
  

 

30 Ngày Cầu Nguyện cho Thế Giới Hồi Giáo 

Năm 2012 – 20 tháng 7 – 18 tháng 8  



Lời Giới Thiệu 

 

rong suốt 20 năm qua, hàng triệu 

tín hữu đặt lòng tin nơi Đấng 

Mê-si, Chúa Giê-su, đã cầu 

nguyện cho các tín hữu Hồi Giáo 

trong tháng Ra-ma-đan. Mệnh 

lệnh của Chúa Giê-su với các môn đồ của 

Ngài là cầu nguyện “Thiên Chúa của mùa 

gặt gửi những người thợ đến cánh đồng của 

Ngài.” Đức Chúa Trời đã và luôn luôn vui 

thích vận hành trong thế giới Hồi Giáo trong 

suốt 20-30 năm qua. Hàng triệu tín hữu Hồi 

Giáo đã khám phá ra được Đấng Mê-si hằng 

sống. Những nỗ lực để đem đến Tin Mừng 

(Phúc Âm) cho các tín hữu Hồi Giáo đã phát 

triển, gia tăng và lan rộng ra, và những anh 

chị em đã từng là tín hữu Hồi Giáo bây giờ 

đã trở nên những lãnh đạo dẫn dắt phong 

trào này. Chúng tôi mời gọi anh chị một lần 

nữa tham gia với chúng tôi trong phong trào 

trên khắp thế giới “30 Ngày” cầu nguyện 

cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời có thể 

đến với Thế Giới Hồi Giáo. Không có gì là 

quá khó đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta có 

thật sự tin cậy Ngài chăng? 

Lời kêu gọi cầu thay cho các tín hữu 

Hồi Giáo bắt nguồn từ một buổi họp vào 

1992 của một số lãnh đạo Cơ Đốc ở vùng 

Trung Đông. Các tín hữu tham gia vào một 

phong trào quốc tế đã cảm nhận được ước 

muốn của Đức Chúa Trời kêu gọi các Cơ 

Đốc Nhân cầu nguyện cho Thế Giới Hồi 

Giáo. Một phong trào cầu nguyện được 

hoạch định để trùng hợp với tháng Ra-ma-

đan Hồi Giáo theo âm lịch (tháng Ra-ma-

đan của năm 2012 khởi đầu từ ngày 20 

tháng 7 và kéo dài đến tháng 8). Chủ đích 

của “30 Ngày” cần được trùng hợp với 

tháng Ra-ma-đan vì 2 lý do chính yếu: (1) 

để các Cơ Đốc Nhân có thể tự nhận dạng với 

các tín hữu Hồi Giáo trong một thời điểm 

nhất định trong năm và (2) để cầu khẩn sự 

can thiệp của Thần Quyền Đức Chúa Trời 

trong đời sống các tín hữu Hồi Giáo trong 

lúc họ rất mộ đạo.  Anh chị lưu ý là cầu 

nguyện trong tháng Ra-ma-đan không có 

nghĩa là chúng ta đi theo thực hành tôn giáo 

kiêng ăn cầu nguyện của Hồi Giáo. Là 

những tín hữu của Chúa Giê-su, chúng ta 

sống khác với các ý tưởng, nền thần học và 

thực hành Hồi 

Giáo trong rất 

nhiều lãnh vực. 

Tuy vậy, phong 

trào “30 Ngày” 

nhấn mạnh trên tình yêu thương của Đức 

Chúa Trời đối với các tín hữu Hồi Giáo. 

Chúng tôi khích lệ các tín hữu đặt đức tin 

nơi Chúa Giê-su và vun trồng tinh thần 

khiêm nhường, yêu thương, kính trọng và 

phục vụ đối với mọi tín hữu Hồi Giáo. 

Ban Biên Tập 

T 
Không có đức tin thì chúng ta 

sẽ không thể làm hài lòng 

Thượng Đế. Chúng ta có sẵn 

sàng đặt lòng tin cậy Đức 

Chúa Trời có đủ quyền năng 

để đem đến sự cứu rỗi cho thế 

giới Hồi Giáo hay không? 

Trong 30 năm qua, hàng 

triệu tín hữu Hồi Giáo đã 

đến được với đức tin nơi 

Đấng Mê-si hằng sống. 



Đặt Đức Tin Nơi Những Lời 

Hứa Xưa Cũ của Thiên Chúa 

 

ách đây hơn 4000 năm, Đức 

Chúa Trời đã phán với ông Áp-

ra-ham và dòng dõi của ông. Đó 

là những lời hứa đem đến nền 

tảng của sự can thiệp và vận 

hành thiên thượng ngày hôm nay trên trái 

đất. 

Đức Chúa Trời đã nói với ông Áp-ra-ham, 

“Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ dòng 

dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời 

Ta.” (Sáng Thế Ký 22:18). 

 Đức Chúa Trời cũng đã nói với ông 

Y-sác, “Ta sẽ tăng gia dòng dõi con đông 

như sao trên trời, sẽ ban cho chúng các xứ 

này. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ 

nhờ hậu tự con mà được phước” (Sáng Thế 

Ký 26:4). 

 Đức Chúa Trời cũng đã nói với ông 

Gia-cốp (Hay Y-sơ-ra-ên), “Dòng dõi con sẽ 

đông như cát bụi trên mặt đất. Con sẽ mở 

rộng biên cương cả đông tây, nam bắc. Các 

dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con và hậu tự 

của con mà được phước.” (Sáng Thế Ký 

28:14). 

“Như thế, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su 

các phúc lành của Áp-ra-ham cũng được ban 

cho các dân ngoại, và nhờ đức tin chúng ta 

nhận được Đức Thánh Linh đã hứa… các lời 

hứa đã được ban cho Áp-ra-ham và dòng dõi 

ông” (Ga-la-ti 

3:13-14 và 16) 

“Nếu anh 

chị em thuộc về 

Chúa Cứu Thế thì 

anh chị em là 

dòng dõi Áp-ra-ham, 

tức là những người 

thừa kế theo lời 

hứa.” (Ga-la-ti 3:29) 

Các tín hữu 

Hồi Giáo đã xưng 

nhận ông Áp-ra-

ham, Y-sác, Gia-cốp 

và Ích-ma-ên như 

những nhân vật 

trọng yếu trong tín 

ngưỡng của họ. Tuy 

thế, rất ít tín hữu Hồi 

Giáo hiểu biết về 

những người này. 

Quyển Kinh Qu-ran 

(hay Coran) và các truyền thống về ông 

Mohammed (hay Muhammad) chứa đựng 

rất ít thông tin về các lời hứa của Thiên 

Chúa đã ban cho các tổ phụ này hay thông 

tin về đời sống của họ. Đại đa số các tín hữu 

Hồi Giáo không hề biết là các lời hứa được 

nhắc đến ở trang này đã được thành tựu với 

sự hiện đến của một Đấng Mê-si, Chúa Giê-

su. 

Nhiều người trong chúng ta, Cơ Đốc 

Nhân, đã mất đi khải tượng thiên thượng về 

sự ban phước cho mọi gia đình trên trái đất 

này. Chúng ta đã để sự sợ hãi và thành kiến 

thống trị chúng ta khi nghĩ đến các tín hữu 

Hồi Giáo. Và để chiến thắng sự sợ hãi và 

thành kiến, chúng ta cần ăn năn hối cải và 

cầu nguyện Đức Chúa Trời cho chúng ta có 

lại niềm hy vọng, khẳng định sự tốt lành của 

Ngài với mọi dân tộc trên thế giới này. 

Chúng ta cần ăn năn hối cải về sự lạnh lùng, 

thờ ơ của chúng ta, và cầu xin Đức Chúa 

Trời ban cho chúng ta niềm hy vọng của 

Ngài đối với thế giới Hồi Giáo. Chúng ta 

cần ăn năn hối cải về sự lạnh lung, thiếu tình 

yêu thương của chúng ta và cầu nguyện Đức 

Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu thương 

C 

“Ta sẽ tăng gia dòng 

dõi con đông như sao 

trên trời, sẽ ban cho 

chúng các xứ này. 

Tất cả các dân tộc 

trên thế giới đều sẽ 

nhờ hậu tự con mà 

được phước”  



của Ngài để chúng ta có khả năng dự phần 

vào Vương Quốc công chính đa quốc gia, đa  

dân tộc, đa văn hóa mà Chúa Giê-su đã hứa 

(Ma-thi-ơ 6:10 và 2 Phi-e-rơ 3:13). 

“
 
Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng 

tôi, 

Xin ban phước cho chúng tôi và soi sáng 

mặt Ngài trên chúng tôi.  

Sê la 

Để đường lối Ngài được thông biết trên đất, 

Và sự cứu rỗi Ngài được thông hiểu trên 

khắp các quốc gia. 

Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi 

Ngài, 

Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài.” (Thi 

Thiên 67:1-3)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Chúa Gie-su đã đi ở giữa chúng ta, đầy dẫy 

ân điển và chân ý 

Tôi có muốn bước đi theo gương của Ngài 

chăng? 

Tôi có đồng hành với Chúa chăng? 

Tôi có tràn đầy ân điển và chân lý không? 

Tôi có phải chăng là phẩm chất của rượu? 

Hình trên: Biển Ga-li-lê và thung lung Beit 

Shean nơi Chúa Giê-su đã bước đi trong sự 

vâng lời Cha của Ngài. 

Bên trái: Thành phố Na-xa-rét ngày nay 



Chiến Dịch cho Tình Yêu 

Thương Toàn Vẹn 
 

Thách Thức những Môn Đồ của Đấng 

Mê-si 

Yêu Thương các Tín Hữu Hồi Giáo như 

thể Chính Chúa Yêu Thương Họ 

   

Quan hệ giữa Cơ Đốc Nhân và tín hữu Hồi 

Giáo thường trải qua kinh nghiệm của sự 

xung đột, sợ hãi và chắc chắn là không có 

tình yêu thương. Thật là trái ngược hoàn 

toàn với điều Chúa Giê-su đã giảng dạy dân 

sự Ngài. Là môn đồ của Chúa, chúng ta có 

được lời hứa về một tình yêu thương toàn 

vẹn, không có tì vết của sự sợ hãi. Chúa đã 

cho chúng ta mệnh lệnh yêu thương người 

láng giềng và ngay cả kẻ thù của chúng ta. 

Chiến dịch Tình Yêu Thương Toàn Vẹn 

chính là sự khích lệ cho các môn đồ của 

Chúa Giê-su chiến thắng được sự đe dọa và 

vâng lời Chúa khi họ kết ước: 

 

Tôi xin ăn năn hối cải mọi cảm nghĩ hận thù 

đối với các tín hữu Hồi Giáo và sẽ tìm kiếm 

tình yêu thương đối với họ. 

Tôi sẽ dấn thân trong sự cầu nguyện cho sự 

ban phước thiên thượng trên các tín hữu Hồi 

Giáo để họ trải nghiệm được tình yêu 

thương của Ngài. 

Tôi xin kết ước thực hiện ít nhất một hành 

động vị tha đối với các tín hữu Hồi Giáo 

trong năm sắp đến. 

Tôi xin chia sẻ tin mừng của Đấng Christ 

trong sự tôn trọng đối với các tín hữu Hồi 

Giáo. 

Tôi sẽ không loan truyền hình ảnh xấu và 

những thành kiến về các tín hữu Hồi Giáo, 

và ngược lại tôi sẽ làm cho các lời lẽ của tôi 

luôn luôn tràn đầy ân điển. 

Tôi sẽ là người vô địch cho chính nghĩa, 

được trang bị với vũ khí duy nhất của tình 

yêu thương, chân lý và hành động tốt lành, 

vị tha. 

Anh chị hãy là những người kết ước toàn 

vẹn như Chúa Giê-su, Đấng vô địch cho 

chính nghĩa này và đã biến đổi thế giới. 

 

Tôi xin kết ước: 

__________________________________ 

Hơn thế nữa, anh chị hãy vào website 

www.radicallovenow.com và khích lệ 10 

người bạn cùng làm điều đó với anh chị. Có 

bản phiên dịch tiếng Indonesia / Pháp / Hàn 

Quốc / Ả-rập / Bồ Đào Nha.  Anh chị cũng 

hãy kết nối với 

www.facebook.com/radicallovenow  
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Ra-ma-đan 1433 

gày tháng của tháng Ra-ma-đan được 

ấn định theo âm lịch Hồi Giáo 354 

ngày. Bắt đầu 11 ngày sớm hơn mỗi 

năm, chu kỳ của lịch này là 33 năm để đi hết 

một mùa. Đối với năm 2012, Ra-ma-đan sẽ bắt 

đầu vào khoảng ngày 20 tháng 7 và kéo dài đến 

ngày 18 tháng 8.  

Ngày tháng này thay đổi tùy theo quốc gia. Thời 

kỳ kiêng 

ăn bắt đầu 

và chấm 

dứt với sự 

hiện đến 

của nửa 

vầng 

trăng. Nếu 

anh chị muốn có thêm thông tin, xin mời anh chị 

viếng thăm website Hồi Giáo 

www.moonsighting.com. Vì tính chất thay đổi 

của năm lịch Hồi Giáo, phiên bản của quyển 

sách nhỏ này cho năm 2012 là ấn hành thứ 21 

của chúng tôi. 21 năm lịch Hồi Giáo đã trôi qua 

từ khi quyển sách nhỏ “30 Ngày” đã được phát 

hành vào tháng 3, năm 1993 (năm 1433 của niên 

đại Hồi Giáo). 

Ghi chú: mặt trăng không phải là món vật để 

thờ phượng trong tín ngưỡng Hồi Giáo. 

 

Chúng Ta Sử Dụng Như Thế Nào Quyển Sách 

Nhỏ Này? 

  Trong những tuần sắp đến, anh chị có 

thể cầu nguyện và kiêng ăn theo nhiều phương 

thức khác nhau. 5 phút mỗi ngày có thể là điều 

Đức Chúa Trời yêu cầu nơi anh chị trong sự 

tham gia nỗ lực cầu nguyện này. Nhưng cũng có 

một số anh chị tham gia sẽ được kêu gọi cầu 

nguyện cho những thời gian dài hơn.  Mỗi người 

có thể sử dụng quyển sách nhỏ này trong thời 

gian họ dành riêng với Đức Chúa Trời. Cũng 

thế, các nhóm có thể sử dụng quyển sách nhỏ 

này trong các buổi lễ của hội thánh trong suốt 

tháng Ra-ma-đan. Nhiều nhóm cũng tổ chức 

những buổi họp cầu nguyện đặc biệt cho “Đêm 

của Quyền Năng”, thời điểm cầu nguyện đặc 

biệt của Hồi Giáo (anh chị hãy xem Ngày Thứ 

26 của quyển sách nhỏ này). Chúng tôi khích lệ 

anh chị có tính sáng tạo khi tìm cách dẫn dắt 

càng nhiều người càng tốt trong nỗ lực cầu 

nguyện. Chúa Giê-su đã đảm bảo với chúng ta 

lời hứa đặc biệt của ân phước cho các Cơ Đốc 

Nhân dấn thân vào sự cầu nguyện, hiệp thông 

với nhau như một nhóm (Ma-thi-ơ 18:20) 

Anh chị hãy cố gắng sử dụng Kinh 

Thánh càng nhiều càng tốt trong sự cầu nguyện 

của anh chị. Chúng tôi có trích dẫn một số câu 

gốc của Kinh Thánh trong suốt quyển sách nhỏ 

này. Và còn hữu ích hơn nữa nếu anh chị có thể 

suy gẫm và nói lên các phân đoạn đó của Kinh 

Thánh. Hãy tuyên xưng các câu gốc đó trước 

mặt Đức Chúa Trời, cầu khẩn sự linh cảm của 

Ngài. Điều này sẽ xây dựng và củng cố đức tin 

của anh chị và Đức Chúa Trời sẽ đem đến cho 

anh chị sự thông sáng và những ý tưởng mới để 

anh chị cầu nguyện theo Lời của Ngài. 

