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nữa?

Bạn cần bao nhiêu dấu hiệu
nữa?
Ngày tái lâm của Chúa Giê-su đang ở ngay trước cửa. Trong thời
gian qua, những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã liên tục ứng
nghiệm rất rõ ràng. Vì thế, mỗi người chúng ta phải tự hỏi
rằng chúng ta cần bao nhiêu dấu hiệu nữa để thức tỉnh. Vì Đức
Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài đã cảnh báo chúng ta đúng
lúc để chúng ta có thể chuẩn bị cho ngày tái lâm của Chúa Giêsu.

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP VÀ
VUA CYRUS
Vào ngày 28/02/2018 vừa qua, tổ chức Đền Thờ (Temple Institue)
của Israel đã đúc đồng xu có hình của tổng thống Donald Trump
và vua Cyrus của Ba Tư. Vua Cyrus trị vì 2500 năm trước, đã
cho phép người Do Thái trở về lại Jerusalem sau khi họ bị lưu
đày sang Babylon. Họ đúc đồng xu này để tỏ lòng biết ơn vì ông
Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trong tháng
12/2017. Tại sao người Do Thái lại ví ông như vua Cyrus?
Chúng ta hãy đến với sách tiên tri Ê-sai (được viết cách đây
khoảng 2700 năm) của Kinh Thánh để biết câu trả lời. Trong
sách này, Đức Chúa Trời thách thức chúng ta: “Hãy nói những
việc sẽ xảy đến sau nầy, để chúng ta biết các ngươi là thần”
(Ê-sai 41:23). Nếu chúng ta nói trước được tương lai thì chúng
ta là thần, vì chỉ mình Đức Chúa Trời mới biết điều gì sẽ đến.
1) Đức Chúa Trời chọn vua Cyrus của Ba Tư để xây lại đền thờ
Jerusalem và phóng thích dân Ngài
Lúc bấy giờ, dân Israel phản nghịch với Đức Chúa Trời, họ phạm
nhiều tội ác và chạy theo thần của dân ngoại. Cho nên, Ngài đã
dùng nhiều tiên tri để kêu gọi họ ăn năn trở về với Ngài. Tuy
nhiên, họ không những khinh thường lời kêu gọi của Ngài mà còn
giết chết phần lớn các tiên tri. Chính vì vậy Đức Chúa Trời
công bố sẽ phán xét dân Ngài bằng cách dùng quân Babylon để
tấn công nước Do Thái, san bằng đền thờ Jerusalem, tàn sát
nhiều người và bắt nhiều người lưu đày sang Babylon. Nhưng
Ngài cũng ban họ một niềm hy vọng. Thông qua tiên tri Giê-rêmi, Đức Chúa Trời cho biết trước là họ chỉ ở Babylon 70 năm,
rồi Ngài sẽ mang họ trở về lại Jerusalem (xem Giê-rê-mi
25:11-12).

