vùng đất và số phận họ.
Tôi không phải là người có nhiều khải tượng. Nhưng
tôi muốn thách thức bạn tự hỏi bản thân một điều, “Liệu
Chúa có đang gọi tôi, hoặc nhóm mà tôi đang cầu nguyện
cùng, thay mặt Y-sơ-ra-ên đánh trận cầu thay hay không?”
Chiến trận cầu thay chính là máy bay mà chúng ta sẽ
ở trên đó và thắng trận chiến. Chúng ta không giành được
nó với các động thái chính trị. Chúng ta sẽ không thắng về
lĩnh vực tài chính. Chúng ta không giành chiến thắng thông
qua vũ khí. Thay vào đó, chúng ta có thể hoạt động trên
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một máy bay cao hơn bất kỳ thứ gì mà kẻ thù có thể nhắm
vào – đó chính là máy bay của sự cầu thay.

Một Lời Mời
Khi bạn đọc sách này, có bất kỳ điều gì khuấy động
trong lòng bạn liên quan đến người Do Thái và vùng đất
Y-sơ-ra-ên hay không? Khi bạn đã tăng trưởng trong sự
hiểu biết về nhiệm vụ cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên là đúng
theo Kinh Thánh, liệu bạn có muốn làm nhiều hơn như thế
nữa hay không? Bạn có hiểu rõ, có lẽ là lần đầu tiên, về
món nợ không thể kể hết với người Do Thái hay không?
Nếu câu trả lời của bạn cho những câu hỏi trên là một tiếng
vang, là “Có”, thì tôi muốn mời bạn cầu nguyện lời cầu
nguyện này cùng tôi. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ cầu xin
Chúa giúp chúng ta trở thành những người mà Ngài đã kêu
gọi chúng ta – những người sẽ cầu thay cho Y-sơ-ra-ên và
dân tộc Do Thái. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ mở đường
cho sự trở lại của Đấng Christ – có thể nói như vậy, cùng
với sứ đồ Giăng, “Amen, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy
đến!” Khải huyền 22:20
Cha Thiên Thượng ơi, con muốn bắt đầu bằng
việc nói “Cảm ơn Ngài!”. Cảm ơn Ngài vì
Y-sơ-ra-ên, cả vùng đất và dân tộc họ. Cảm
ơn Ngài vì Ngài đã chọn vùng đất đó cho dân
tộc Ngài và rằng Ngài sẽ giữ Lời Ngài chống
lại tất cả những sự chống nghịch.
Cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi đã đến với con
thông qua sự chết, sự chôn và sự phục sinh
của Chúa chúng con, Chúa Giê-xu Christ, Yeshua Messiah, Người đã được sinh ra bởi một
người nữ Do Thái tại Bết-le-hem, Y-sơ-ra-ên.
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Cảm ơn Ngài đã mang sự chú ý cho chúng
con về việc bắt bớ mà người Do Thái đang
phải chịu đựng qua các thời đại. Xin hãy giúp
chúng con chớ quên những điều đó bởi vì
chúng gây khó chịu, nhưng xin Ngài hãy vui
lòng sử dụng chúng để thúc đẩy chúng con
cầu nguyện, cầu thay và giúp đỡ thiết thực cho
dân sự Ngài và Y-sơ-ra-ên.
Ngài đã cho họ một giao ước. Vinh hiển thuộc
về chỉ một mình Ngài mà thôi Chúa ơi, vì sự
phục hồi của dân sự Ngài và vì Ngài đang đặt
trong họ những tấm lòng mềm mại.