Anh chị có thể tổ chức những buổi họp 

hàng tuần hay 2 lần trong tuần trong suốt thời kỳ 

30 ngày này với hội thánh, các nhóm nhỏ của 

anh chị, các nhóm nghiên cứu Kinh Thánh, hay 

các nhóm thanh thiếu niên, ngay cả nhóm thiếu 

nhi. Anh chị hãy mời những người khác dự phần 

vào buổi ăn đặc biệt và sử dụng chủ đề cầu 

nguyện riêng cho ngày hôm đó. Anh chị cũng có 

thể tìm kiếm thông tin về một văn hóa riêng biệt 

nào đó, bao gồm thức ăn, trang phục và âm nhạc 

của văn hóa đó . 

N 

http://www.moonsighting.com/


Khi cầu nguyện với một nhóm, điều hữu 

ích là người dẫn dắt và nhóm cùng tập trung vào 

một lãnh vực hơn là liên tục thay đổi chủ đề. 

Mỗi người nên chờ đợi trước khi bước sang một 

chủ đề mới, cho phép mỗi thành viên trong 

nhóm cầu nguyện cho chủ đề đã được lựa chọn 

(1 Cô-rinh-tô 14:40). Đức Chúa Trời luôn luôn 

có tính sáng tạo và Ngài đã tạo dựng chúng ta 

trong hình ảnh của Ngài, và chúng ta có thể 

trông đợi nhận lãnh được những ý tưởng và lời 

cầu nguyện mang tính sáng tạo khi chúng ta thật 

sự tìm kiếm Ngài (Rô-ma 8:26).  
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Từ sự sợ hãi đến đức tin  

Bước đi với Chúa Giê-su và chiến thắng sự 

gian ác bằng sự thánh khiết. 

ín hữu trên khắp thế giới ngày nay có 

một sự lựa chọn: chúng ta có khả năng 

tin cậy Thượng Đế hay để cho sự sợ hãi 

thống trị? Chúng ta sẽ sống và hành động với 

đức tin hay phản ứng với sự sợ hãi? Các phần tử 

cực đoan, cuồng tín Hồi Giáo đã đe dọa nhiều 

người. Nổi lo sợ về Hồi Giáo đã ăn sâu vào tận 

đáy lòng của nhiều người không tin cũng như 

một số các tín hữu. Đương nhiên chúng ta cũng 

không thể phủ nhận những thiểu số chiến binh 

cảm tử Hồi Giáo đặt bom đã thành công trong 

công việc khủng bố thế giới. Ngay cả tín hữu 

Hồi Giáo cũng trở nên khiếp đảm, nhiều người 

trong số họ chuẩn bị tinh thần để chung sống với 

sự chết. Sự sợ hãi và thành kiến đã khiến cho rất 

nhiều người phản cảm với Hồi Giáo và tất cả 

mọi điều liên quan đến Hồi Giáo, và một số lớn 

trong chúng ta cảm thấy dễ dàng chỉ trích, nói 

xấu các tín hữu Hồi Giáo.  

Nhưng chúng ta làm sao tiến lên được 

như một tín hữu? 

Nếu chúng ta chỉ trích Hồi Giáo và tín 

hữu Hồi Giáo thì chúng ta nên nhớ lại là chúng 

ta cũng là con 

người như họ. 

Người khác 

cũng có thể 

chỉ trích chúng 

ta ở nhiều khía 

cạnh trong đời 

sống của 

chúng ta, 

những ý 

tưởng, giá trị và tư duy của chúng ta. Tất cả đều 

có thể bị chỉ trích. Sự chỉ trích đôi khi cũng hữu 

ích, nhưng cũng phản ảnh sự thiếu tình yêu 

thương. Nếu chúng ta là người như thế thì chắc 

chắn chúng ta cần ăn năn hối cải.  

Chúng ta cần phải thành thật với Đức 

Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương mọi 

người, mọi dân tộc và mọi nhóm văn hóa khác 

nhau. “Và dùng huyết mình mua chuộc cho Đức 

Chúa Trời, những người trong tất cả các sắc tộc, 

ngôn ngữ, dân tộc, quốc gia,” (Khải Huyền 5:9) 

Vậy chúng ta hãy có thái độ và khả năng sống 

theo giá trị của Đức Chúa Trời.  

 

Ánh Sáng sẽ đánh đuổi sự tăm tối. Một 

que diêm có thể làm sáng cả phòng. Và nếu 

chúng ta có thể thấp sáng hệ thống đèn thì căn 

phòng sẽ sáng hơn nữa. Sự tăm tối không thể 

thắng được ánh sáng. Anh chị chỉ cần bật đèn là 

ánh sáng sẽ tràn vào căn phòng. Chúng ta có sẵn 

sàng giữ cho ánh sáng hiện hữu trong căn phòng 

hay không? 

Đức Tin thay thế được sự sợ hãi. Một 

đức tin nhỏ bé cũng có thể dời cả những đỉnh 

núi cao. Chúng ta hãy để cho đức tin trổi dậy 

trong lòng chúng ta. Đức Chúa Trời có quyền 

năng biến đổi thế giới Hồi Giáo, hàng triệu 

người vẫn có thể đi đến sự hiểu biết về cơ hội 

được tha thứ tội lỗi. Và họ đã biến đổi đời sống 

của họ cho Đấng Christ. Chúng ta hãy dám tin 

điều đó. 

 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy tìm đến sự khích lệ khi đọc 

sự làm chứng ở trang tiếp theo. Anh chị 

hãy biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn 

vận hành trong thế giới Hồi Giáo. Ngài 

vẫn có quyền năng đụng chạm những 

người sống đàng sau tấm màn. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho chính mình. 

Anh chị có sợ hãi đối khi đối diện Hồi 

Giáo hay không? Anh chị có sợ hãi đối 

với tín hữu Hồi Giáo chăng? Anh chị có 

thường chỉ trích không? Anh chị hãy 

dâng mình cho Đức Chúa Trời. Anh chị 

hãy để tình yêu thương của Chúa tuôn 

tràn trong lòng anh chị. Hãy vui mừng 

trong Chúa, hãy vui mừng trong ánh 

sáng của Ngài. 

 Anh chị cũng cầu nguyện như thế cho 

gia đình mình và hội thánh. 

 

T 

Sự cầu nguyên với đức tin, hy vọng và 

tình yêu thương sẽ đảm bảo chiến thắng 

trên sự lo lắng và sợ hãi. 



Bài thơ đến từ Ả-rập Xê-út 

“Ngài ngự trị trong tận đáy lòng tôi” 

Tôi trân trọng gìn giữ ánh sáng của Ngài 

Chiếu sáng đến tận phương xa,  

Đến bên kia dãy núi, bên kia chân trời. 

Ngài trổi dậy như ánh sáng bình minh mang đến 

niềm vui, sự phấn khởi 

Ngài trổi dậy trong lòng chìm đắm trong tăm 

tối, 

Tấm lòng lạc lối và bối rối của tôi, tấm lòng 

chưa bao giờ biết đến ý nghĩa của sự nghỉ ngơi. 

Ngài viếng thăm tôi như một cơn gió thoản  

Như hương thơm tỏa ra khắp đồi núi. Ngài viếng 

thăm tôi … 

Ngài ngự trị trong tận đáy lòng tôi, và Ngài 

quyết định ở lại đó. 

Ngài làm cho lòng tôi tràn đầy trong sáng và sự 

sống. 

Ngài chính là Chúa Giê-su,Chúa Giê-su nhân từ 

vị tha, 

Nguồn vui của tôi, Chúa Giê-su, neo thuyền của 

linh hồn tôi. 

Tôi tôn thờ Ngài ngay từ lần đầu tôi tìm thấy 

Ngài, và đã như chìm đắm trong tình yêu thương 

Ngài.  

Và làm sao có thể khác hơn được? Vì chính 

Chúa đã yêu thương tôi từ muôn thuở. 

 

Khi chúng ta khởi đầu thời điểm cầu nguyện 

này, chúng tôi xin mời anh chị đọc và suy gẫm 

bài thơ của một phụ nữ ở Ả-rập Xê-út đã tiếp 

nhận đức tin nơi Đấng Mê-si. Mỗi người chúng 

ta nên tự hỏi về quan hệ của chúng ta với Đức 

Chúa Trời có được sự sâu nghiệm và hoa lệ như 

được miêu tả trong bài thơ này hay không. Tôi 

có thật sự hiểu biết Chúa Giê-su như thế không? 
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Những Người Mẹ Độc Thân Không 

Gia Đình  

Phụ nữ ở Ma-rốc đối diện với những thách 

thức đặc biệt 

hư ở mọi quốc gia trên thế giới, Maroc 

cũng gặp những khó khăn về sinh lý và 

hôn nhân. Tuy thế, “những người giúp 

việc bé nhỏ” ở Maroc lại thường đối diện với 

những tình cảnh thật đau thương. 

Đa số những người mẹ không có chồng 

ở Maroc là những phụ nữ nghèo, thất học đến từ 

vùng 

nông 

thôn 

để 

làm 

người 

giúp 

việc, 

nếu 

nói đúng hơn “người đày tớ bé nhỏ” bắt đầu làm 

việc từ khoảng 7 tuổi. Vì đồng tiền, họ bị gia 

đình bán đi để trở thành những người nô lệ phục 

vụ từ sáng sớm đến tối khuya cho những người 

giàu có ở Maroc. Sau nhiều năm khổ cực những 

cô gái này sẵn sàng có quan hệ sinh lý với người 

đàn ông nào tử tế và chăm sóc họ, hứa hẹn sẽ 

cưới họ. Không biết bao nhiêu cô gái ở đợ này bị 

cưỡng bức (họ bị xem là vật sở hữu của ông 

chủ) Những cô gái nào mang bầu thì sẽ bị đuổi 

ra ngoài đường, hay có khi còn bị đối xử tồi tệ 

hơn nữa. Hơn phân nửa những cô gái mang bầu 

ngoài gia thú đều được hứa hẹn sẽ được cưới 

hỏi. Một trong những lý do lớn khác về con 

hoang là hậu quả của mại dâm (14%) và quan hệ 

loạn luân trong gia đình (7%).  

Ở Maroc một cô gái phải còn trinh khi 

được kết hôn và phải có một “chứng chỉ”  trinh 

tiết. Không còn trinh cũng đồng nghĩa với sự 

nhục nhã cho gia đình. Vì quan hệ tình dục bên 

ngoài hôn nhân là điều tối kỵ đối với văn hóa và 

xã hội của Maroc, những người mẹ độc thân  

hầu như bị ruồng bỏ khỏi xã hội, kinh thường và  

ngay cả bị đàn áp, đến nổi có thể bị gia đình của 

mình lên án tử hình.  “Án tử hình vì danh dự” là 

phạm pháp và cũng rất hiếm ở Maroc nhưng 

cũng đã xảy ra ở vùng nông thôn. Một người mẹ 

không chồng rất khó tìm được một nơi cư trú và 

công việc làm để nuôi sống đứa con và chính 

mình. Một số sẽ rơi vào tệ nạn mại dâm và đến 

40% bỏ rơi con của họ bất cứ ở đâu họ có thể 

làm được điều đó, có khi ngay cả trong thùng 

rác, để tránh bị xã hội ruồng bỏ. Một cô gái có 

con như thế đã nói, “Nếu tôi không bỏ đứa con 

của tôi, tôi sẽ phải sống như một người thân tàn 

ma dại.” Một người mẹ có con hoang có thể bị 

bắt bớ và kết án như là người phạm tội ngoại 

tình hay tà dâm, và có thể bị giam trong tù đến 6 

tháng (dù ít khi thật sự bị giam tù). Một số người 

mẹ bỏ trốn khỏi bệnh viện sau khi sinh con và 

không được chăm sóc đúng mức về mặt y khoa 

chỉ vì sợ bị đưa ra tòa. 

Một số tín hữu cưu mang những người 

mẹ không chồng này, giúp họ giữ được con của 

họ và tìm việc làm cho họ.   

 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho một sự tỉnh 

thức và hồi phục của quan niệm làm cha 

ở khắp đất nước Maroc: để những 

người cha biết trân trọng con gái của 

mình hơn là danh dự của gia đình. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho những 

người mẹ độc thân: cho họ có được sự 

dũng cảm chống lại những vu khống, 

thành kiến, cố chấp và bất công của xã 

hội. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho tất cả 

những người mẹ độc thân: để họ có khả 

năng và cơ hội biết được Đức Chúa 

Trời, vì Ngài yêu thương và sẵn sàng 

tha thứ cho họ, quan tâm và chăm sóc 

họ, và sẽ biết Ngài như “Đấng bênh vực 

người quả phụ và trẻ mồ côi” (Thi Thiên 

68:5) 

  

N 
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Tín Hữu Hồi Giáo tại tỉnh Alsace, 

Pháp 

lsace là khu vực có người nước ngoài 

đến định cư hàng thứ 3 ở Pháp, và hơn 

thế nữa, đa số đã trở nên công dân Pháp 

và tin theo tín ngưỡng Hồi Giáo. Chúng ta có thể 

ước tính là có đến 120000 tín hữu Hồi Giáo sinh 

sống ở vùng Alsace, biên giới phía đông của 

Pháp với Đức quốc. Các cộng đồng Hồi Giáo 

lớn nhất được tìm thấy ở 2 thành phố Mulhouse 

và Strasbourg. Ở Mulhouse 1 trên 4 người theo 

tín ngưỡng Hồi Giáo. Một trên 5 là người Thổ 

Nhi Kỳ. Cộng đồng Hồi Giáo ở tỉnh Alsace 

được tổ chức rất quy mô. Những mosque (thánh 

đường Hồi Giáo) tự phát lúc trước được thay thế 

bởi những trung tâm cộng đồng Hồi Giáo có tổ 

chức theo giáo thể. 

 

Mặc dù có một sự hiện diện tín hữu Hồi 

Giáo hùng mạnh như thế, rất ít tổ chức truyền 

giáo lại có mặt ở vùng này. Tuy vậy trong khu 

vực này lại có một sự hiện hữu đáng kể của các 

tín hữu Cơ Đốc Nhân. Qua sự làm chứng của họ, 

một số tín hữu Hồi Giáo đã tiếp nhận đức tin nơi 

Đấng Mê-si. Một số được tìm thấy ở “Những 

Nhóm Ốc Đảo”, từ ngữ được sử dụng theo văn 

hóa Hồi Giáo để nói về đức tin Cơ Đốc. 

 

Một sự làm chứng đến từ vùng Alsace: 

Tôi đến từ một gia đình Hồi Giáo nghèo khó ở 

Algerie. Tôi có cơ hội đọc được Kinh Thánh khi 

tôi còn ở Algerie. Tôi thật sự cảm động khi đọc 

phân đoạn Giăng 3:16, khi tôi khám phá được 

Thiên Chúa chính là tình yêu thương. Khi đến 

du học ở Pháp, tôi có cơ hội gặp gỡ một tín hữu 

gốc ở Maroc và anh đã đem tôi đến một Nhóm 

Ốc Đảo. Sự làm chứng của anh chị em trong 

nhóm này đã cảm động tôi và giúp tôi đi đến sự 

ăn năn hối cải, và như thế tôi đã thật sự đến gần 

Đức Chúa Trời. Tôi đã tiếp nhận thánh lễ Báp-

têm và khởi đầu một đời sống mới với hội chúng 

địa phương. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đến 

một đời sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn, dù phải trải 

qua nhiều tình cảnh thật khó khăn. 

 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho những cánh 

cửa mở rộng ở những cộng đồng Hồi 

Giáo với một thông điệp thích hợp của 

sự làm chứng Cơ Đốc. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho những nỗ 

lực năng động của thanh niên ở vùng 

thôn quê. 

 Khoảng 30000 người Thổ Nhi Kỳ sinh 

sống ở vùng Alsace. Ít người trong số họ 

được Phúc Âm đụng chạm. 

  

A 



Hiểu Biết về Islam 

Cuộc đời của nhà tiên tri Mohammed.  

 

hông ai có thể hiểu thấu Islam hay Hồi 

Giáo mà không biết đôi chút về cuộc 

đời nhà tiên tri Mohammed (hay 

Muhammad trong tiếng Anh). Tất cả mọi tín hữu 

Hồi Giáo đều xem ông là nhà tiên tri cuối cùng 

và vĩ đại nhất. Tuy thế, ông không được tôn thờ 

như là thần thánh nhưng ông là tấm gương cho 

mọi tín hữu Hồi Giáo để họ sống theo. Không có 

hình ảnh nào của nhà tiên tri Mohammed được 

lưu lại để tránh việc thờ lạy thần tượng. 

