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""HHããyy  CCầầuu  HHòòaa  BBììnnhh  CChhoo  GGiiêêrruussaalleemm""    

llàà  mmệệnnhh  llệệnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

cchhứứ  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  ssựự  ttùùyy  cchhọọnn  ccủủaa  mmỗỗii  ccáá  nnhhâânn    

đđểể  mmàà  mmuuốốnn  tthhìì  llààmm,,  kkhhôônngg  mmuuốốnn  tthhìì  tthhôôii..    

TTôôii  nnaayy  đđãã  rraaoo  rraa  mmệệnnhh  llệệnnhh  ấấyy  ccủủaa  NNggààii  rrồồii,,  tthhếế  llàà  ttaayy  ttôôii    

đđãã  đđưượợcc  ssạạcchh  mmááuu  vvôô  ttộộii  ccủủaa  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  rrồồii!!  

((RReevv..  ĐĐooàànn  NNhhậậtt  TTâânn,,  PPhh..DD..))  

 

 

 

Tên gọi “Giêrusalem” có nghĩa là “Thành Của Hòa Bình” và có các hình thức viết 

khác nhau trong Kinh Thánh…  

- Cựu Ước: Hb. ׁשוריםל [Y reuwshalaim] (Giô. 10:1); Hb.  ׁשוריםל [Y reuwshalem] 

(Exr. 4:8) 

- Tân Ước: Gr.  ʽΙεροσόλσμα [Hierosoluma] (Ma. 2:1); Gr. ʽΙεροσολσμίτης 

[Hierosolumites] (Mác  1:5) 

 

Giêrusalem nhận được từ được Kinh Thánh khá nhiều danh xưng và danh hiệu 

khác nhau… 

-  “Xêla” (Giô. 18:28; Phục. 19:10), 

-  “Siôn” (1Vua. 8:1; Xa. 9:13), 

-  “Thành Đavít” (2Sa. 5:7; Ês. 22:9),  

-  “Salem” (Sáng. 14:18; Thi. 76:2),  

-  “Ariên” (Ês. 29:1),  

-  “Thành Đức Chúa Trời” (Thi. 46:4),  

-  “Kinh Đô Của Vua Cao Cả” (Thi. 48:2),  

-  “Thành Của Người Giuđa” (2Sử. 25:28),  

-  “Sự Đẹp Đẽ Trọn Vẹn”, “Sự Vui Mừng Của Cả Đất” (Ca. 2:15),  

-   “Ngôi Của Đức Giêhôva” (Giê. 3:17),  

-  “Núi Thánh” (Đa. 9:16, 20),  

-  “Thành Thánh” (Nê. 11:1, 18; Mt 4:5),  

-  “Thành Của Các Lễ Trọng Thể” (Ês. 33:20),  

-  “Thành Chân Thật” (Xa. 8:3),  

-  “Đức Giêhôva, Sự Công Bình Chúng Ta” (Giê. 33:16),  

-  “Đức Giêhôva Ở Đó” (Êxê. 48:35).  

 

Trên đời này chẳng có thành nào phải trải qua nhiều thăng trầm như thành 

Giêrusalem…  



 

“Hãy Cầu Hòa Bình Cho Giêrusalem”                                                                                                          2 

 

-  Mênchixêđéc là vua và Thầy Tế Lễ của Giêrusalem thời cổ đại (Sáng. 14:18).  

- Ađônixêđéc là vua của Giêrusalem đã liên minh với bốn vua khác của người 

Amôrít để chống lại GiôSuê và quân đội Ysơraên (Giô. 10:1-5).  

-  Liên minh của Ađônixêđéc bị GiôSuê đánh bại, cả năm vua đều bị giết (Giô. 

10:15-26).  

-  Đã từng là sản nghiệp của chi phái Bêngiamin trong sự phân chia lãnh thổ 

Canaan (Giô. 18:28).  

-  Đã được Đavít chiếm (2Sa. 5:7).  