Với lời cầu nguyện này, chúng con đầu phục
hoàn toàn chính mình cho Chúa cho mục đích
và ý định của Ngài sẽ được hoàn thành bên
trong và thông qua chúng con. Xin hãy dạy dỗ
chúng con, nhắc nhở chúng con, làm sống lại
chúng con để chúng con có thể cầu thay cho
Y-sơ-ra-ên. Khi chúng con cầu nguyện, xin
Ngài hãy giúp gợi nhớ chúng con về những lời
Phao-lô đã nói trong Rô-ma 11:12: “Vả, nếu
tỗi lỗi họ [người Do Thái] đã làm giàu cho thế
gian, sự sa sút họ đã làm giàu cho dân ngoại,
thì huống chi là sự thạnh vượng của họ!” Xin
hãy mang họ đến thời điểm của sự phục hồi
và trọn vẹn Chúa ơi chúng con cầu xin, trong
Danh Chúa Giê-xu. Amen.
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Thông Tin Về Tác Giả
Derek Prince (1915 - 2003) sinh ra ở Ấn Độ, cha mẹ
ông là người Anh. Là một học giả tiếng Hy-Lạp và tiếng
La-tinh tại trường Đại học Eton và Cambridge, nước Anh,
ông cũng nhận được học bổng để học về Triết học Cổ đại
và Hiện đại tại trường King’s College. Ông cũng nghiên
cứu một số ngôn ngữ hiện đại, bao gồm tiếng Hê-bơ-rơ
và A-ra-mít, tại Đại học Cambridge và Đại học Hebrew ở
Giê-ru-sa-lem.
Khi phục vụ trong quân đội Anh trong Thế chiến II,
ông bắt đầu học Kinh Thánh và kinh nghiệm cuộc gặp gỡ
đổi đời với Chúa Giê-xu Christ. Trong cuộc gặp gỡ này,
ông đã đưa ra hai kết luận: Thứ nhất, Chúa Giê-xu Christ
là Đấng sống; Thứ hai, Kinh Thánh là một cuốn sách chân
thật, phù hợp, không bao giờ lỗi thời. Những kết luận này đã
làm thay đổi cả cuộc đời của ông, và sau đó ông đã tận hiến
đời mình cho việc nghiên cứu và giảng dạy Kinh Thánh.
Ân tứ chính của Derek là giải thích Kinh thánh và
giảng dạy một cách rõ ràng và đơn giản để giúp xây dựng
nền tảng đức tin cho hàng triệu người. Cách tiếp cận phi hệ
phái, phi tôn giáo của ông đã làm cho sự dạy dỗ của ông
phù hợp và hữu ích cho mọi người từ mọi nguồn gốc chủng
tộc và tôn giáo.
Ông là tác giả của hơn 50 cuốn sách, 600 audio và
100 bài dạy qua video, trong đó nhiều sự dạy dỗ của ông
đã được dịch và xuất bản qua hơn 100 ngôn ngữ khác nhau.
Đài phát thanh hàng ngày của ông được dịch sang tiếng
Ả-rập, Trung Hoa (Hạ Môn, Quảng Đông, Quan Thoại,
Thượng Hải, Sán Đầu), Croatia, Đức, Malagasy, Mông Cổ,
Nga, Samoan, Tây Ban Nha, Bahasa Indonesia và Tongan.
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Chương trình phát thanh của ông tiếp tục vươn đến nhiều
người trên khắp thế giới.
Chức vụ Derek Prince tiếp tục sứ vụ tiếp cận với các
tín hữu ở hơn 140 quốc gia với sự dạy dỗ của Derek, hoàn
thành sự ủy thác là tiếp tục “cho đến khi Chúa Giê-xu tái
lâm.” Điều này được thực hiện qua việc tiếp cận rộng rãi
hơn của 30 văn phòng Derek Prince trên toàn thế giới, bao
gồm công tác chính yếu ở Úc châu, Ca-na-đa, Trung Quốc,
Pháp, Đức, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Nga, Nam Phi,
Thụy Sĩ, Anh Quốc, Hoa Kỳ. Để biết thông tin hiện tại về
các địa điểm này và các địa điểm khác trên toàn thế giới,
hãy truy cập www.derekprince.com
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 quét mã QR
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