 

Thời điểm đầu đời của nhà tiên tri 

Mohammed. Nhà tiên tri của Islam sanh ra vào 

năm 570 của công nguyên tại thành Mê-ca, một 

thành phố của quốc gia Ả-rập Xê-út ngày nay. 

Ông là một thành viên của chi phái Hashim 

thuộc về bộ tộc Quraysh hùng mạnh. Hầu như 

trong suốt phần lớn cuộc đời của ông 

Mohammed, tín ngưỡng dị giáo thờ lạy thần 

tượng tràn đầy và thống trị trên khắc vùng đất 

Ả-rập. Người Ả-rập thờ phượng khoảng 360 

thần và nữ thần khác nhau chỉ ở riêng thành Mê-

ca, được xem như là trung tâm thờ lạy thần 

tượng của cả vùng. Các sử gia Hồi Giáo phỏng 

đoán là từ thời thiếu niên, ông Mohammed đã 

căm ghét các sự thờ lạy thần tượng và đã sống 

một cuộc đời đạo lý trong sáng. 

 

Sự khải thị đầu tiên. Theo các tín hữu Hồi 

Giáo vào khoảng 40 tuổi, vào năm 610 của công 

nguyên, ông Mohammed đã được khải thị và 

nhận lãnh sự hướng dẫn mà ông tin là đến từ 

thiên sứ trưởng Ga-bri-ên (Jibrail trong tiếng  Ả-

rập). Các “khải thị” này đã tạo thành nền tảng 

của quyển Coran (Qur’an trong tiếng  Ả-rập). 

Theo nhà tiên tri Mohammed, những mặc khải 

ông nhận lãnh được là thông điệp tối hậu và 

thượng phẩm 

đến từ Thượng 

Đế Tối Cao. 

Mặc dù lúc ban 

đầu ông nghi 

ngờ mình có 

thể là một  nhà 

tiên tri. Ông ra 

lệnh nghiêm 

cấm việc thờ 

lạy thần tượng 

dị giáo và đã 

thiết lập tổ 

chức thowfng 

dân và tôn giáo 

ở thành Medina và cuối cùng ở thành Mê-ca. 

Nhà tiên tri Mohammed qua đời năm 632 của 

công nguyên tại thành Mê-ca, Ả-rập Xê-út. 

 

Quan hệ với tín hữu Do-thái Giáo và Cơ 

Đốc Nhân. Trong suốt cuộc đời ông, nhà tiên tri 

Mophammed đã có cơ hội gặp gỡ những người 

theo Thiên Chúa Giáo. Ông cũng đã học được 

nhiều ý tưởng tôn giáo và truyeegn thống của bộ 

tộc Do-thái sinh sống ở vùng Mê-ca và Medina. 

Việc ông xưng nhận mình là một nhà tiên tri lại 

không được người Do-thái chấp nhận và dẫn đến 

rất nhều xung đột. Tuy vậy, các ý tưởng, thực 

hành và lịch sử Cơ Đốc và Do-thái được tìm 

thấy trong suốt quyển Coran dù cũng hay bị bóp 

méo. 
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Ghi chú:  Các tín hữu Hồi Giáo thường nói đến 

thiên sứ “Jibrail” như là “Đức Thánh Linh” 

  



Câu Chuyện của Thượng Đế và Con 

Người theo tín ngưỡng Islam  

au đây là sự giải thích phổ thông về câu 

chuyện của Thượng Đế và con người theo 

sự hiểu biết của các tín hữu Hồi Giáo. Sự 

giải thích này đến từ các câu chuyện trong quyển 

Coran và các truyền thống Hadith (truyền thống 

đến từ cuộc đời nhà tiên tri Mohammed khi ông 

hướng dẫn cách các tín hữu Hồi Giáo phải sống 

và được gom góp lại 250 năm sau khi ông qua 

đời), và có một số truyền thống khác nhau trong 

các cộng đồng Hồi Giáo. 

 

Thời kỳ đầu: Thượng Đế Tạo Hóa đã 

tạo dựng mọi sự, trong đó có ông A-đam và Ê-

va (được gọi là Hawa). Thiên Chúa đã đặt người 

nam và nữ đầu tiên vào một thiên đàng nhưng vì 

họ phạm tội nen bị quăng xuống trái đất. Lúc đó, 

ông A-đam và Ê-

va đã sinh sống ở 

vùng Mê-ca, Ả-rập 

Xê-út, nơi ông A-

đam đã xây căn 

nhà đầu tiên cho 

Thiên Chúa, 

“Kaabah” tại 

thành Mê-ca và 

cũng là sự khởi 

đầu của tín 

ngưỡng Islam khởi 

nguyên. Sau trận 

đại hồng thủy vào 

thời ông Nô-ê 

(Nuh), đền thờ 

Kaabah được tổ 

phục Áp-ra-ham 

và con trai ông, 

Ích-ma-ên, xây 

dựng lại. 

 

Các Tiên Tri Thời Xưa: quyển Coran 

và các truyền thống Hồi Giáo đã nói đến nhiều 

nhà tiên tri đã từng truyền giảng một hình thức 

luật pháp tôn giáo theo Hồi Giáo. Tuy vậy, câu 

chuyện rất  tổng quát và không có căn bản lịch 

sử. Sau đây là tên một số các nhà tiên tri được 

Islam nhìn nhận: ông A-đam, Nô-ê (Nuh), Áp-

ra-ham (Ibrahim), Lót, I-sác (Ishaaq), Ích-ma-ên, 

Gia-cốp (Yacub), Gióp (Ayub) Giô-sép (Yusuf), 

Môi-se (Musa), Sa-mu-ên (Shammil), Đa-vít 

(Daoud), Sa-lô-môn (Sulaiman), Ê-li (Elyas), 

Giô-na (Yunus), Hud, Salih, Đa-ni-ên, Giăng 

(Yahya) và Chúa Giê-su (Isa) cùng một số các 

tiên tri khác.  

 

Chúa Giê-su (Isa) theo triển vọng Hồi 

Giáo: Đấng Mê-si, Chúa Giê-su (được biết đến 

với tên Isa trong tín ngưỡng Hồi Giáo) đã sanh 

ra một cách mầu nhiệm bởi bà Ma-ry (Miriam). 

Người mang tên Giê-su (Isa) một nhà tiên tri rất 

tốt đã truyền giảng một phiên bản khởi nguyên 

của Hồi Giáo cho người Do-thái. Theo tín 

ngưỡng Hồi Giáo, Chúa Giê-su đã thăng thiên 

mà không bao giờ chết hay được sống lại từ cõi 

chết. Giu-đa, môn đồ của Chúa, đã chết thay 

Ngài trên thập tự giá như kẻ phản Chúa. Đức 

Chúa Trời đã biến đổi gương mặt của Giu-đa trở 

thành như Chúa Giê-su, nhưng Ngài không phải 

chịu đau đớn, thống khổ.  

  

Cuộc đời nhà tiên tri Mohammed: 

Phần lớn cuộc đời và thánh chức tiên tri của ông 

Mohammed diễn ra ở thành Mê-ca, ở Ả-rập Xê-

út. (Hãy xem trang trước để có thêm thông tin).  

 

Thế kỷ thứ 7 sau Đấng Christ cho đến 

ngày nay:  Islam đã được quảng bá ở khắp mọi 

nơi trên thế giới qua thương mại, sự truyền 

giảng và jihad hay thánh chiến. Luật pháp của 

Hồi Giáo, gương mẫu theo cuộc đời nhà tiên tri 

Mohammed, truyền thống, và luật học Hồi Giáo 

dẫn dắt hành vi ứng xử và các giá trị trong đời 

sống một tín hữu Hồi Giáo.  

 

Quan điểm Hồi Giáo đối với tương lại: 

Nhà tiên tri mang tên Giê-su (Isa) sẽ trở lại và sẽ 

vận hành để thiết lập Islam trên khắp thế giới. 

Một nhân vật chống nghịch Đấng Christ (Al-

Dajal) sẽ xuất hiện nhưng sẽ bị nhà tiên tri Isa và 

Al-Mahdi đánh bại (Al-Mahdi là một lãnh đạo 
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chính trị và tôn giáo Hồi Giáo được trông đợi từ 

rất lâu) và từ đó tín ngưỡng Hồi Giáo sẽ là tôn 

giáo cho cả thế giới. Nhà tiên tri mang tên Giê-

su  sẽ có vợ và có con, rồi cũng qua đời và được 

an táng ở thành Medina, Ả-rập Xê-út. Về sau sẽ 

có sự sống lại của người chết, sự Phán Xét Cuối 

Cùng và phần thưởng của thiên đàng cũng như 

sự trừng phạt của địa ngục. 

 

Ghi chú: Thiên Chúa (Allah) trong tín ngưỡng 

Islam là một Thượng Đế Nhất Thể (không có 

Tam Vị Nhất Thể). Các Cơ Đốc Nhân người  Ả-

rập thường dùng danh từ Allah để nói về Đức 

Chúa Trời của Kinh Thánh.  Tuy vậy, quan niệm 

về Thượng Đế hay Thiên Chúa rất khác biệt 

giữa Hồi Giáo và Cơ Đốc Giáo. Trong khi tín 

hữu Hồi Giáo công nhận Chúa Giê-su như Đấng 

Mê-si (Al-Masih) và công nhận sự sanh ra một 

cách mầu nhiệm của Ngài, họ phủ nhận Thần 

Tánh và Thần Thể của Chúa. Đa số tín hữu Hồi 

Giáo không hiểu rõ danh từ “Đấng Mê-si” và 

thường không nắm được ý nghĩa của từ này như 

một Vị Vua được Đức Chúa Trời tuyển chọn. 

  

Hình trên: Quyển Coran. Quyển sách này 

dài tương tự như Tân Ước. Danh từ Allah 

được thể hiện bằng màu đỏ. Chữ Ả-rập 

đọc từ phải sang trái. 
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Tôi Kết Hôn với một Tín Hữu Hồi 

Giáo 

Dù tôi biết là tôi kết hôn với một tín hữu Hồi 

Giáo 

ỗi ngày tôi thức dậy thấy mình bên 

cạnh người tôi chọn là chồng của tôi. 

Anh là một tín hữu Hồi Giáo và tôi là 

môn đồ bước theo Chúa Giê-su. Khi chúng tôi đi 

đến quyết định thành hôn, cả hai chúng tôi đều 

không thấy vấn đề sống đạo thật sự là quan 

trọng. Do đó chúng tôi đi đến quyết định lập gia 

đình với nhau. Thật ra, chúng tôi cảm nhận là cả 

hai tín ngưỡng có rất nhiều điểm tương đồng, và 

chồng tôi đã thuyết phục tôi là cả hai hầu như là 

giống nhau.  

 

Mặc dù tôi đã lựa chọn kết hôn với một 

người theo Hồi Giáo, quyết định của anh ấy trở 

lại với các sinh hoạt tôn giáo của Hồi Giáo (chỉ 

một năm sau khi chúng tôi trở thành vợ chồng) 

thật sự là bất ngờ đối với tôi. Điều đó làm đảo 

lộn cân bằng trong đời sống của chúng tôi, vì 

mỗi người chúng tôi chỉ theo đạo với danh xưng. 

Cùng với sự phẫn nộ vì anh ấy đã thay đổi, tôi 

bắt đầu cay đắng với tín ngưỡng anh ấy đang 

theo vì tôi nghĩ đã cướp đi tình yêu và người 

chồng của tôi, tôn giáo đó đã giành đi sự quan 

tâm của anh ấy, và khiến anh trở nên một người 

khác, chỉ biết tập trung vào quy luật, nghĩ lễ tôn 

giáo khắc nghiệt, mất hẳn đi sự vị tha nhân đạo. 

Quan hệ lãng mạn của chúng tôi thay đổi một 

cách nghiêm trọng. 

 

Điều trớ trêu là sự mộ đạo bất ngờ của 

anh ấy cũng đem tôi trở về cội nguồn của tôi, 

quan hệ của tôi với Chúa Giê-su. Tôi lớn lên từ 

một gia đình Cơ Đốc Nhân, tôi đã từng tham gia 

trường Chúa Nhật, Họp Trại Thánh Kinh và 

ngay cả giáo dục ở Trường Kinh Thánh. Tôi 

từng là một gương mẫu và một lãnh đạo trong 

hội thánh. Nan đề của tôi ở đâu và là gì? Chỉ 

một danh từ đơn giản … sự kiêu ngạo. Tôi từng 

nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy đến cho tôi.  

Lúc trước tôi từng là một người hoàn toàn chống 

đối hôn nhân với người ngoại đạo, nhưng trong 

một số tình cảnh, ai trong chúng ta cũng có khả 

năng làm bất cứ điều gì. 

 

Sau này, tôi phải tranh chiến về cách tôi 

sẽ trả lời như thế nào khi chồng tôi muốn đứa 

con gái của chúng tôi cầu nguyện theo nghi thức 

Hồi Giáo. Nan đề không xảy ra liền, nhưng 

trong một thời gian tôi khiếp đảm khi nghĩ đến 

triễn vọng này. Tôi không muốn đứa con gái của 

chúng tôi xưng nhận ông Mahommed là nhà tiên 

tri hay chối bỏ thần tánh, thần thể của Chúa Giê-

su. Đến nay tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho 

chồng tôi để anh ấy tìm được Đấng Mê-si trước 

khi chúng tôi đi đến sự xung đột trong gia đình. 

 

Tôi đã tìm được sự an ủi và khích lệ với 

câu gốc này của Kinh Thánh, 1 Phi-e-rơ 3:1-2.  

Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín. Hiện giờ 

trên thế giới có hàng trăm, hàng ngàn người 

cũng đang trải qua kinh nghiệm tương tự như tôi 

trong hôn nhân và gia đình của họ. Đối với họ, 

và đối với tôi, không có gì là đơn giản cả. 

 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho những 

người trong thành phố, khu vực anh chị 

sinh sống, hay trong quốc gia của anh 

chị đang sống trong tình cảnh như thế. 

 Những người sống trong tình cảnh như 

thế cần được kết nối chặt chẻ với một 
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hội thánh mà họ có thể được hiểu và 

thông cảm và được hỗ trợ. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự hiệp 

nhất, sự thông sáng và quyết định tế nhị 

về các vấn đề dạy dỗ con cái. 

 Một sự hiểu thấu và sâu nghiệm về tình 

yêu thương của Đức Chúa Trời là cần 

thiết cho các tín hữu kết hôn với người 

ngoại đạo. Các môn đồ của Đấng Christ 

cần có sự can đảm để tin cậy nơi Đức 

Chúa Trời cho sự cứu rỗi của vợ hay 

chồng của họ. 

 Anh chị hãy cầu nguyện chống lại sự lo 

sợ cho tương lai. Sự bất ổn cho tương 

lai thật đáng sợ, nhất là đối với một Cơ 

Đốc Nhân kết hôn với một tín hữu Hồi 

Giáo. Chúng ta hãy cầu nguyện cho đức 

tin và sự tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. 
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“Hãy Ngẩn Đầu Lên, anh chị là một 

Người Ai-cập!” 

“Mùa xuân Ả-rập” vẫn còn tiếp tục… 

hững biến cố của tháng 1, năm 2011 đã 

đánh dấu một thời điểm quan trọng 

trong lịch sử Ai-cập. Qua một sự nổi 

dậy trong hòa bình, nhân dân đã bắt buộc tổng 

thống Mubarak phải chấm dứt 30 năm trị vì của 

ông. “Hãy Ngẩn Đầu Lên, anh chị là một Người 

Ai-cập!” là khẩu hiệu của đám đông ở quảng 

trường Tahrir, thành phố Cairo, sau chiến thắng 

này. Biến cố này có thật sự là cuộc cách mạng 

đánh dấu trong lịch sử hay không, chúng ta còn 

phải chờ đợi đôi chút trước khi khẳng định như 

thế, Những thách thức quốc gia Ai-cập với gần 

85 triệu dân phải đối diện là khổng lồ. Hơn 50% 

dân số Ai-cập có tuổi dưới 25. Mọi thanh niên 

đều muốn có cơ hội học hỏi, làm việc và tiến 

thân. Sự tăng trưởng dân số vẫn còn cao với tỷ 

lệ 1,3% mỗi năm. Lạm phát trầm trọng đang đe 

dọa quốc gia và tiền lương vẫn không theo kịp 

nạn lạm phát. Tỷ lệ thất nghiệp đang ở khoảng 

15%. Hơn phân nửa dân số Ai-cập hiện vẫn còn 

thất học, mù chữ. 