- Người Giuđa đã không đuổi hết người Giêbusít ra khỏi Giêrusalem mà đáng lẽ 

ra họ đã phải đuổi cho sạch (Giô. 15:63; Quan. 1:21).  

-  Đã được Đavít chiếm (1Sử. 11:4-6).  

-  Đã ở dưới sự trị vì của Đavít trong ba mươi năm, được gọi là “Thành Đavít” 

(2Sa. 5:5-9; 1Ch 11:7).  

-  Hòm Giao Ước đã được đem vào Giêrusalem (2Sa. 6:12-19).  

-  Đavít đã mua sân đạp lúa của Arauna để lập bàn thờ cho Đức Giêhôva ở 

Giêrusalem (2Sa. 24:16-25). 

-  Đavít đã cho xây tường chung quanh thành Giêrusalem (1Sử. 11:8).  

- Đã được Đức Chúa Trời chỉ định theo thẩm quyền Thiên Thượng để làm thủ 

đô cho Vương Quốc Đavít (1Vua. 15:4; 2Vua. 19:34; 2Sử. 6:6; 12:13). 

-  Đã được vua Salômôn làm cho kiên cố thêm (1Vua. 3:1; 9:15).  

- Đã bị đánh phá, cướp bóc bởi tay vua Ai Cập là Sisắc (1Vua. 14:25-26; 2Sử. 

12:9), bởi tay vua Ysơraên là Giôách (2Vua. 14:13-14; 2Sử. 25:23-24), và bởi 

tay vua Babylôn là Nêbucátnếtsa (2Vua. 24:8-16; 25:1-17; 2Sử. 36:17-21; Giê. 

1:3; 32:2; 39; 52:4-7, 12-24; Ca. 1:5-8).  

-  Được vua Ôxia cho trùng tu và củng cố các (2Sử. 26:9-10), Jotham (2Sử. 

27:3), Manasseh (2Sử. 33:14). 

- Được vua Êxêchia cho xây dựng hệ thống cấp thoát nước cho thành (2Vua. 

18:17; 20:20; 2Sử. 32:3-4, 30; Nê. 2:13-15; Ês. 7:3; 22:9-11; 36:2).  

- Đã bị vây hãm bới vua Siri là Phêca (2Vua. 16:5), the Philistines (2Sử. 21:16-

17), Sennacherib (2Vua. 18:13-37; 19:20-37; 2Sử. 32).  

-  Đã được tái thiết theo lệnh vua Pherơsơ là Siru (2Sử. 36:23; Exr. 1:1-4).  

-  Đã được tái thiết dưới quyền lãnh đạo của Nêhêmi theo chuẩn lệnh của vua 

Ạttaxétxe (Nê. 2-6).  

-  Các vách thành của Giêrusalem đã được khánh thành thời Nêhêmi  (Nê. 12:27-

43).  

- Đời sống trong nhân trạng và các phép lạ của Đức Chúa Jêsus đã gắn liền với 

Giêrusalem (Mi. 4:2; Lu. 24:47; Công. 1:4; 2:14).  

- Tại Giêrusalem các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã bị bắt bớ và đã từ 

Giêrusalem mà tản lạc (Công. 8:1-4; 11:19-21).  

- Có lời tiên tri nghịch cùng Giêrusalem (Ês. 3:1-8; Giê. 9:11; 19:6, 15; 21:10; 

26:9, 11; Đa. 9:2, 27; Mi. 1:1; 3:12) về (1) Dịch tể, đói kém, và chiến tranh 
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(Giê. 34:2; Êxê. 5:12; Giôên 3:2-3; Am. 2:5), và về (2) Sự tàn phá thành (Giê. 

7:32-34; 26:18; 32:29, 31-32; Đa. 9:24-27).  

- Đức Chúa Jêsus đã nói tiên tri về sự tàn phá thành Giêrusalem (Mt 23:37-38; 

24:15; Mk 13:14-23; Lk 13:35; 17:26-37; 19:41-44; 21:20-24).  

- Có lời tiên tri về việc tái thiết thành Giêrusalem (Ês. 44:28; Giê. 31:38-40; Êxê. 

