
QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU THAY  
Câu gốc: Ê-xê-chi-ên 22:30 Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường 

thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt Ta, hầu cho Ta không hủy diệt nó; song Ta chẳng 

tìm được một ai. 
1. Ý muốn của Chúa về sự cầu thay: vọng canh nơi để canh gác/bảo vệ/ báo động...  

Ê-sai 62:6 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm 

chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi 

chút nào. 7 Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giê-ru-sa-lem và dùng nó 

làm sự ngợi khen trong cả đất! → (Cho đến khi ý muốn của Chúa được thực hiện) 

• Chúa phán với tiên tri Ê-xê-chi-ên: Ê-xê-chi-ên 3:17a Nầy, hỡi con người, Ta đã lập 

ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Y-sơ-ra-ên.  

• Chúa phán với tiên tri Ê-sai: Ê-sai 21:6 Vì Chúa phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, sắp 

đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo.  

• Chúa phán với chúng ta: Ê-phê-sô 6:18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm 

đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, 

và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. → 1 Ti-mô-thê 2:1 Vậy, trước hết mọi sự ta 

dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho 

hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời 

cho bình tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng 

ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. → (1 Phi-e-rơ 2:9) 

• Vì Đức Chúa Jêsus đang cầu thay cho chúng ta: Hê-bơ-rơ 7:25 Bởi đó Ngài có thể 

cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu 

thay cho những kẻ ấy. 

• Đức Chúa Thánh Linh đang cầu thay cho chúng ta: Rô-ma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức 

Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng 

cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói 

ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của 

Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh 

đồ vậy. 

2. Chúa trách dân sự vì không có người cầu thay: Ê-sai 59:4 Trong các ngươi chẳng có ai 

lấy lẽ công bình mà kêu rêu; chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại. Hết thảy đều cậy sự 

hư không, nói lời dối trá, cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. 15 Lẽ thật đã không còn, ai lánh 

điều dữ thì phải cướp bắt. Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp 

lòng, 16 thấy không có người, chẳng ai cầu thay, thì lấy làm lạ lùng. Ngài bèn dùng chính 

cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến; lấy sự công bình mình mà nâng đỡ. → Ê-xê-chi-ên 22:30 

Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt 

mẻ trước mặt Ta, hầu cho Ta không hủy diệt nó; song Ta chẳng tìm được một ai. (GĐ Lót)  
3. Gương cầu thay của Ha-ba-cúc: 

• Bền đổ/ chờ đợi Chúa: Ha-ba-cúc 2:1 Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn 

lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. 2 Đức Giê-hô-

va đáp lại cùng ta mà rằng: Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy, và rõ rệt nó ra trên bảng, 

hầu cho người đang chạy đọc được.3 Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất 

định, sau cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh dối đâu; nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi; bởi 

nó chắc sẽ đến, không chậm trễ… 4c song người công bình thì sống bởi đức tin mình.  

• Vui mừng, tin cậy vào Chúa: Ha-ba-cúc 3:17 Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ 
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không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào 

sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. 18 Dầu 

vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự 

cứu rỗi tôi. 19 Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống 

như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.   

4. Những lời cầu thay (cầu xin) thay đổi ý định tai họa của Chúa: 

• Môi se: Dân-số Ký 14:12 Ta sẽ giáng cho dân sự nầy dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp 

của nó đi; nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó. 13 Môi-se 

thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Dân Ê-díp-tô có hay rằng Chúa cậy quyền năng Chúa 

đem dân nầy ra khỏi họ; 14 và có thuật điều đó cho dân xứ nầy. Ôi Đức Giê-hô-va! người 

ta biết rằng Chúa ngự giữa dân nầy, Chúa hiện ra cho mắt chúng thấy, trụ mây Chúa ở 

trên dân nầy, và Chúa đi trước, ban ngày trong một trụ mây, ban đêm trong một trụ 

lửa. 15 Nếu Chúa giết hết dân nầy như thể giết một người, thì các nước đã nghe nói về 

Chúa sẽ nói rằng: 16 Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân nầy vào xứ mà Ngài đã thề ban 

cho; bởi cớ đó, Ngài giết chết chúng nó trong đồng vắng. 17 Vả, bây giờ, tôi xin quyền 

năng của Chúa hiện ra cách oai nghiêm như Chúa đã nói rằng: 18 Đức Giê-hô-va vốn 

chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô 

tội, và nhơn tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời. 19 Tôi xin Chúa tha tội gian ác của 

dân nầy tùy theo ơn lớn của Chúa, như Chúa đã tha từ xứ Ê-díp-tô đến đây. 20 Đức Giê-

hô-va đáp rằng: Ta đã tha như lời ngươi xin. 

• A-mốt: A-mốt 7:1 Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy: Nầy, Ngài làm nên 

những cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại; ấy là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của 

vua. 2 Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu 

xin Ngài hãy tha thứ! Gia-cốp há có thể đứng được sao? vì nó là nhỏ. 3 Đức Giê-hô-va 

liền đổi ý về việc nầy. Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu. 4 Chúa 

Giê-hô-va cho ta xem thấy như sau nầy: Nầy, Chúa Giê-hô-va khiến lấy lửa mà chống 

trả. Lửa ấy thiêu nuốt vực lớn, đoạn hầu ăn nuốt đất. 5 Bấy giờ ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-

hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy thôi đi! Gia-cốp há có thể đứng được sao? vì nó là 

nhỏ. 6 Đức Giê-hô-va liền đổi ý việc nầy. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Điều đó cũng sẽ 

không xảy đến.  

5. Tấm lòng của Chúa với dân sự Ngài:  

• Đấng binh vực: Ê-sai 62:8 Đức Giê-hô-va đã chỉ tay hữu mình và cánh tay quyền năng 

mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ chẳng ban lúa mì ngươi cho kẻ thù ngươi ăn nữa, những 

người dân ngoại sẽ chẳng còn uống rượu nho mới ngươi mà ngươi đã khó nhọc làm 

ra. 9 Song những kẻ có gặt sẽ ăn hoa lợi mình, và khen ngợi Đức Giê-hô-va; những kẻ có 

hái nho sẽ uống rượu mình trong hành lang của nơi thánh Ta. 

• Đấng yêu thương: Ê-sai 63:9 Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, 

và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đang thương xót 

mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng, và mang họ trong các ngày thuở xưa.   

• Nhưng Đấng sửa trị khi phạm tội: 2 Sa-mu-ên 7:14 Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con 

Ta. Nếu nó phạm tội ác, tất Ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người; → (Giê-

rê-mi 46:28c  nhưng sẽ sửa trị ngươi cách chừng mực, và không thể nào không phạt 

ngươi.→ Lê-vi Ký 26:18 Nếu đến đỗi vậy mà các ngươi không khứng nghe Ta, Ta sẽ vì 

cớ tội phạm, thêm gấp bảy lần đặng sửa phạt các ngươi, → 1 Cô-rinh-tô 11:32 Song khi 

chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế 

gian.) 
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