Ai-cập là một quốc gia được đức tin Cơ 

Đốc ảnh hưởng từ thế kỷ thứ nhất. Tuy thế, từ 

thế kỷ thứ 7, Islam lại là quyền lực ảnh hưởng. 

Con số Cơ Đốc Nhân hiện cỡ khoảng 8 triệu tín 

hữu. Các tín hữu Ai-cập tiêu biểu cho thiểu số 

Cơ Đốc Nhân lớn nhất ở vùng Trung Đông. 

Nhưng ở nhiều lãnh vực của đời sống chính trị 

và công cộng họ lại bị kỳ thị. Trong văn phòng 

và cơ quan chánh phủ, đại học, trường học, quân 

đội, ít khi nào Cơ Đốc Nhân có thể giữ được 

chức cao và vị trí chiến lược. Nói về việc làm, 

ưu tiên dành cho người thuộc về tín ngưỡng Hồi 

Giáo. Các sinh hoạt của hội thánh bị giới hạn 

trong khuôn khổ của nhà nguyện và nhà thờ. 

Giấy phép đăng ký hội thánh, hay giấy phép tu 

bổ, sửa chữa hay xây dựng hội thánh rất khó xin 

được. Xu hướng Hồi Giáo hóa xã hội làm rất 

nhiều Cơ Đốc Nhân lo lắng. Thường thì các Cơ 

Đốc Nhân phản ứng với các thử thách này như 

sau: 

Sự Cải Đạo: khoảng 10.000 đến 20.000 Cơ Đốc 

Nhân theo đạo với danh xưng chấp nhận cải đạo 

theo Hồi Giáo. Đa số là vì vấn đề kinh tế hay vì 

lý do hôn nhân.  

Sự Di Dời: rất nhiều Cơ Đốc Nhân không còn 

thấy tương lai cho con họ ở Ai-cập và di dời 

sang Châu Âu hay Bắc Mỹ. Điều này làm yếu đi 

các hội thánh một cách nghiêm trọng.   

Sự Cô Lập: rất nhiều Cơ Đốc Nhân cũng có xu 

hướng tự cô lập, rút ra khỏi xã hội Ai-cập, và 

chỉ sống trong cộng đồng Cơ Đốc. Nếu có thể, 

họ tránh mọi tiếp cận với các tín hữu Hồi Giáo. 

Sứ mệnh Truyền Giáo: càng ngày càng nhiều 

Cơ Đốc Nhân Ai-cập nhận tức được trách nhiệm 

của họ với đa số người dân chung quanh họ. 

Hầng trăm nhân sự đã được đào tạo cho thánh 

chức đa văn hóa và vượt qua rào cản văn hóa để 

phục vụ những người theo tín ngưỡng khác 

trong nước cũng như ở các quốc gia khác. Một 

số đang phục vụ ở các quốc gia láng giềng.  

  

N 



Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Cảm tạ Đức Chúa Trời cho đài truyền 

hình vệ tinh Cơ Đốc, một sự khích lệ lớn 

cho các Cơ Đốc Nhân ở Ai-cập. Anh chị 

hãy cầu nguyện cho sự giảng dạy và 

công việc truyền giảng Phúc Âm qua 

Internet, đài truyền thanh và đài truyền 

hình vệ tinh đem đến những thành quả 

tốt đẹp. 

 Cảm tạ Đức Chúa Trời cho các buổi 

họp cầu nguyện lớn và nhỏ thường niên 

được tổ chức tại Ai-cập. Anh chị hãy 

cầu nguyện cho các hội chúng hiểu 

được trách nhiệm của họ và hành động 

theo trách nhiệm này để đào tạo và gửi 

đi những nhân sự cho mùa gặt. Các Cơ 

Đốc Nhân cần quyết chí để phát triển 

thánh chức ở giữa các tín hữu Hồi Giáo, 

trong nước và ở hải ngoại (Công Vụ 

9:10-12). 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các Cơ Đốc 

Nhân tham gia một cách hữu ích vào đời 

sống xã hội và chính trị trên căn bản 

của Kinh Thánh (chúng ta hãy nhớ tấm 

gương của Giô-sếp và Đa-ni-ên). 

 

 

  



Ngày 25 tháng 7, 2012 – Ngày 6 

Dân tộc Ansari ở Ấn Độ 

Những nghệ nhân cần gặp gỡ Đấng Tạo 

Hóa 

ín ngưỡng Islam đã đến lục địa Ấn độ 

khoảng 150 sau khi nhà tiên tri 

Mohammed qua đời ở Ả-rập vào năm 

632 của công nguyên, qua các đoàn quân Hồi 

Giáo cũng như các thương gia và các môn đồ 

Sufi. Các vương quốc Hồi Giáo đã thống trị lục 

địa Ấn độ trong suốt 700 năm, cho đến thời 

thuộc địa Anh và nền độc lập của Ấn độ. Ngày 

nay Ấn độ có đến 145 triệu tín hữu Hồi Giáo. 

 

Người Ansari là nhóm người ít được 

Phúc Âm tiếp cận nhất, với tổng số dân là 16 

triệu người. Họ cũng là nhóm tín hữu Hồi Giáo 

lớn nhất ở Ấn độ (khoảng 10 triệu người). Đa số 

người dân Ansari sinh sống ở bang Uttar 

Pradesh ở miền bắc Ấn độ và nói tiếng Urdu, 

nhưng họ cũng hiểu các ngôn ngữ phổ thông 

khác của Ấn độ như Bohjpuri, Bengali, Telugu 

và Gujarati. 

 

Người Ansari gần như là 100% theo Hồi 

Giáo Sunni và sống theo một hình thức hòa hợp 

của Islam như là tín ngưỡng Hồi Giáo dân gian. 

Họ thường đến “mazar”, mộ của một thánh Hồi 

Giáo mà họ tin có khả năng trung bảo, cầu nối 

giữa con người và Allah. Nhiều người Ansari 

đeo ở cổ hay cổ tay những câu gốc của kinh 

Coran được bao 

bởi vải như bùa 

hộ mạng. Những 

bùa hộ mạng này 

được xem là có 

thể giúp họ trừ tà 

ma và lời nguyền 

rủa hay bùa ếm. 

 

Theo truyền 

thống thì người Ansari sinh sống như các nghệ 

nhân dệt tơ lụa và may sari. Tuy nhiên, vì lý do 

kinh tế, một số người Ansari đã chuyển nghề 

sang thủ công đồng và gỗ, và một số khác từ bỏ 

thủ công mỹ nghệ để trở nên nông dân hay tiểu 

thương. Đa số các nghệ nhân dệt tơ lụa thường 

làm việc cho những người môi giới hay thương 

gia Hindu. Những người này thường ứng cho họ 

vốn và nguyên liệu. Họ làm việc cực nhọc đến 

12 tiếng mỗi ngày với tiền công rất thấp và gia 

đình họ thường bị mắc nợ. Trẻ em thường phải 

hy sinh học vấn để vào nghề dệt lụa, và tỷ lệ biết 

chữ, nhất là phụ nữ, rất thấp đến đáng sợ. 

 

Tự tử, chết đói, và sự lan tràn của một 

số bệnh là thực tế của các nghệ nhân dệt tơ lụa. 

Hiểm nguy lao động bao gồm các điều kiện làm 

việc rất xấu (thiếu vệ sinh, nước và cả không khí 

để thở), thị giác suy yếu, bệnh phổi và da, chưa 

kể một số các nan đề đến từ môi trường vệ sinh 

không tốt. Ước lượng 80% vấn đề sức khỏe, và 

1/3 tử vong ở Ấn độ thường đến từ bệnh lây 

nhiễm qua đường nước. 

 

Nỗ lực của Sa-tan để hủy hoại các gia 

đình người Ansari qua sự ruồng bỏ, bất công, 

nghèo khổ và cái chết. Nhưng Đức Chúa Trời 

tìm cách cứu chuộc dân tộc này với tất cả quyền 

năng của Ngài. Đã có một số nỗ lực để tiếp cận 

và mang Phúc Âm đến cho người Ansari và 

trong 2 năm vừa qua, trên 80 điểm thông công 

được khởi đầu trong cộng đồng người Ansari 

Hồi Giáo, nhưng thật ra nhu cầu còn lớn lắm.  

 

  

T 



 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho có thêm 

người phục vụ, nhất là anh chị em người 

Ấn độ để tiếp cận và truyền giáo cho 

người láng giềng Hồi Giáo của họ về 

tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho người 

Ansari có được sự công chính, công lý 

trong kỹ nghệ dệt may, những cơ hội có 

thêm thu nhập và sự giải thoát khỏi 

nghèo đói, nợ nần. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho cơ hội đạt 

đến giáo dục, học vấn, nhất là cho phái 

nữ. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự giải 

thoát khỏi các tà linh và sự lừa dối (Ma-

thi-ơ 8:16; 10:1; Công Vụ 16:16-18) 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự mặc 

khải của Chúa Giê-su, Đấng đem đến sự 

giải thoát thật sự cho người dân Ansari! 

  



Ngày 26 tháng 7, 2012 – Ngày 7 

Người Siddi ở Gujarat, Ấn Độ  

Dân số: ước tính từ 20.000 đến 65.000 

người (ước tính có nhiều khác biệt vì thiếu 

độ chính xác) 

ạc lỏng trong muôn vàn màu sắc văn hóa 

và cộng đồng ở Ấn Độ lại có khoảng vài 

mươi ngàn người gốc Châu Phi được 

biết đến như người Siddi. Sinh sống ở Ấn độ từ 

bao thế hệ, đa số cũng không còn nhớ đến lịch 

sử của họ. 

Bao nhiêu năm về trước, lâu hơn cả câu 

chuyện của những nô lệ bị đem bán ở Châu Mỹ, 

Brazil, và vùng Ca-ri-bê, người Siddi đã được 

bán như các chiến binh nô lệ cho các hoàng tử 

trị vì các vương quốc ở Ấn độ. Một số lớn 

những người này được đem đến từ những vùng 

khác nhau của Châu Phi để phục vụ trong các 

đoàn quân Hồi Giáo của các Nawab và Sultan, 

và từ đó họ cũng theo tín ngưỡng của các vua 

chúa này. Trở thành người Ấn độ với nguồn gốc 

Châu Phi, người Siddi bị xem như sống bên lề 

kinh tế và xã hội của quốc gia này. Họ bị mắc 

bẫy giữa hai xã hội và không thể được chấp 

nhận bởi xã hội Ấn độ mà cũng không thể duy 

trì văn hóa đặc trưng Châu Phi của họ. Trong khi 

đa số những người này nói tiếng Gujarati và 

Hindi, những bài hát của họ mang sắc thái 

Swahili. Thật ra sự kết nối duy nhất còn lại của 

họ với lịch sử Châu Phi là âm nhạc, các bài hát 

và điệu múa.  

Đa số người Siddi sinh sống ở bang 

Gujarat ở phía tây Ấn độ. Làng Jambur, nằm 

trong rừng sâu Gir là khu vực sinh sống gần như 

biệt lập của người Siddi. Họ rất nghèo khổ. Theo 

một huyền thoại phổ thông, người đã thành lập 

khu vực Siddi này đến từ Nigeria và Suddan trên 

chuyến hành hương Hadj ở thành Mê-ca. Vị lãnh 

đạo này là một thương gia giàu có với tên là 

Bawa/Baba Ghor, đầu tiên thiết lập khu vực sinh 

sống cho người Siddi ở đồi Rajpipla trước khi 

đến vùng Jambur. 

Những người Siddi tuổi trưởng thành 

thường là nhân công lao động được tổ chức với 

những công việc đáng ngạc nhiên. Họ rời làng 

sáng sớm để làm việc ngoài đồng hay trong 

rừng, hay trên những con đường với thu nhập 

chừng 50-60 rupee một ngày (khoảng 1.50 đô-la 

Mỹ). Trẻ em được thả lỏng, tự do sinh hoạt, cha 

mẹ thường không biết rõ con mình đang làm gì. 

Rất ít trẻ em Siddi học hết tiểu họ, và càng ít 

hơn nữa đi đến trung học. Phụ nữ Siddi hầu như 

sống trong một thế giới riêng và hoàn toàn cách 

ly với thế giới bên ngoài. 

Một số vấn đề xã hội của người Siddi  

gồm có tệ nạn nghiện rượu (người đàn ông Siddi  

thường sử dụng số tiền ít oi của họ để mua rượu 

làm ở địa phương, và như thế không còn gì cho 

gia đình của họ); nạn thất học; gia đình đổ vỡ; 

thiếu vệ sinh và môi trường tốt cho sức khỏe 

cũng như thiếu y tế căn bản; nghèo khổ và gần 

như bất lực để đổi đời. Vì thiếu học vấn và bắt 

buộc vào rơi vào tình cảnh nô lệ với các công 

việc lao động tầm thường, họ bị xã hội khinh 

thường như là dưới mọi đẳng cấp. 

Đa số người Siddi tin theo Hồi Giáo 

Sunni, nhưng cũng có liên kết với một lãnh đạo 

Sufi, Baba. Có lẽ người Siddi sẽ tiếp nhận thông 

điệp của Chúa Giê-su thật sự như một tin mừng, 

nhưng vì sống trong những vùng sâu vùng xa, bị 

biệt lập, rất ít nhân sự có thể mang đến Phúc Âm 

cho họ. 

 

  

L 



Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự mặc 

khải của tình yêu thương của Đức Chúa 

Trời trong Đấng Mê-si. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự hiệp 

nhất và yêu thương trong gia đình người 

Siddi, nhất là cho trẻ em thường không 

được ai chăm sóc. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự giải 

thoát khỏi nạn nghiện rượu. 

 Khă năng lãnh đạo vững mạnh thật là 

cần thiết: mặc dù có sự hiện diện của 

một người lãnh đạo làng, người Siddi 

vẫn cần những lãnh đạo mới để nâng 

cao vị trí xã hội và chính trị của dân tộc 

Siddi. 

 Anh chị hãy cầu xin Đức Chúa Trời gửi 

đến những người để đụng chạm người 

Siddi với Phúc Âm, y tế, giáo dục, và 

các chương trình phát triển nông 

nghiệp. 

  
Ấn độ là quốc gia có sự tập trung dân số Hồi 

Giáo lớn nhất trên thế giới chưa được Phúc Âm 

đụng chạm. Chúng ta có thể ước tính có khoảng 

150 triệu tín hữu Hồi Giáo sinh sống ở Ấn độ. Đa 

số sinh sống ở vùng Đồng Bằng sông Hằng. Ấn 

độ có nhiều tín hữu Hồi Giáo hơn tất cả các quốc 

gia sau đây hợp lại: Yemen, Iraq,  Jordan, 

Bahrain, Qatar, Tiểu Vương Quốc Ả-rập, Ả-rập 

Xê-út, Oman, Kuwait, và Ai cập. Nhưng Đức 

Chúa Trời đều yêu thương tất cả các dân này.  



Sự Làm Chứng của một người Iran  

ôi đến từ một gia đình người Iran. Tôi 

giữ đúng thực hành của 5 lần cầu 

nguyện đọc kinh hàng ngày cũng như 

mùa kiêng ăn Ra-ma-đan.  Đến năm 20 tuổi, tôi 

đến sống ở Thụy Sĩ. Tôi chưa bao giờ thấy 

quyển Kinh Thánh cũng như gặp gỡ một Cơ Đốc 

Nhân ở quê nhà. Đến thành phố Lausanne, Thụy 

Sĩ tôi mới có cơ hội gặp gỡ một số Cơ Đốc Nhân 

người Iran đã chạy trốn sự bắt bớ ở quê nhà. Với 

sự giúp đỡ của họ, tôi có cơ hội gặp gỡ một số 

tín hữu khác và tham dự các thánh lễ ở hội 

thánh. Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh trong tiếng 

Parsi (Ba-tư) mà một người đã tặng tôi. Và lúc 

đó tôi bắt đầu khám phá ra rất nhiều điều tôi 

chưa bao giờ nghe nói đến. Tôi rất cảm động với 

sự mở rộng vòng tay của những người bạn mới 

này. Lúc ban đầu tôi vẫn giữ khoảng cách vì tôi 

đã được dạy không tin tưởng những người ngoại 

đạo. 