48:15-22; Đa. 9:25; Xa. 14:8-11).  

-  Có lời tiên tri về sự phục hồi chung cuộc cho thành Giêrusalem (Giôên 3:20-

21; Xa. 2:2-5; 8). 

 

Thành Giêrusalem đã từng phải chịu chà đi, xát lại quá nhiều lần…  

Giêrusalem, “Thành Của Hòa Bình”, trong phần lớn bề dày lịch sử hơn ba ngàn 

năm của mình đã luôn luôn phải chịu cảnh chiến tranh.  

 

Ngay từ khi mới bắt đầu đào bới Giêrusalem thì các nhà khảo cổ học đã phải rất 

ngạc nhiên vì họ nhận ra được rằng thành này có quá nhiều tầng chôn vùi khác 

nhau: Có nơi đã từng bị tàn phá cho đến bốn mươi lần! Tầng đã bị chôn vùi sâu 

nhất là hơn mười tám mét dưới mặt đất. 

 

Theo tác phẩm “Jerusalem Besieged: From Ancient Canaan to Modern Israel” 

(“Giêrusalem: Thành Bị Vây Từ Thời Mới Vào Canaan Cho Đến Nay”) của Eric 

Cline thì thành Giêrusalem đã phải hứng chịu ít nhất là 118 lần tranh chấp mà lần 

đầu tiên là vào năm 1350 TC. và điều này là phù hợp với sự trước thuật trong Giô. 

10, mở ra thời kỳ Ysơraên làm chủ thành Giêrusalem. 

 

Eric Cline cho rằng thành Giêrusalem đã bị hủy diệt hoàn toàn ít nhất là hai lần: 

Lần thứ nhất dưới thời vua Nêbucátnếtsa của đế quốc Babylôn (Sv. 2Vua. 25:8-

10), và lần thứ hai là dưới thời đại đế Titus của đế quốc  La Mã vào năm 70 SC. 

Hoàng đế La Mã Hadrian cũng đã cho tàn phá một phần của thành vào năm 135 

SC. và đến năm 1260 SC người Mông Cổ cũng đã hủy diệt mất diệt ít nhất là một 

phần khác của thành. Thêm vào đó là thành Giêrusalem đã 40 lần bị chiếm đoạt và 

23 lần thành bị vây hãm khốn đốn. 

 

Sau cuộc chiến năm 1948 phần Tây của thành Giêrusalem ở dưới sự kiểm soát của 

Ysơraên còn phần Đông của thành thì bị Jordan chiếm. Đến năm 1967 Ysơraên đã 

tái chiếm phần ấy để sáp nhập vào Giêrusalem và bị cộng đồng quốc tế xem như là 

một sự chiếm đóng quân sự cho đến ngày nay. 

 

Còn bao nhiêu lần nữa… 

Thành Giêrusalem sẽ phải còn hứng chịu bao nhiêu lần chà xát nữa thì chúng ta 

không sao biết được nhưng chúng ta tin chắc rằng sẽ còn (ít nhất) là một lần nữa 

khi Giêrusalem được giải quyết bằng chiến sự. Xa. 14:2-5 tiên tri về một trận chiến 
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kinh hoàng khi mà mọi dân tộc sẽ vào hùa nhau vây hãm thành trong kỳ mạt thế: 

 

““
11
  NNầầyy,,  nnggààyy  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  đđếếnn,,  nnhhữữnngg  ccủủaa  ccưướớpp  nnggưươơii  ssẽẽ  bbịị  cchhiiaa  ggiiữữaa  nnggưươơii..  