 Tuy vậy, càng gần gủi dân sự tín hữu 

Chúa Giê-su mà tôi mới hiểu được nhiều hơn 

nữa về tin mừng (Phúc Âm) tìm thấy trong Kinh 

Thánh. Và tôi thật cảm động khi biết được là 

Thượng Đế đã tự bày tỏ về chính Ngài như một 

Đấng ở rất gần bên cạnh con người chúng ta, 

hằng sống, và ước muốn có được quan hệ cá 

nhân với mỗi người chúng ta. Cho đến bấy giờ, 

Allah (Thiên Chúa) rất xa vời, ở quá cao trên 

trời mà không ai có thể đến gần được. 

 Tôi từng học trong tín ngưỡng Islam là 

Chúa Giê-su là một nhà tiên tri vĩ đại, nhưng 

ông Mohammed là nhà tiên tri cuối cùng và 

quyển Coran thay thế tất cả các thánh kinh. Tuy 

vậy, khi vâng lời các mệnh lệnh của Islam thì tôi 

vẫn không tìm được sự yên bình mà tôi đã tìm 

kiếm, ước mong từ lâu. Tôi đã phải tranh chiến 

một thời gian và có lúc cũng quyết định không 

đi đến mosque (thánh đường Hồi Giáo) và hội 

thánh. Ngược lại, tôi đến một số quán bar để 

uống rượu. Rồi tôi tự nghĩ, “Tôi đang ở đâu 

đây? Khi nào tôi mới lựa chọn giữa Islam và 

Chúa Giê-su, Đấng Mê-si?” 

  

Một tai nạn ở công việc làm đã cho tôi 

thời gian vài tháng để suy nghĩ. Những người 

bạn Cơ Đốc Nhân đã luôn luôn cầu nguyện rất 

nhiều cho tôi. Một đêm, mệt mỏi và cô đơn, tôi 

cầu nguyện thành tiếng, cầu khẩn Chúa Giê-su, 

“Nếu Chúa thật sự là Đấng Cứu Chúa của con, 

Đấng đem đến cho chúng con sự hòa giải và yên 

bình với Thượng Đế, xin Chúa hãy tự bày tỏ 

Ngài cho con!” Rồi tôi đi ngủ. Khi tôi thức dậy, 

tất cả mọi lo âu của tôi tan biến và bấy giờ tôi 

thật sự trải nghiệm sự yên bình! Tôi gọi điện 

thoại cho những người bạn để báo cho họ tin 

mừng này. 

Từ đó tôi tiếp tục khám phá thêm nữa 

những khiến cạnh mới của đời sống đổi mới của 

tôi và sự tuyệt vời của quyền năng biến đổi từ 

Đức Chúa Trời. Bây giờ, tôi chỉ có thể cầu 

nguyện mỗi ngày để có được khả năng yêu 

thương người láng giềng của tôi và đem Chúa 

Giê-su đến cho mọi người.    

  

T 

Lausanne – Thụy Sĩ. Dân số: 125.000 

người, tọa lạc trên bờ hồ Leman có thể 

được xem như một ngôi làng yên bình, 

lặng lẽ đối với thủ đô Teheran của Iran 

với dân số 9.100.000 người! 
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Nashville, Tennessee, Hoa Kỳ 

Tín Hữu Hồi Giáo sinh sống tại thủ đô nhạc 

Country Music 

ashville, tiểu bang Tennessee, thủ đô 

của Country Music – hay nhạc đồng 

quê của Mỹ. Thành phố Nashville cũng 

là nơi sinh sống của 11.000 người Kurd và 8.000 

người Somali và dân tộc Bantu của Somali, chưa 

tính các dân tộc khác theo tín ngưỡng Hồi Giáo. 

Cách đây vài năm, một mục sư địa phương ở 

Nashville đã cảm nhận Chúa cho ông sự cưu 

mang những dân tộc này. “Ở khắp nơi trong 

thành phố của chúng tôi có những người láng 

giềng Hồi Giáo mới này. Những người mới định 

cư ở thành phố Nashville đến từ khắp nơi trên 

thế giới,” ông nói. “Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại, 

tôi nhận thấy là đa số các Cơ Đốc Nhân hầu như 

thờ ơ đối với những người láng giềng mới này. 

Có lẽ vì thiếu nhận thức, hay vì sợ, hay vì thiếu 

hiểu biết mà các thành viên của Thân Thể Đấng 

Christ đã không dám tiến đến để kết bạn được 

với những người Đức Chúa Trời đã đem đến tận 

ngưỡng cửa chúng ta.” 

Và ông bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu với 

tất cả khả năng của ông về các tín hữu Hồi Giáo, 

tín ngưỡng của họ, và quan điểm của họ về thế 

giới. Và bất cứ lúc nào ông có cơ hội, ông đều 

khích lệ những người khác cũng nên làm như 

thế. Và khi ông gặp gỡ những người cùng chia 

sẻ khải tượng, ông thật sự được khai sáng: sẽ 

không có sự thành công trong công việc xây 

dựng cầu nối cho Phúc Âm nếu Đức Chúa Trời 

không tham gia và vận hành. Thế nên ông bắt 

đầu cầu nguyện. “Một thời gian sau đó, tôi nhận 

thức được là Đức Chúa Trời bấy giờ kêu gọi tôi 

khích lệ và mời gọi những người khác cầu 

nguyện, đặc biệt là cầu nguyện thường xuyên và 

tập trung vào các tín hữu Hồi Giáo sinh sống tại 

thành phố Nashville, và cho tất cả các tín hữu 

Hồi Giáo trên khắp thế giới. Sự thay đổi và biến 

đổi thuộc linh chỉ có thể xảy đến qua quyền 

năng của Đức Chúa Trời. Và quyền năng của 

Đức Chúa Trời chỉ có thể tuôn tràn và vận hành 

khi dân sự Ngài cầu nguyện.  

 

Như tại thành phố Nashville, nhiều 

thành phố khác ở Hoa Kỳ đã trở thành nơi sinh 

sống của hàng ngàn tín hữu Hồi Giáo.  Trải qua 

nhiều năm, Đức Chúa Trời đã dấy lên nhiều 

nhân sự. Kết nối, thông tin và chia sẻ nguồn lực 

đã giúp những người có lòng này bắt đầu đụng 

chạm các tín hữu Hồi Giáo.  Rất nhiều người đã 

bắt đầu mở rộng vòng tay lớn đón nhận những 

người mới đến định cư này và nhất là cầu 

nguyện cho họ. Rất ít sự cải đạo đã được báo 

cáo nhưng đã có một số càng lớn những người 

tìm đến các Cơ Đốc Nhân và hội thánh vì sự tò 

mò. Nhiều tín hữu Cơ Đốc đã mạnh dạn sống 

với đức tin và truyền đạt đức tin đó với các tín 

hữu Hồi Giáo, và quan hệ nồng thắm dựa trên sự 

tin tưởng nhau bắt đầu phát triển. Những thành 

kiến và sự sợ hãi đối với các tín hữu Hồi Giáo ở 

thành phố Nashville vẫn còn, ngay cả ở giữa các 

Cơ Đốc Nhân, nhưng đối với một số tín hữu sự 

N 



kêu gọi của Chúa 

Giê-su để đi đến và 

giúp họ trở thành 

những môn đồ của 

Chúa đã giúp họ vượt 

qua được những 

thành kiến và sự sợ hãi . Chúa Giê-su đã không 

chấp nhận sống theo những thành kiến của 

người Do-thái đối với người Sa-ma-ri, và đã đi 

đến người phụ nữ Sa-ma-ri, chỉnh sửa quan niệm 

thần học củ bà và cùng lúc đó biến đổi cuộc đời 

của bà (Giăng 4:4-34). 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các tín hữu 

Cơ Đốc ở thành phố Nashville mỗi này 

có thêm nghị lực và ý chí để phát triển 

quan hệ lành mạnh, tích cực với các tín 

hữu Hồi Giáo. Những người sống theo 

tín ngưỡng Islam là những người cũng 

có nhu cầu, nan đề cũng như thành kiến 

tôn giáo, hành lý họ đã mang theo khiến 

cho họ rất khó có khả năng hiểu được 

Tin Mừng về Chúa Giê-su. Các tín hữu 

Hồi Giáo đến định cư cũng thường gặp 

khó khăn thích nghi với đời sống 

phương Tây, với chủ nghĩa cá nhân, hay 

văn hóa đô thị. Và như thế các môn đồ 

của Chúa Giê-su có cơ hội mở rộng 

vòng tay lớn để trở nên những người 

bạn của họ khi họ bị như xung đột ở 

giữa 2 văn hóa. 

  Anh chị hãy cầu xin Đức Chúa Trời 

giúp cho các các tín hữu Cơ Đốc có 

được cảm tình với các tín hữu Hồi Giáo 

ở thành phố Nashville. Anh chị hãy cầu 

nguyện để Chúa triển khai những 

chuyển động đầy ý nghĩa hầu trợ giúp 

các tín hữu Hồi Giáo từ các nhóm dân 

tộc khác nhau hiện sinh sống trong 

thành phố này đến được với Đấng 

Christ. 

 Thành phố Nashville cũng không khác 

biệt gì với các thành phố khác ở miền 

nam Hoa Kỳ. Anh chị cũng có thể cầu 

nguyện cho các tín hữu Hồi Giáo sinh 

sống ở Memphis, Atlanta và Louisville. 
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Các Quả Phụ ở Irak 

Sự đau đớn và thống khổ trải qua 3 chiến 

tranh. 

rong suốt 32 năm dài, Irak đã trải qua 

ba (3) chiến tranh đau thương đem đến 

cho người dân sự chết chóc, lầm than, 

chia cách, cũng như sự tàn phá đất nước.  

 Chiến tranh Iran – Irak – 1980-1988 

(hơn 300 ngàn người Irak thiệt mạng)  

 Chiến tranh Vùng Vịnh đầu tiên – 

1990-1991 (hơn 100 ngàn người Irak 

thiệt mạng)  

 Chiến tranh Irak – từ tháng 12, năm 

2003 đến tháng 12, 2011 - (hơn 100 

ngàn người Irak thiệt mạng)  

Trong khi tháng 11 năm 2011 đánh dấu 

sự chấm dứt can thiệp của nước ngoài vào Irak, 

ngược lại sự hỗn loạn và hoạt động khủng bố 

vẫn tiếp tục. Ngoài chiến tranh ra còn có chế độ 

độc tài khát máu của Saddam, cuộc nổi loạn thất 

bại của người Hồi Giáo Shiite vào năm 1991, và 

sự đàn áp của Saddam tìm đủ mọi cách để tàn 

sát phong trào ái quốc của người Kurd ở miền 

bắc Irak. Tất cả những diễn biến của lịch sử đã 

khiến cho hàng chục ngàn người Irak thiệt 

mạng.  

Hậu quả để lại là con số khoảng một 

triệu quả phụ ở Irak (khoảng 9 % phụ nữ ở quốc 

gia này). Thường thì các quả phụ còn trẻ tuổi 

của chiến tranh gần đây với 1, 2 đứa con vẫn có 

thể tìm được một người chồng khác. Nhưng 

những quả phụ lớn tuổi hơn và có nhiều con hơn 

thì rất hiếm có cơ hội tái giá, điều đó hầu như là 

bất khả thi. Nhiều chánh phủ các quốc gia khác 

nhau đang có chương trình trợ giúp các quả phụ 

khi quân đội họ còn đóng quân ở Irak, và chánh 

phủ Irak cũng dành rất nhiều nỗ lực hỗ trợ các 

quả phụ. Nhưng con số quá lớn các quả phụ và 

quy mô của nan đề thật ra vượt quá ngân sách và 

khả năng của các cơ quan chánh phủ này.  

Chúng ta có thể tưởng tưởng sự thất 

vọng và nổi đau buồn của những người phụ nữ 

đã mất tất cả với sự qua đời của người chồng và 

phải sống còn trong một xã hội hạn chế phụ nữ 

trong mọi sinh hoạt và công việc làm. Có được 

việc làm với tiền lương đủ để nuôi con là một 

điều vượt quá khả năng của nhiều quả phụ. Một 

số bắt buộc phải tìm đến sự mại dâm trong ngắn 

hay dài hạn để sống còn. 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy đọc Thi Thiên 68:1-6 và 

Gia-cơ 1:27. Chúng ta hãy tuyên xưng 

sự thành tín của Đức Chúa Trời và cầu 

khẩn sự can thiệp của Ngài để giải cứu 

cho các quả phụ, cho họ bánh mì hang 

ngày và chu cấp cho những nhu cầu căn 

bản của gia đình họ. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự cứu rỗi 

đời đời cho những phụ nữ vô vọng này, 

để họ có thể gặp gỡ và hiểu biết Đức 

Chúa Trời (Giăng 17:3). 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho tính sáng 

tạo và sự tài trợ dồi dào cho các cơ 

quan của Irak chăm lo về các quả phụ 

và trẻ mồ côi (anh chị hãy xem Rô-ma 

13:3-7). Giê-su đã khiến cho mọi người 

bất ngờ và sửng sốt khi nuôi ăn đám 

đông với 5 ổ bánh và 2 con cá (anh chị 

hãy xem Lu-ca 9:13-17). Các phép lạ 

vẫn còn có thể thực hiện được, nhưng sự 

quản trị đúng đắn các tài nguyen là cần 

thiết. Xin anh chị hãy cầu nguyện cho 

các lãnh đạo chánh phủ và cộng đồng 

có được sự cảm hứng và can đảm. 

  

T 
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Người Ả-rập ở Bahrain 

330.000 người trong dân số 820.000 người 

của quốc gia Bahrain 

 ahrain tọa lạc ở giữa Iran và Ả-rập Xê-

út, bao gồm hơn 30 đảo của Vịnh Ả-rập 

(còn được gọi là Vịnh Ba-tư). Khác với 

các quốc gia láng giềng, lượng dầu thô dự trữ 

của quốc gia này bắt đầu giảm và nạn thất 

nghiệp càng ngày càng gia tăng. Tuy vậy tương 

lai của Bahrain vẫn còn hy vọng theo báo cáo 

của Ngân Hàng Phát Triển Bahrain với kết quả 

tạo được công việc làm cho 20.000 người (tháng 

11, năm 2011). 

Đa số dân cư Bahrain nói tiếng Ả-rập 

hay Farsi, và càng ngày càng có nhiều người nói 

được tiếng Anh, trong khi dân Bahrain của vùng 

Vịnh Ả-rập thì nói tiếng Ả-rập của vùng Vịnh 

hay Baharna. Họ vừa là tín hữu Hồi Giáo Sunni 

và Shiite, và cả hai đều cần nghe về sự hòa giải 

của Đức Chúa Trời để vượt qua những khác biệt 

và xung khắc của họ. 

Chế độ mở cửa của Bahrain đã cho phép 

những người làm việc đến từ Phương Đông cũng 

như Phương Tây, và như thế cũng giúp cho dân 

Bahrain nghe và biết được những triễn vọng về 

lối sống mới và khác hơn. Một trong các kết quả 

là vị trí của người phụ nữ ở Bahrain. Phụ nữ 

quốc gia này có nhiều cơ hội và đặc quyền hơn 

phụ nữ ở đa số các quốc gia Ả-rập, trong đó có 

vị trí đáng kể trong công việc làm. 

Hơn thế nữa, mặc dù sự truyền giảng 

Phúc Âm một cách công khai chưa được cho 

phép, các Cơ Đốc Nhân có thể thờ phượng và 

truyền giảng sử dụng Kinh Thánh và sách Cơ 

Đốc, với điều kiện là tôn trọng và biết ứng xử tế 

nhị đối với văn hóa Ả-rập. Những người chuyên 

nghiệp, nhân viên, lao động và doanh nhân Cơ 

Đốc cũng tìm thấy cơ hội tiếp cận với người Ả-

rập ở Manama, thủ đô và trung tam kinh tế của 

Bahrain. Cũng thế, tại chợ Souq ở Manama, 

trung tâm của mọi sinh hoạt của thành phố cũng 

cho các tín hữu Cơ Đốc nhiều cơ hội trao đổi và 

thảo luận qua một tách trà với những chủ tiệm 

rất cởi mở. 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các tín hữu 

Cơ Đốc có trí tưởng tượng và sự sáng 

tạo để tận dụng được các cơ hội gặp gỡ 

và xây dựng quan hệ với dân cư Vịnh Ả-

rập 

 Anh chị hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban 

công việc làm cho những anh chị em 

muốn truyền giáo ở Bahrain. 