22
  VVậậyy  ttaa  ssẽẽ  nnhhóómm  mmọọii  nnưướớcc  llạạii  ttrraannhh  cchhiiếếnn  ccùùnngg  GGiiêêrruussaalleemm,,  vvàà  tthhàànnhh  ssẽẽ  bbịị  llấấyy,,  

nnhhàà  ssẽẽ  bbịị  ccưướớpp,,  đđàànn  bbàà  ssẽẽ  bbịị  hhããmm,,  pphhâânn  nnửửaa  tthhàànnhh  ssẽẽ  đđii  llààmm  pphhuu  ttùù;;  nnhhưưnngg  ddâânn  ccòònn  

llạạii  ssẽẽ  kkhhôônngg  bbịị  ttrrừừ  bbỏỏ  kkhhỏỏii  tthhàànnhh..  
33
  BBấấyy  ggiiờờ  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ssẽẽ  rraa  đđáánnhh  ccùùnngg  ccáácc  

nnưướớcc  đđóó,,  nnhhưư  NNggààii  đđãã  đđáánnhh  ttrroonngg  nnggààyy  cchhiiếếnn  ttrrậậnn..  
44
  TTrroonngg  nnggààyy  đđóó,,  cchhâânn  NNggààii  ssẽẽ  

đđứứnngg  ttrrêênn  nnúúii  ÔÔlliivvee,,  llàà  nnúúii  đđốốii  nnggaanngg  GGiiêêrruussaalleemm  vvềề  pphhííaa  ĐĐôônngg;;  vvàà  nnúúii  ÔÔlliivvee  ssẽẽ  bbịị  

xxéé  rraa  cchhíínnhh  ggiiữữaa  vvềề  pphhííaa  ĐĐôônngg  vvàà  pphhííaa  TTââyy,,  đđếếnn  nnỗỗii  tthhàànnhh  rraa  mmộộtt  ttrrũũnngg  rrấấtt  llớớnn;;  

pphhâânn  nnửửaa  nnúúii  ddờờii  qquuaa  pphhưươơnngg  BBắắcc,,  pphhâânn  nnửửaa  ddờờii  qquuaa  pphhưươơnngg  NNaamm..  
55
  CCáácc  nnggưươơii  

ssẽẽ  ttrrốốnn  ttrroonngg  ttrrũũnngg  nnúúii,,  vvìì  ttrrũũnngg  nnúúii  ấấyy  ssẽẽ  cchhạạyy  ddààii  đđếếnn  ÁÁttssaann;;  vvàà  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  đđii  

ttrrốốnn  nnhhưư  llàà  ttrrốốnn  kkhhỏỏii  ccơơnn  đđộộnngg  đđấấtt  đđaanngg  nnggààyy  ÔÔxxiiaa,,  vvuuaa  GGiiuuđđaa..  BBấấyy  ggiiờờ  GGiiêêhhôôvvaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttaa  ssẽẽ  đđếếnn,,  hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  tthháánnhh  ssẽẽ  ởở  ccùùnngg  nnggưươơii..”” (Xa. 14:1-5 )  

 

Trận chiến này sẽ là một trận chiến trước chưa bao giờ có, sau không bao giờ còn 

và chính Chúa sẽ tái lâm chiến đấu cho Thành Của Ngài, giải quyết cách triệt để 

mọi vấn đề trên thế gian này… 

 

““
1144

  ĐĐooàànn  đđôônngg  ddưườờnngg  nnààoo,,  đđooàànn  đđôônngg  ddưườờnngg  nnààoo  ttạạii  ttrroonngg  ttrrũũnngg  đđooáánn  đđịịnnhh!!  VVìì  

ttrroonngg  ttrrũũnngg  đđooáánn  đđịịnnhh,,  nnggààyy  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  đđãã  ggầầnn..  
1155

  MMặặtt  ttrrờờii  vvàà  mmặặtt  ttrrăănngg  ttốốii  ttăămm,,  

ccáácc  nnggôôii  ssaaoo  tthhââuu  ssựự  ssáánngg  llạạii..  
1166

  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ggầầmm  tthhéétt  ttừừ  SSiiôônn;;  NNggààii  llààmm  cchhoo  

vvaanngg  ttiiếếnngg  mmììnnhh  rraa  ttừừ  GGiiêêrruussaalleemm;;  ccáácc  ttừừnngg  ttrrờờii  vvàà  đđấấtt  đđềềuu  rrúúnngg  đđộộnngg..  NNhhưưnngg  

ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  llàà  nnơơii  ẩẩnn  nnááuu  cchhoo  ddâânn  mmììnnhh,,  llàà  đđồồnn  llũũyy  cchhoo  ccoonn  ccááii  YYssơơrraaêênn..  
1177

  NNhhưư  

vvậậyy  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  bbiiếếtt  TTaa  llàà  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccáácc  nnggưươơii,,  ởở  ttạạii  SSiiôônn,,  llàà  NNúúii  

TThháánnhh  TTaa..  BBấấyy  ggiiờờ  GGiiêêrruussaalleemm  ssẽẽ  llàà  tthháánnhh,,  vvàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  nnggooạạii  ssẽẽ  kkhhôônngg  đđii  qquuaa  

ttrroonngg  đđóó  nnữữaa..  
1188

  TTrroonngg  nnggààyy  đđóó,,  ccáácc  nnúúii  nnhhỏỏ  rrưượợuu  nnggọọtt  rraa;;  ssữữaa  cchhảảyy  rraa  ttừừ  ccáácc  đđồồii,,  

hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  kkhhee  GGiiuuđđaa  ssẽẽ  ccóó  nnưướớcc  cchhảảyy..  MMộộtt  ccááii  ssuuốốii  ssẽẽ  rraa  ttừừ  nnhhàà  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  vvàà  

ttưướớii  ttrrũũnngg  SSiittiimm..  
1199

  ÊÊddííppttôô  ssẽẽ  ttrrởở  nnêênn  hhooaanngg  vvuu,,  ÊÊđđôômm  tthhàànnhh  rraa  đđồồnngg  vvắắnngg  hhooaanngg  

vvuu,,  vvìì  ccớớ  cchhúúnngg  nnóó  llấấyy  ssựự  bbạạoo  nnggưượợcc  đđããii  ccoonn  ccááii  GGiiuuđđaa,,  vvàà  llààmm  đđổổ  mmááuu  vvôô  ttộộii  rraa  

ttrroonngg  đđấấtt  mmììnnhh..  
2200

  NNhhưưnngg  GGiiuuđđaa  ssẽẽ  ccòònn  đđờờii  đđờờii,,  GGiiêêrruussaalleemm  ssẽẽ  ccòònn  đđờờii  nnầầyy  qquuaa  đđờờii  

kkhháácc..  
2211

  TTaa  ssẽẽ  llààmm  ssạạcchh  mmááuu  cchhúúnngg  nnóó  mmàà  ttaa  cchhưưaa  ttừừnngg  llààmm  ssạạcchh;;  vvìì  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  

nnggựự  ttrroonngg  SSiiôônn..”” (Giôên 3:16-20) 

 

““
1144

  HHỡỡii  ccoonn  ggááii  SSiiôônn,,  hhããyy  hháátt!!  HHỡỡii  YYssơơrraaêênn,,  hhããyy  kkêêuu  llaa!!  HHỡỡii  ccoonn  ggááii  GGiiêêrruussaalleemm,,  

hhããyy  hhếếtt  llòònngg  mmừừnngg  rrỡỡ  vvàà  vvuuii  tthhíícchh!!  
1155

  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  đđãã  ttrrừừ  bbỏỏ  ssựự  pphháánn  xxéétt  nnggưươơii,,  

kkhhiiếếnn  kkẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh  ccáácchh  xxaa  nnggưươơii;;  VVuuaa  ccủủaa  YYssơơrraaêênn,,  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  ởở  ggiiữữaa  

nnggưươơii,,  nnggưươơii  ssẽẽ  kkhhôônngg  ggặặpp  ttaaii  vvạạ  nnữữaa..  
1166

  TTrroonngg  nnggààyy  đđóó,,  nnggưườờii  ttaa  ssẽẽ  nnóóii  ccùùnngg  

GGiiêêrruussaalleemm  rrằằnngg::  HHỡỡii  SSiiôônn!!  CChhớớ  ssợợ,,  ttaayy  nnggưươơii  cchhớớ  yyếếuu  đđuuốốii!!  
1177