  Anh chị hãy cầu nguyện cho các doanh 

nhân, thương gia người Bahrain, nhất là 

trong ngành nghề kinh tế ngân hàng 

đang phát triển rất nhanh có được cơ 

hội biết được Chúa Giê-su và được sử 

dụng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. 

 

  

B 
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Dân tộc Rawther ở Ấn Độ 

 Vẫn chưa có một tín hữu nào ở giữa họ 

ậu duệ của những thương gia buôn bán 

ngựa đã đến Ấn độ từ Ai-cập, dân tộc 

Rawther có khoảng một triệu người và 

là một nhánh của dân Tamil theo Hồi Giáo, nói 

tiếng Tamil. Hơn 700.000 người Rawther sinh 

sống ở bang miền nam của Tamil Nadu. Thủ đô 

của bang và thành phố lớn nhất là Chennai, thu 

hút du lịch đến từ mọi nơi trên thế giới với các 

bãi biển tuyệt đẹp. 

Khoảng 270.000 người dân tộc Rawther 

còn lại sinh sống tại bang lớn nhất của Ấn độ, 

Rajasthan, dọc biên giới phía tây Ấn độ với 

Pakistan. Những người này là thiểu số Hồi Giáo 

rất nhỏ (8%) sống giữa dân số theo Bà-la-môn 

hay Ấn Độ Giáo. Rajasthan nổi tiếng với người 

du lịch về nghệ thuật, âm nhạc và điệu múa 

truyền thống sinh động và trang phục rực rở, các 

hoàng cung tráng lệ và các đồn lủy cỗ ngoài sa 

mạc. 

Người Rawther nổi tiếng về thương mại, 

và họ có vị trí trong nhiều ngành nghề. Họ rất 

coi trọng học vấn và cho cơ hội đồng đều giữa 

trai và gái.  

Người Rawther chưa có cơ hội nghe nói 

vè tình yêu thương và chân lý của Chúa Giê-su 

Christ, và chúng ta chưa có tin là có tín hữu Cơ 

Đốc ở giữa họ. Các Cơ Đốc Nhân Ấn độ có cơ 

hội độc nhất để chia sẻ về Đấng Mê-si với người 

láng giềng Rawther, và các anh chị em này cần 

được khích lệ để làm điều đó. 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu xin Đức Chúa Trời tự 

bày tỏ cho người Rawther và để họ mở 

lòng cho chân lý và tình yêu thương của 

Chúa Giê-su Christ  

 Anh chị hãy cầu nguyện cho những đội 

ngũ nhân sự dấn thân và đáp lời kêu gọi 

của Chúa để chia sẻ về Đấng Mê-si cho 

người Rawther (“Và tôi nghe tiếng 

Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi 

cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, có tôi 

đây, xin hãy sai tôi.””Ê-sai 6:8)  

 Anh chị hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời 

dấy lên những tín hữu và lãnh đạo mạnh 

mẽ, các hội thánh quyết chí ở giữa 

những người chưa được Phúc Âm tiếp 

cận. 

  

H 
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Xung Quanh Sa Mạc Taklamakan  

15 triệu tín hữu Hồi Giáo và có thể 850.000 

Cơ Đốc Nhân 

ây Trung Quốc là quê hương của ít nhất 

5 triệu tín hữu Hồi Giáo sinh sống xung 

quanh Sa Mạc Taklamakan rộng lớn 

trong vùng Tân Cương Tự Trị của người 

Uyghur. Nhiều lần trong những năm vừa qua 

chúng tôi có khích lệ anh chị em cầu nguyện cho 

dân tộc thiểu số lớn nhất của Trung Quốc, dân 

tộc Uyghur với dân số 11 triệu người. Danh sách 

các dân tộc thiểu số khác sinh sống ở miền Tây 

Trung Quốc được kèm theo dưới đây. Chúng ta 

có thể ước tính con số các tín hữu Cơ Đốc ở 

giữa các dân tộc thiểu số này khoảng dưới 1000 

người.  Trong những năm gần đây với sự di dân 

quan trọng của người Hán (dân tộc chiếm đa số 

ở Trung Quốc) đến vùng miền tây này đã gây 

nên một số căng thẳng, xung đột, và cay đắng, 

những người địa phương tìm cách bảo vệ “quê 

hương” của họ và ngăn cản người ngoại bang 

xâm chiếm những vùng đất của họ. Chúng tôi 

ước tính có khoảng 850.000 Cơ Đốc Nhân (75% 

là hội thánh tư gia) thuộc về dân tộc Hán, thiểu 

số ở vùng này (khoảng 7,5 triệu người). Nhưng 

họ hầu như bị cô lập về khía cạnh văn hóa, ngôn 

ngữ và tôn giáo ở giữa các dân tộc Hồi Giáo đa 

số ở vùng này. 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các tín hữu 

Cơ Đốc người Hán để họ có được nghị 

lực và sự khích lệ để đem Phúc Âm đến 

những người láng giềng Hồi Giáo với 

những văn hóa khác biệt với họ. Người 

Trung Quốc bây giờ mới bắt đầu nghĩ 

đến sự truyền giáo vượt qua hàng rào 

văn hóa một cách nghiêm túc (Ê-sai 

52:10) 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các dân tộc 

có cơ hội biết được Chúa Giê-su! Anh 

chị hãy xưng nhận tên của các dân tộc  

này trước Chúa, cầu xin Ngài ra tay 

đụng chạm đến các dân này. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các chương 

trình phát thanh và các kênh truyền 

thong khác có thể được phát sóng và lan 

tỏa ở tỉnh Tân Cương. Anh chị hãy cầu 

nguyện cho những người dân ở đây 

được mở long để tiếp nhận Lời của Đức 

Chúa Trời.  

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các tín hữu 

có được sự can đảm và mạnh dạn làm 

chứng cho than nhân, người cùng làng 

xóm, bạn bè, và cho các hội thánh tư gia 

có thể bành trướng và phát triển ở đô thị 

cũng như ở thôn quê  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T 

Dân tộc Kazak  1.706.000 người 

Dân tộc Kazak, Quinghai      3.400 

Kyrgyz       218.000 

Salar       137.000 

Tajik, Sarikoli        40.000 

Tatar           7.500 

Uyghur              10.779.000 

Uyghur, Lop Nur       40.000 

Uyghur, Takhlamakan               300 

Uyghur, Yutian         64.000 

Uzbek, phương Bắc         20.000 
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Tín Hữu Hồi Giáo ở Thụy Điển  

Sự biến đổi hoàn toàn về dân số  

uận Rinkeby của thành phố Stockholm là 

một trong những khu vực đa văn hóa 

nhất. Tại đây 90% dân cư có nguồn gốc 

đến từ những quốc gia khác. Một hội thánh quốc 

tế họp lại ở phòng họp của khu phố để cử hành 

lễ ngày Chúa Nhật bằng tiếng Thụy Điển, Ả-rập 

và Tây Ban Nha. Mỗi thứ sáu lúc 12 giờ trưa, 

cũng tại phòng họp của khu phố này các tín hữu 

Hồi Giáo nhóm lại để cầu nguyện. Có khi quận 

Rinkeby còn được mệnh danh là “Tiểu 

Mogadishu”, vì rất nhiều người Somali sinh 

sống ở đây. Rinkeby cũng tiêu biểu cho nhiều 

khu vực tương tự ở những thành phố lớn của 

Thụy Điển mà nhiều người gọi đó là “Tân Thụy 

Điển.” 

Dân số của Thụy Điển đã hoàn toàn biến 

đổi trong 50-60 năm vừa qua, ảnh hưởng bởi sự 

di dân. Gần 20% dân số Thụy Điển có nguồn 

gốc ngoại quốc. Chúng ta có thể gần như tìm 

được một đại diện của mỗi quốc gia sinh sống ở 

quốc gia Bắc Âu này và nhiều người trong số họ 

là tín hữu Hồi Giáo. Chúng ta có thể ước lượng 

là 450.000 tín hữu Hồi Giáo đang sinh sống ở 

Thụy Điển, tương đương với 5% của tổng dân 

quốc gia này. Đa số các tín hữu này chỉ mang 

văn hóa Hồi Giáo chứ không thật sự sống đạo, 

thực hành Hồi Giáo. Khoảng 110.000 tín hữu 

Hồi Giáo bao gồm trẻ em và người lớn là hội 

viên, thành viên của một số sinh hoạt và nhóm 

họp hướng về Hồi Giáo. Các nhóm tín hữu Hồi 

Giáo lớn nhất là người Ả-rập đến từ Trung 

Đông, người Iran, Bosnia, Thổ Nhi Kỳ và 

Somali. 

Nhiều người chưa bao giờ được Phúc 

Âm đụng chạm bây giờ sinh sống trong các khu 

phố của Thụy Điển. Chỉ một thiểu số các hội 

thánh nắm lấy cơ hội chia sẻ Phúc Âm nhưng rất 

nhiều tín hữu Hồi Giáo đã có cơ hội khám phá 

và tìm được Chúa Giê-su, Đấng Mê-si, thường 

qua những sự làm chứng từ những tín hữu mới 

cùng một dân tộc với họ. 

Trong những khu phố của Rinkeby  

cũng có rất nhiều thanh niên đang đi tìm danh 

tánh và nguồn gốc thạt của họ. Họ trông như bị 

xã hội Thụy Điển phủ nhận, nhưng cũng cùng 

lúc đó họ lại không thật sự thoải mái với văn hóa 

của quê hương, cha mẹ họ. Vậy thì họ có thể tìm 

được danh tánh và cảm nhận được một cộng 

đồng chấp nhận ở đâu? Một số đã tìm đến những 

băng đảng của xã hội đen, những nhóm tội phạm 

trong khi một số khác lại tham gia vào các 

phong trào Hồi Giáo cực đoan, cuồng tín. Dù 

một số đã thích nghi được với đời sống xã hội ở 

Bắc Âu, còn ít người tìm được sự cứu rỗi qua 

Chúa Giê-su.   

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các tín hữu 

Cơ Đốc ở Thụy Điển có khả năng và 

nghị lực để làm bạn với các tín hữu Hồi 

Giáo đến định cư ở Bắc Âu và chia sẻ 

tình yêu thương và Lời của Đức Chúa 

Trời với họ. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các tín hữu 

Cơ Đốc đến từ nguồn gốc Hồi Giáo có 

khả năng loan truyền Đấng Mê-si cho 

những người đồng hương của họ. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các thanh 

niên sống trong những khu vực đa văn 

hóa có cơ hội và khả năng gặp đỡ Đấng 

Christ. 

  

Q 



  
Lời Làm Chứng của anh Abdullah: 

Cha tôi tử trận khi tôi mới 15 tuổi. Một 

lãnh tụ xã hội đen cũng muốn giết tôi lúc 

đó.  Mẹ tôi đã thu xếp bán hết nhà cửa 

giúp tôi có thể chạy lánh nạn sang Thụy 

Điển. Một năm sau khi đến Thụy Điển tôi 

nhận được hung tin là mẹ tôi và các em 

trai và em gái tôi đều bị giết. Bấy giờ tôi 

thật sự sống đơn độc. Tôi có gắng tìm một 

mục đích sống nhưng hầu như tôi không 

thành công. Đi đến khủng hoảng tinh 

thần, tôi không còn có thể ngủ được ban 

đêm. Một người bạn của tôi đã chia sẻ về 

Chúa Giê-su. Tôi cũng có cơ hội gặp gỡ 

một mục sư và tham gia một khóa đào tạo 

Alpha và các buổi nhóm cầu nguyện. Tôi 

cảm thấy thật yên bình. Một tháng sau tôi 

đã tiếp nhận Chúa Giê-su như Đấng Mê-si 

của tôi. Sau khi tôi tiếp nhận thánh lẽ 

Báp-têm, quyền năng, sự tin cậy và sự yên 

bình đã thật sự được Đức Thánh Linh đem 

đến trong lòng tôi. Tôi cũng có được một 

gia đình mới, hội thánh. “Đừng để tâm trí 

các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, 

các con cũng hãy tin Ta nữa (Giăng 14:1) 

là câu gốc Thánh Kinh tôi ưa thích nhất.  



Chiếm được Tình Yêu Thương của 

Allah (Thiên Chúa)  

ác tín hữu Hồi Giáo nghĩ rằng họ có khả 

năng đến được với tình yêu thương và sự 

trìu mến của Allah. Bài dưới đây (với chữ 

viết nghiên) được trích từ một website Hồi Giáo 

(www.rasoulallah.net), các thông điệp tương tự 

(văn bản và video) cũng được tìm thấy dễ dàng 

trên Internet. Thông tin này được giới thiệu để 

các tín hữu Cơ Đốc có thể hiểu hơn về Islam. 

“30 Ngày” chỉ giới thiệu chứ không nhất trí 

với  thông điệp này. 

Làm sao anh chị có thể chiếm được tình yêu 

thương của Allah, Đấng Toàn Năng? 

 

Điều chủ yếu trong cuộc đời của mọi tín 

hữu Hồi Giáo là đồng hành với Con Đường, hay 

Đạo (Sunnah) của vị Tiên Tri, từ sáng ban mai 

đến chiều tối, và người đó sẽ được khen ngợi. 

Trong tất cả mọi hành động, hành vi và lời nói, 

người tín hữu cần tổ chức cuộc sống mình theo 

Con Đường, hay Đạo của vị Tiên Tri, với đạo lý, 

hành động, quyết định của mình. 

Allah Đấng Toàn Năng đã phán: 

“Mohammed, Người hãy nói với các tín hữu Hồi 

Giáo, “Nếu anh chị em yêu thương Allah thì hãy 

bước theo tôi, để Allah sẽ yêu thương anh chị em 

và tha thứ tội lỗi cho anh chị em. Và Allah là 

Đấng Tha Thứ và Nhơn Từ” (Kinh Coran Al-

Imram :31) 

Ông Al Hassan Al Basri đã nói khi giải 

thích về phân đoạn trên của Kinh Coran: dấu 

hiệu của tình yêu thương và sự kính trọng của 

họ đối với Allah chính là sự vâng lời bước đi 

theo Con Đường của vị Tiên Tri … vì cấp độ của 

mỗi tín hữu được đo lường với sự vâng lời và 

bước theo vị Tiên Tri, (và đáng ngợi khen cho 

tín hữu đó), và như thế càng đi theo Sunnah 

(Đạo) thì Allah sẽ ban cho tín hữu đó một cấp 

độ cao hơn. 

Sunnah, hay Con Đường, hoặc là Đạo 

đều liên quan đến mọi khía canh trong đời sống 

của mỗi tín hữu Hồi Giáo: sự thờ phượng, ăn 

uống, quan hệ với người khác, đi lại, trang 

phục, sinh hoạt và hành vi, hành động hàng 

ngày. ** 

Bài này tiếp tục với sự giải nghĩa là một 

trong những lợi thế của việc á dụng lối sống theo 

vị tiên tri Mahommed (Sunnah)  là “Đạt đến cấp 

độ yêu thương của Allah.” 

** (Sunnah – “Con Đường hay Đạo của 

vị Tiên Tri” rất chính xác đến nổi còn chỉ định 

đặt chân nào trước xuống đất khi sáng sớm thức 

dậy và rời khỏi giường.)  

Lời bình luận của “30 Ngày” 

Dựa trên bài này một người có khả năng 

tìm đến hay chiếm được tình yêu thương của 

Allah, ngay cả đạt đến “hàng ngũ những người 

được Allah yêu thương.”  Ở đây chúng ta thấy 

rất rõ là Cơ Đốc Giáo và Hồi Giáo không giảng 

dạy một thông điệp tương đồng về thần tánh của 

Thượng Đế hay cách có thể làm Ngài hài lòng. 