  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  nnggưươơii  ởở  ggiiữữaa  nnggưươơii;;  NNggààii  llàà  ĐĐấấnngg  qquuyyềềnn  nnăănngg  ssẽẽ  ggiiảảii  ccứứuu  nnggưươơii::  NNggààii  

ssẽẽ  vvuuii  mmừừnngg  ccảả  tthhểể  vvìì  ccớớ  nnggưươơii;;  vvìì  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  mmììnnhh,,  NNggààii  ssẽẽ  nníínn  llặặnngg;;  vvàà  vvìì  ccớớ  

nnggưươơii  NNggààii  ssẽẽ  ccaa  hháátt  mmừừnngg  rrỡỡ..  
1188

  TTaa  ssẽẽ  nnhhóómm  llạạii  nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđưươơnngg  bbuuồồnn  rrầầuu,,  vvìì  ccớớ  
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hhộộii  llớớnn;;  cchhúúnngg  nnóó  đđãã  rraa  ttừừ  nnggưươơii,,  llấấyy  ssựự  xxấấuu  hhổổ  llààmm  ggáánnhh  nnặặnngg..  
1199

  NNầầyy,,  ttrroonngg  llúúcc  

đđóó,,  TTaa  ssẽẽ  ddiiệệtt  mmọọii  kkẻẻ  llààmm  cchhoo  nnggưươơii  bbuuồồnn  rrầầuu;;  TTaa  ssẽẽ  ccứứuu  kkẻẻ  qquuèè,,  tthhââuu  kkẻẻ  đđãã  bbịị  đđuuổổii,,  

llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  nnóó  đđưượợcc  kkhheenn  nnggợợii  vvàà  nnổổii  ddaannhh  ttiiếếnngg,,  ttứứcc  llàà  nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđãã  bbịị  ssỉỉ  nnhhụụcc  

ttrroonngg  ccảả  đđấấtt..  
2200

  TTrroonngg  llúúcc  đđóó,,  TTaa  ssẽẽ  đđeemm  ccáácc  nnggưươơii  ttrrởở  vvềề,,  ttrroonngg  llúúcc  đđóó  TTaa  ssẽẽ  nnhhóómm  

ccáácc  nnggưươơii  llạạii;;  vvìì  TTaa  ssẽẽ  llààmm  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  nnổổii  ddaannhh  ttiiếếnngg  vvàà  đđưượợcc  kkhheenn  llaaoo  ggiiữữaa  

mmọọii  ddâânn  ttrrêênn  đđấấtt,,  kkhhii  TTaa  đđeemm  pphhuu  ttùù  ccáácc  nnggưươơii  vvềề  ttrrưướớcc  mmặặtt  ccáácc  nnggưươơii,,  ĐĐứứcc  

GGiiêêhhôôvvaa  ccóó  pphháánn  vvậậyy..”” (Sôphôni 3:14-20) 

 

““
66
  TTrroonngg  nnggààyy  đđóó,,  TTaa  ssẽẽ  llààmm  cchhoo  ccáácc  ttrrưưởởnngg  GGiiuuđđaa  ggiiốốnngg  nnhhưư  mmộộtt  bbếếpp  llửửaa  ởở  ggiiữữaa  

đđáámm  ccủủii,,  vvàà  nnhhưư  mmộộtt  đđuuốốcc  llửửaa  ởở  ggiiữữaa  nnhhữữnngg  bbóó  llúúaa,,  cchhúúnngg  nnóó  ssẽẽ  tthhiiêêuu  nnuuốốtt  bbêênn  

hhữữuu  vvàà  bbêênn  ttảả  hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  ddâânn  ttộộcc  xxuunngg  qquuaannhh;;  vvàà  ddâânn  ccưư  GGiiêêrruussaalleemm  ssẽẽ  llạạii  ccòònn  ởở  

cchhỗỗ  mmììnnhh,,  ttứứcc  llàà  GGiiêêrruussaalleemm..  
77
  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ttrrưướớcc  hhếếtt  ssẽẽ  ccứứuu  nnhhữữnngg  ttrrạạii  ccủủaa  

GGiiuuđđaa,,  hhầầuu  cchhoo  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  nnhhàà  ĐĐaavvíítt  vvàà  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  ddâânn  ccưư  GGiiêêrruussaalleemm  

kkhhôônngg  ddấấyy  llêênn  ttrrêênn  GGiiuuđđaa  đđưượợcc..  
88
  TTrroonngg  nnggààyy  đđóó,,  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ssẽẽ  llààmm  ĐĐấấnngg  BBảảoo  

HHộộ  ccủủaa  ddâânn  ccưư  GGiiêêrruussaalleemm,,  vvàà  ttrroonngg  nnggààyy  đđóó  kkẻẻ  rrấấtt  yyếếuu  ttrroonngg  cchhúúnngg  nnóó  ssẽẽ  nnhhưư  

ĐĐaavvíítt,,  nnhhàà  ĐĐaavvíítt  ssẽẽ  nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ssẽẽ  nnhhưư  tthhiiêênn  ssứứ  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ởở  ttrrưướớcc  

mmặặtt  cchhúúnngg  nnóó..  
99
  XXảảyy  rraa  ttrroonngg  nnggààyy  đđóó  ttaa  ssẽẽ  ttììmm  ccáácchh  hhủủyy  ddiiệệtt  hhếếtt  tthhảảyy  nnhhữữnngg  nnưướớcc  

nnààoo  đđếếnn  đđáánnhh  GGiiêêrruussaalleemm..  
1100

  TTaa  ssẽẽ  đđổổ  tthhầầnn  ccủủaa  ơơnn  pphhưướớcc  vvàà  ccủủaa  ssựự  nnààii  xxiinn  rraa  ttrrêênn  

nnhhàà  ĐĐaavvíítt,,  vvàà  ttrrêênn  ddâânn  ccưư  GGiiêêrruussaalleemm;;  cchhúúnngg  nnóó  ssẽẽ  nnhhììnn  xxeemm  ttaa  llàà  ĐĐấấnngg  cchhúúnngg  nnóó  

đđãã  đđââmm;;  vvàà  cchhúúnngg  nnóó  ssẽẽ  tthhưươơnngg  kkhhóócc,,  nnhhưư  llàà  tthhưươơnngg  kkhhóócc  ccoonn  ttrraaii  mmộộtt,,  ssẽẽ  ởở  ttrroonngg  

ssựự  ccaayy  đđắắnngg,,  nnhhưư  kkhhii  nnggưườờii  ttaa  ởở  ttrroonngg  ssựự  ccaayy  đđắắnngg  vvìì  ccớớ  ccoonn  đđầầuu  llòònngg..”” (Xa. 12:6-

10) 

 

Rồi sao nữa… 

Chính Đức Chúa Jêsus Christ sẽ tái lâm để chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù 

của Dân Ngài và để thiết lập nên một nền hòa bình chân chính và vĩnh cửu trên thế 

gian này. Từ giờ cho đến ngày ấy chúng ta đã được lệnh truyền rằng phải cầu 

nguyện cho thành Giêrusalem, “Thành Của Hòa Bình”, “Thành Đức Chúa 

Trời”… 

 

““HHããyy  ccầầuu  hhòòaa  bbììnnhh  cchhoo  GGiiêêrruussaalleemm;;__PPhhààmm  kkẻẻ  nnààoo  yyêêuu  mmếếnn  nnggưươơii  ssẽẽ  đđưượợcc  tthhớớii  

tthhạạnnhh..”” (Thi. 122:6) 

 

Xin đừng hờ hững nữa! 

Rất có thể chúng ta sẽ là những người may mắn được chứng kiến ngày vinh quang 

ấy của Đức Chúa Trời chúng ta! 

 

(Rev. Đoàn Nhật Tân, Ph.D.) 