Các Cơ Đốc Nhân ở khắp nơi trên thế giới đều 

đồng ý là không ai có khả năng đạt đến tình yêu 

thương của Đức Chúa Trời qua công đức, và 

Tân Ước đã nói rất rõ là con người không bao 

giờ có thể tự mình làm hài lòng Thượng Đế (Hê-

bơ-rơ 11:5-6; Cô-lô-se 1:10; Tê-sa-sa-lô-ni-ca 

2:4; 1 Giăng 3:22). Con người chúng ta không 

thể chiếm được tình yêu thương của Thiên Chúa 

với nỗ lực cá nhân. Đức Chúa Trời bày tỏ tình 

yêu thương của Ngài đối với con người chúng ta 

trong khi chúng ta vẫn là những người tội lỗi, 

Đấng Christ đã chịu chết cho chúng ta (Ro-ma 

5:8). Chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời vì 

Ngài đã yêu thương chúng ta trước (1 Giăng 

4:19).  Đó là sự khác biệt hay đúng hơn, sự đối 

ngược với tư duy và thực hành của Islam.   

C 

http://www.rasoulallah.net/


 

Các Tín Hữu Hồi Giáo cũng “kết nối 

trên mạng” và sử dụng mạng xã hội 

như Linked-In … 

 10 websites đứng đầu ở Ả-rập Xê-út được liệt 

kê dưới đây cũng rất tương tự với các websites 

được tìm thấy ở các quốc gia theo các tôn giáo 

khác, Người dân Ả-rập Xê-út cũng kết nối trên 

mạng. 

1. Google.com.sa (tiếng Ả-rập) 

2. Youtube.com 

3. Facebook.com 

4. Google.com  

5. Windows.Live 

6. Yahô 

7. Maktoob.com (có nghĩa là “điều đó đã 

được viết”. Đây là cộng đồng lớn nhất 

trên mạng tiếng Ả-rập) 

8.  Sabq.org (tiếng Ả-rập) 

9. Blogspot.com  

 

  
Hình: Trên khắp thế giới, rất nhiều tín 

hữu Hồi Giáo kết nối với mạng internet 

và với mạng lưới điện thoại. Đây là một 

điện thoại Blackberry với một ứng dụng 

cho biết ngày và giờ cầu nguyện Hồi 

Giáo ở một địa điểm nhất định. Công 

nghệ thông tin như thế được tín hữu Hồi 

Giáo trên khắp thế giới sử dụng.  
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Ở giữa các Tín Hữu Hồi Giáo ở 

Brazil 

Sự làm chứng về ân điển thiên thượng  

alim sinh ra và lớn lên trong một gia 

đình sùng đạo ở vùng Trung Đông. 

Vào thời thiếu niên, Salim đã gia nhập 

một nhóm khủng bố để chiến đấu cho 

chính nghĩa của Islam. Và anh đã trở 

nên một cảm tử quân đánh bom tiềm năng. Đến 

một thời điểm, anh đã thực hiện một cuộc đánh 

bom thật sự. Rất may là anh thất bại trong cuộc 

đánh bom khiến cho anh bối rối và hoàn toàn 

thất vọng. Sau đó, qua một loạt xung đột và đối 

diện với các lãnh đạo tôn giáo, Salim đã phải rời  

bỏ quê hương. Sau khi chạy tỵ nạn qua nhiều 

quốc gia, anh cuối cùng đã đến Brazil. Nơi đây, 

mặc dù anh đã có quan hệ với các băng đãng, 

Salim không bao giờ ngừng đọc quyển Coran 

hay bỏ rơi sự cầu nguyện hàng ngày. Salim đã 

trở nên một tội phạm nguy hiểm nhất trong 

vùng. Và cuối cùng anh lại phải chạy trốn vào 

rừng để tránh cảnh sát. 

Một hôm, mệt mỏi với cuộc sống khốn 

khổ, vô vọng anh quyết định cầu nguyện một 

cách khác hơn. “Đêm hôm đó tôi quỳ xuống, 

ngước mắt nhìn lên trời và tự đặt câu hỏi: “Con 

không biết Ngài là ai, Thiên Chúa trên trời; con 

không phải là kẻ vô thần, con chắc chắn có ai đó 

cao cả hơn tất cả vũ trụ này, Đấng Tạo Hóa của 

trời và đất, nhưng con thật sự không biết Ngài là 

ai. Ngài là ai? Có phải Ngài là Đức Phật, bà 

Maria, Thiến Chúa Allah, hay Chúa Giê-su của 

Cơ Đốc Nhân? Dù Ngài là ai đó, con chỉ xin 

Ngài một điều: xin Ngài giải cứu con khỏi cuộc 

sống hiện tại của con và con sẽ theo Ngài mãi 

mãi.” Và Đức Chúa Trời đã giải đáp cho lời cầu 

nguyện của anh. Là một tín hữu Hồi Giáo, Salim 

luôn luôn cầu nuyện 5 lần mỗi ngày trong suốt 

35 năm, nhưng anh chưa bao giờ trải nghiệm 

được sự giải đáp của những lời cầu nguyện của 

anh. Lần này thì khác hẳn, chính Chúa Giê-su đã 

đến với anh vài ngày sau khi anh thốt lên lời cầu 

nguyện tuyệt vọng này.  

6 ngày sau, một tín hữu Cơ Đốc đi vào 

rừng nơi Salim đang ẩn trốn và nói với anh: 

“Chúa Giê-su yêu thương anh.” “Vậy sao?” Anh 

Salim hỏi lại. “Chúa Giê-su đó có khả năng giải 

cứu tôi khỏi sự khốn khổ, ma túy và tội phạm 

không?” Nhưng rồi anh nhớ lại lời cầu nguyện 

của anh khi ẩn náu trong từng. Được người tín 

hữu Cơ Đốc dẫn dắt đến một nơi ẩn náu, Salim 

bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh, học cách cầu 

nguyện khác hơn, và quen biết, quan hệ với một 

số Cơ Đốc Nhân. Anh Salim đã phải đối diện 

với rất nhiều thử thách và tranh chiến, nhiều 

người vẫn muốn giết hại anh, những người trong 

giới của anh hay chính đồng bào của anh bắt bớ, 

đánh đập và làm nhục anh. Nhưng Salim cũng 

hiểu là những đau khổ của anh rất nhỏ so với sự 

thương khó của Chúa Giê-su trên thập tự giá. 

Bây giờ, anh khao khái truyền giảng về Đấng 

Mê-si cho dân tộc của anh, “Tôi khích lệ tất cả 

các Cơ Đốc Nhân đem Phúc Âm đến cho dân tộc 

của tôi. Họ rất mộ đạo, nhưng họ chưa biết được 

Thiên Chúa đầy yêu thương được thể hiện trong  

Chúa Giê-su.” 

S 



Ý tưởng để cầu nguyện và hành động  

 Anh chị hãy cầu nguyện Chúa xin Ngài 

tự bày tỏ cho nhiều người hơn nữa, như 

Ngài đã làm cho anh Salim, nhớ rằng 

Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi 

đời sống của nhiều người (Rô-ma 4:17-

21) 

 Anh chị hãy cầu xin cho Đức Chúa Trời 

động viên, khích lệ và đào tạo các tín 

hữu Cơ Đốc đến từ nguồn gốc Hồi Giáo 

vươn đến những tín hữu Hồi Giáo ở 

Brazil cũng như ở những quốc gia khác. 

  

Hình: Thành phố Sao Paolo, một trong 

những đô thị rộng lớn nhất trên thế giới. 

Các lãnh đạo Hồi Giáo ở Brazil ước 

tính con số tín hữu Hồi Giáo ở Brazil từ 

70.000 đến 300.000 (con số lớn nhất là 

tín hữu theo danh xưng).  Hình phía 

trên: một mosque ở Sao Paolo.  
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Từ sự Cô Lập đến sự Mở Cửa? 

Đức Chúa Trời vẫn nhớ đến Lybia, đất nước 

chìm đắm trong chiến tranh  

àng nhỏ, thị trấn rồi đến thảo nguyên 

và lùm cây ô-li-ve, Sharaf, người bạn 

Lybia và tôi nhìn từ trong xe quang 

cảnh hai bên đường từ nhiều giờ qua. 

Chúng tôi chỉ gặp nhau cách đây 2 

ngày, nhưng chúng tôi đã ngay lập tức kết nối 

với nhau. Cuộc đối thoại của chúng tôi ít khi nào 

rơi vào sự im lặng. Bỗng dưng anh hỏi tôi một 

cách thẳng thắn: “Anh có thể giải thích điều các 

anh Cơ Đốc Nhân tin được không? Ai là người 

mang tên Giê-su đối với các anh? Và Kinh 

Thánh là loại sách như thế nào?” 

Tôi rất ngạc nhiên. Tôi từng sống nhiều 

năm trong thế giới người Ả-rập tín hữu Hồi Giáo 

và đã trao đổi với rất nhiều người về Chúa Giê-

su Christ nhưng tôi chưa bao giờ trải nghiệm 

được một sự tò mò thẳng thắn nhưng thành thật 

như thế. Qua nhiều giờ cuộc đối thoại của chúng 

tôi xoay quanh những câu chuyện của Kinh 

Thánh và những câu hỏi về lý do tại sao Chúa 

Giê-su cần phải đến trần thế này. Khi chúng tôi 

từ giả nhau vài ngày sau, anh Sharaf đã vui 

mừng nhận lãnh Kinh Thánh như một món quà. 

Libya là một quốc gia hầu như bị cô lập 

hoàn toàn với cộng đồng quốc tế. Điều đó cũng 

có nghĩa là đối với quần chúng ở Libya đều có 

một sự mong muốn, trông đợi rất lớn cho sự mở 

cửa và kết nối với thế giới bên ngoài Libya. Một 

trong những nguyên tắc của chính sách quốc gia 

của nhà độc tài Gaddafi là chỉ cho phép một tôn 

giáo duy nhất trong nước, Islam. Trong “Quyển 

Sách Xanh” của ông, tóm lược lại triết lý căn 

bản ông kêu gọi, ông đã viết rằng một tín 

ngưỡng, một tôn giáo duy nhất đồng nghĩa với 

sự đoàn kết và tồn tại của quốc gia. Nhưng ngày 

hôm nay hầu như đang phát triển một sự hiếu kỳ 

đối với tất cả những gì mới lạ, trong đó có đức 

tin Cơ Đốc. Điều này chưa hẳn là một sự thay 

đổi về tư duy hay sự phóng thoán thuộc linh 

nhưng cũng đã là một nền tảng tốt để có thể bắt 

đầu một cuộc đối thoại thoải mái và nhẹ nhàng 

về Chúa Giê-su. 

Sau nhiều năm bị cô lập, việc đem hàng 

ngàn quyển Kinh Thánh vào Lybia đã có thể 

thực hiện được từ nhiều tháng qua. Sự mở cửa 

tương đối của chánh phủ lâm thời tìm kiếm sự 

giúp đỡ của các quốc gia khác cũng cùng lúc đó 

mở cửa cho các tín hữu Cơ Đốc. Nhưng các 

phần tử thiên Hồi Giáo trong chánh phủ mới lại 

không thích sự truyền giảng của Phúc Âm. Hiện 

giờ không ai có thể tiên đoán được tình hình ở 

Libya sẽ phát triển về hướng nào trong những 

năm sắp đến. Tuy nhiên chúng ta có thể nói ngay 

bây giờ đây là cơ hội để đem đến Phúc Âm cho 

dân tộc và quốc gia này hơn bao giờ hết. 

 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động  

 Anh chị hãy cầu nguyện cho chánh phủ 

mới của Lybia: cầu nguyện cho khả 

năng lãnh đạo và sự dẫn dắt của họ cho 

dân tộc Lybia để đến được hòa bình và 

tự do.  

L 



 Anh chị hãy cầu nguyện cho khả năng 

đem Kinh Thánh vào trong nước này và 

phân phát cho dân chúng, và nếu có thể, 

cho sự tồn tại của công việc này. 

 Anh chị hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời 

dấy lên và gửi đến nhân sự cho mùa gặt 

ở Lybia trong thời điểm mở cửa và sự 

hiếu kỳ tương đối. Anh chị hãy cầu 

nguyện một cách đặc biệt cho những 

môn đồ của Chúa Giê-su được trang bị 

kiến thức và ngôn ngữ để tiếp cận với 

các tín hữu Hồi Giáo Ả-rập khi họ đáp 

lời sự kêu gọi. 
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Turkmenistan 

Sống dưới sự quan sát của Chánh Quyền  

urkmenistan, tọa lạc ở Trung Á, biên 

giới giáp ranh với phía bắc của Iran, 

là một trong các quốc gia sống trong 

sự cô lập nhất. Thuộc về Liên-xô cho 

đến năm 1991, quốc gia này bất ngờ 

có được sự độc lập. Trong vùng khô cằn này với 

80% sa mạc là nơi sinh sống của các bộ tộc 

Turkmen. Cho đến cách đây 80 năm, họ là người 

du mục sống với các đàn cừu và lạc đà của họ. 

Ngày nay, đất nước này phát triển rất nhanh với 

kho dự trữ khổng lồ về dầu và khí đốt. Tài sản 

đến từ sự khai thác nhiên liệu đã được đầu tư 

một phần vào các cao ốc đồ sộ và hoa mỹ của 

thủ đô và các thành phố lớn khác. Một số các tòa 

nhà và quảng trường, công viên trông như đến từ 

một thế giới thần tiên. Nhưng thực tế đàng sau 

bề mặt đánh bóng này rất thảm thương. 

Sự làm chứng: Maral rất lo lắng. Chồng cô làm 

việc cho một công ty xây dựng và đã không có 

lương từ nhiều tháng qua. Các giám đốc của 

công ty đã xin lỗi, nói rằng chính công ty cũng 

không được chánh phủ giải ngân và thanh toán 

theo đúng dự án. Đứa con trai út của Maral sắp 

đi học, và ban giám hiệu sẵn sàng cho em nhập 

trường với điều kiện họ được “đút lót” với số 

tiền tương đương với 6 tháng lương. Maral và 

chồng cô tìm đâu ra số tiền như thế? 

Aygul, một người láng giềng của Maral, 

đề nghị cầu nguyện cho tình cảnh khó khăn này. 

Cô nói rằng Chúa Giê-su biết rõ sự tuyệt vọng 

của Maral và chắc chắn sẽ đem đến sự yên ủi 

cho cô. Maral vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ai 

thật sự là Chúa Giê-su này? Ngài là ai? Cô chưa 

bao giờ gặp gỡ một phụ nữ Turkmen nói về đức 

tin của mình nơi Chúa Giê-su. Thông điệp về 

Chúa Giê-su vẫn chưa được biết đến ở nhiều nơi 

trong đất nước này. Chánh phủ của 

Turkmenistan là  một trong những chánh quyền 

kiểm soát thật kỹ đời sống dân chúng, phủ nhận 

sự tự do tín ngưỡng cũng như tự do ngôn luận. 

Vài năm gần đây một số hội thánh truyền giáo 

được cho phép đăng ký một cách chính thức, sau 

khi bị nghiêm cấm từ bao nhiêu năm. Nhưng tất 

cả mọi hoạt động bên ngoài nhà thờ là phạm 

pháp. Kinh Thánh và sách về Kinh Thánh hay 

tôn giáo đều bị cấm. Cơ cấu của chánh quyền 

hiện diện ở khắp nơi để theo dõi đời sống của 

mọi người dân ở bất cứ chi tiết nào, dù đó là chi 

tiết nhỏ nhất. 

Làm sao người Turkmen sinh sống trong 

một quốc gia biệt lập như thế có thể có cơ hội 

nghe được thông điệp của Phúc Âm? Mặc dù có 

rất nhiều rào cản, chống đối, Đức Chúa Trời vẫn 

dẫn dắt bao nhiêu người đến Vương Quốc của 

Ngài. Các tín hữu Hồi Giáo cũng được dẫn đến 

đức tin, và điều chúng ta thấy chỉ là sự lay động 

nhỏ  bên dưới mặt nước. Chúng ta hãy tin cậy 

nơi quyền năng vận hành thiên thượng để phá vỡ 

tình cảnh cô lập này!  

 

 

T 



 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động  

 Anh chị hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời 

đem đến sự phá vỡ rào cản thuộc linh để 

nhiều người Turkmen có cơ hội được 

Đấng Mê-si biến đổi (Công Vụ 8:5-8). 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho có thêm 

nhân sự và với con số ít nhân sự hiện 

hữu ở đất nước này có thể quản nhiệm 

tốt thánh chức cho đến khi sự hỗ trợ đến 

với họ (Công Vụ 8:14) 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho phiên bảng 

Tân Ước tiếng Turkmen được hoàn tất 

và phân phát một cách an toàn cho dân 

tộc Turkmen. 
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Syria 

Sự phục hưng của Hồi Giáo cùng với hoài 

bảo cho nền Dân Chủ  

aima giải thích, “Đương nhiên 

chúng tôi luôn luôn là người Hồi 

Giáo. Tôi không bao giờ nghi ngờ 

về điều này. Ngay từ khi còn một 

đứa con nít, tôi luôn luôn biết là tôi 

phải cầu nguyện 5 lần mỗi ngày, nhưng sự cầu 

nguyện đó mang ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi nghe 

được sự kêu gọi cầu nguyện từ mosque (thánh 

đường Hồi Giáo) nhưng tôi cảm thấy thật sự 

cách xa với Thiên Chúa.” Naima kéo lại khăn 

quàng màu đen để che trán của cô, tay lần chuỗi 

hạt cầu nguyện và đọc khẻ một câu kinh trước 

khi nói tiếp câu chuyện của cô. “Tôi thường bị 

một cảm giác u buồn tràn ngập mà tôi thật sự 

không biết lý do. Cho đến khi tôi 17 tuổi một 

người bạn mời tôi đến một mosque. Nơi đây 

người phụ nữ truyền giáo đã giải thích cho tôi 

cách nào tôi có thể đến gần Thiên Chúa hơn qua 

sự cầu nguyện. Cô nói về niềm vui trong sự yêu 

thương Thượng Đế cho đến khi chúng tôi gần 

như rơi lệ. Từ đó mỗi tuần tôi đều đến mosque. 

Chúng tôi học hỏi về kinh Coran, và học thuộc 

lòng quyển kinh này. Và dần dần tôi có được 

nghị lực để thay đổi cuộc sống và sống theo các 

điều răn và mệnh lệnh của Thiên Chúa, ngợi 

khen Ngài! Bây giờ nếu tôi có cảm giản u buồn, 

tôi đọc một câu của kinh Coran và lòng tôi ngay 

lập tức tràn đầy sự yên bình.” 

Khoảng 90% dân Syria là tín hữu Hồi 

Giáo, và 75% trong số này là tín hữu Hồi Giáo 

theo hệ phái Sunni. Nhưng điều này không có 

nghĩa là tất cả mọi người đều sống theo Islam. 

Tuy vậy, trong mốt số thập niên vừa qua, rất 

nhiều tín hữu Hồi Giáo đã quay trở lại tôn giáo 

của họ với sự tin chắc mới. Các nhà truyền giáo 

Hồi Giáo cố gắng thay đổi và cải tiến xã hội với 

một lý tưởng Hồi Giáo. Các sự kiện tôn giáo  

bùng nổ. Rất nhiều người tìm kiếm Thiên Chúa. 

Họ được thỏa lòng với các câu từ kinh Coran mà 

họ tìm cách vâng lời và sống theo. Đa số các Cơ 

Đốc Nhân sinh sống ở Syria (10% dân số) không 

làm chứng cho tín hữu Hồi Giáo, có lẽ vì sợ hay 

không quan tâm. Họ thường nghĩ điều đó là vô 

nghĩa vì xã hội càng ngày càng trở nên Hồi 

Giáo. Cùng lúc đó, với những biến cố làm đảo 

lộn tình hình ở Syria lại dấy lên nhiều câu hỏi 

cho nhiều tín hữu Hồi Giáo. Từ tháng 3 – 2011 

đã có một phong trào phản đối bị chánh quyền 

đàn áp bằng bạo lực và cố gắng tiêu diệt. Hàng 

ngàn người Syria bị tàn sát, và rất nhiều người bị 

bỏ tù, thẩm vấn và tra tấn. Tuy vậy vẫn còn 

nhiều người hỗ trợ chánh quyền, trong số đó có 

một số là Cơ Đốc Nhân. Họ sợ rằng quá trình 

dân chủ hóa chỉ đem đến sự bạo lực chống lại 

các Cơ Đốc Nhân.  

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động  

 Anh chị hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời 

bày tỏ sự dối trá từ bề ngoài yên bình 

của sự sùng đạo Hồi Giáo ở Syria, và 

xin Ngài khiến cho các tín hữu Hồi Giáo 

không còn thỏa lòng với Islam, và như 

thế dẫn họ đến việc đặt câu hỏi càng 

ngày càng gia tăng về kiến thức tôn giáo  

của họ (Lu-ca 10:21) 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các Cơ Đốc 

Nhân ở Syria để họ đặt niềm hy vọng 

vững chắc nơi Đức Chúa Trời hơn là 

nơi chánh phủ trong thời kỳ loạn lạc 

này. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các Cơ Đốc 

Nhân ở Syria để họ có khả năng chiến 

thắng sự sợ hãi và thờ ơ, và tin chắc 
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rằng mọi người đều nằm trong tầm tay 

của Đức Chúa Trời (Công Vụ chương 9) 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự chấm 

dứt của bạo loạn, chiến tranh, và cho 

một chánh quyền công chính và một sự 

làm chứng Cơ Đốc hùng mạnh.  

  



Sự Làm Chứng: Daouda, một doanh nhân 

đã tiếp nhận đức tin nơi Đấng Mê-si  

Đến từ một gia đình Hồi Giáo, với cha mẹ và 

ông bà như là tín hữu Hồi Giáo, Daouda luôn 

luôn mơ ước đến Châu Âu sinh sống. Vào năm 

2000, anh quyết định thử thời vận đi đến Châu 

Âu qua ngã Lybia. Tuy vậy, khi anh đến thành 

phố Tripoli,  anh như nghe một tiếng nói liên tục 

nói với anh, trông như đến từ chính Đức Chúa 

Trời. Daouda biết anh sẽ không còn đi đến Châu 

Âu mà ngược lại, sẽ đi về hướng Togo. “Tiếng 

nói” càng rõ rệt và khẳng định hơn. Cuối cùng 

anh quyết định đi từ Togo đến Burkina Faso. 

Khi anh đi qua thành phố Bobo Dioulasso (thành 

phố với một cộng đồng Hồi Giáo đáng kể) 

Daouda quyết định mua một khách sạn và giao 

cho một chuyên gia quản lý. Daouda tiếp tục 

hành trình của anh đến Togo và thiết lập một 

công ty vận tải tại đây. Khi đến Lomé, thủ đô 

của Togo, người chủ nhà nơi anh mướn nhà đã 

tặng anh một quyển Tân Ước và anh bắt đầu đọc 

quyển sách này. 

Vào tháng 12 năm đó, Daouda trở về 

Bobo Dioulasso để xem tình hình của khách sạn 

của anh. Anh rất ngạc nhiên là một khách sạn 

bên cạnh, cách khách sạn của anh 300 thước, dù 

ít tiện nghi và nhỏ hơn lại phát triển và rất đông 

khách. Anh quản lý khách sạn của anh khuyên 

anh nên đến gặp một vị marabout lừng danh 

(một lãnh đạo tôn giáo của Hồi Giáo), người 

được xem như là lý do đem đến sự phồn thịnh 

cho khách sạn bên cạnh. Thật ra chính vị 

marabout đã nài nỉ Daouda đến gặp ông. Ông 

yêu cầu anh hiến tế một con cừu đực trắng 

không tỳ vết để đảm bảo sự thành công cho 

khách sạn của anh. Con vật được hiến tế sẽ được 

chôn ở cửa trước của khách sạn anh Daouda. 

Tối hôm đó 

Daouda không ngủ được, 

lo lắng về tình cảnh này. 

Anh tự hỏi thương mại 

của anh có khá hơn không 

nếu anh làm theo sự chỉ 

dẫn của vị marabout. Và 

vị marabout sẽ thật sự đòi 

hỏi tiền công như thế 

nào? Và hơn thế nữa, vị marabout này sẽ mời 

các djinn (thần linh và tà linh) nào vào khách 

sạn? Một phân đoạn của Tân Ước trở lại trong 

tâm trí của anh (Lu-ca 4:18-19). Daouda quyết 

định trở về Lomé và bước theo Chúa Giê-su, tin 

chắc rằng đó là điều vô nghĩa để có được tất cả 

tiền của mà mất đi linh hồn của mình (Lu-ca 

9:25). 

Dù phải đối phó với những nan đề tài 

chánh trong 6 tháng tiếp theo báp-têm của anh,  

Daouda đã bước đi với sự yên bình và thanh 

thản. Tin Mừng của Chúa Giê-su đã biến đổi 

cuộc đời của anh. Với Chúa Giê-su người nghèo 

có thể nói “Tôi rất giàu có” và người thấp bé có 

thể nói “Tôi vững mạnh.” Có những điều mà 

tiền bạc không thể mua được. 

  



Isa Al-Masih 

 Các tín hữu Hồi Giáo nghĩ Chúa Giê-su 

như một nhà tiên tri vĩ đại đã truyền 

giảng một hình thức khởi nguyên của 

Islam. Họ tin rằng Chúa Giê-su là Đấng 

Mê-si được Thiên Chúa gửi đến (Isa Al 

Masih), dựa trên các phân đoạn của 

kinh Coran. Nhưng rất thường là tín 

hữu Hồi Giáo không hề hiểu ý nghĩa 

thật sự là Chúa Giê-su chính là vị Vua 

và Cứu Chúa cho nhân loại mà Đức 

Chúa Trời đã lựa chọn và gửi đến. 

 Các tín hữu Hồi Giáo thường tin rằng 

họ có thể đạt đến sự chấp thuận của 

Thiên Chúa với công đức qua một số 

nghi thức và hoạt động tôn giáo như cầu 

nguyện, đọc kinh, kiêng ăn, bố thí. Họ  

nghĩ đó chính là thong điệp mà Chúa 

Giê-su đã truyền giảng. 

 Các tín hữu Hồi Giáo không nghĩ rằng 

họ có thể hiểu biết Thiên Chúa như 

trong đoạn Giăng 17:3 hay Giê-rê-mi 

9:23-24. Họ nghĩ họ có thể hiểu biết về 

Ngài nhưng hiểu biết Đức Chúa Trời 

một cách cá nhân không được Islam 

giảng dạy . 

 

 Các tín hữu Hồi Giáo không nhận 

thức được rằng: 

 

… Chúa Giê-su có mọi thẩm quyền 

… mọi người cần phải thuần phục Chúa 

Giê-su, Đấng Mê-si 

…  Chúa Giê-su có quyền năng tha thứ 

mọi tội lỗi 

…  Chúa Giê-su đã chinh phục sự chết 

…  Chúa Giê-su có quyền năng trên mọi 

tà linh, thần linh gian ác, xấu xa  

 

  



Ngày 6 tháng 8, 2012 – Ngày thứ 18 

Người Manya ở Guinea.  

Đấng Mê-si chiến thắng bùa phép  

uinea, với khảng 10 triệu dân, là một 

quốc gia tọa lạc ở vùng duyên hải Tây 

Châu Phi. Đó là quê hương của hơn 40 

dân tộc mà đa số đã tin theo Hồi Giáo trong quá 

trình lịch sử của quốc gia này. Mặc dù Guinea 

giàu về khoán sản nhưng lại là một trong những 

nước nghèo nhất thế giới. Tại Macenta, một 

trung tâm hành chánh ở Đông Nam Guinea, sinh 

sống khoảng 50.000 thành viên của một dân tộc 

mang tên Manya. 

Sự làm chứng: Khalid đã 50 tuổi. Lúc còn là 

một đứa trẻ, ông đã theo học trường Hồi Giáo 

cho đến tuổi có thể đi làm việc ngoài đồng. Ở 

nhà, ông đã chứng kiến cha mẹ ông cầu nguyện, 

đọc kinh và kiêng ăn hàng năm theo Hồi Giáo. 

Nhưng cha mẹ không giải thích cho ông về tín 

ngưỡng Hồi Giáo và hơn thế nữa, cha của ông 

cũng không sống theo tôn giáo của mình. 

Khi Khalid lên 8, cha của ông đã bỏ mẹ 

ông để có một người vợ khác. Vì điều này mà 

Khalid không có khả năng tiếp tục đi học. Ông 

phải làm việc cực nhọc ngoài đồng để sống còn 

và có thức ăn hàng ngày. Khi Khalid lớn lên, 

ông bắt đầu theo một số nghi thức của thần linh 

giáo với một phù thủy thờ lạy thần tượng. Ông 

Khalid nói: “Tôi đã hợp tác với ma quỉ.” Tuy 

thế, Đức Chúa Trời cũng có một cách khác để 

nói chuyện với ông. Với thời gian Khalid không 

còn có thể thực hiện các nghĩ thức tôn giáo của 

bùa chú, bùa phép với mục đích báo thù. Ông 

cảm thấy hỗ thẹn với 

những nghĩ thức tôn 

giáo đó. 

Một hôm, một 

phụ nữ đến làng của 

ông để nói về Tin 

Mừng của Đấng Mê-

si. Ngay lập tức ông 

Khalid hiểu được đó 

là chân lý và 

tin nhận 

Chúa Cứu 

Thế. Ông đốt 

hết các 

tượng thần 

và bùa chú, 

bùa phép để 

nhận lãnh 

được thánh 

lễ báp-têm. 

Nhiều 

trưởng lão 

dân tộc 

Manya 

chống đồi lại 

quyết định này nhưng cuối cùng cũng cho phép 

ông đi theo quyết định của ông. Hầu như ngày 

nào ông Khalid cũng biết ơn Chúa Giê-su đã giải 

cứu ông khỏi sự tủi nhục và cuộc sống cũ của 

ông. Với niềm vui và sự phấn khởi mà ông làm 

chứng cho đồng bào Manya của ông, tuy vậy 

ông vẫn cảm thấy đau buồn vì rất nhiều người 

trong dân tộc ông vẫn còn sống trong sự vô 

vọng. Dù là tín hữu Hồi Giáo nhưng họ vẫn bị 

bùa chú, bùa phép và thần linh giáo mê hoặc.   

Có rất ít Cơ Đốc Nhân mà chúng ta biết 

được ở giữa người Manya. Nhưng sống bên 

cạnh họ là dân tộc Toma với các hội chúng Cơ 

Đốc Nhân. Rất tiếc là vẫn còn một số rào cản 

văn hóa, truyền thống, và sự nhút nhát đã ngăn 

cản các tín hữu Cơ Đốc thuộc dân tộc Toma đem 

Phúc Âm đến các dân tộc láng giềng. 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động  

 Anh chị hãy cầu nguyện cho quan hệ tốt 

hơn trong gia đình. Người đàn ông có 

truyền thống lấy nhiều vợ, nhưng lại 

không chu cấp đầy đủ cho vợ con của 

họ. Để sống còn một số phụ nữ phải 

đem con trở về làng và gia đình của họ 

(Ê-phê-sô 5:25 – 6:4) 

 Anh chị hãy cầu xin Đức Chúa Trời 

thêm sức và khích lệ người Toma làm 

chứng về tình yêu thương và sự nhiệm 
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mầu của Ngài cho dân tộc Manya (2 Ti-

mô-thê 1:7) 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho khả năng 

xóa mù chữ của dân tộc Manya và công 

việc phiên dịch Kinh Thánh qua ngôn 

ngữ của họ.  
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Người Makua Nahara ở 

Mozambique.  

Tín hữu Hồi Giáo sống theo thần linh giáo –

nhưng vẫn trung thành với các mosques 

(thánh đường Hồi Giáo)  địa phương  

ín hữu Hồi Giáo chiếm tỷ lệ 20% dân số 

của Mozambique. Quốc gia này tọa lạc ở 

vùng duyên hải đông nam Châu Phi; đa 

số các tín hữu Hồi Giáo sinh sống ở phía Bắc, 

dọc bờ biển và biên giới với Tanzania. Đa số các 

tín hữu này thuộc bộ tộc Makua Nahara. Ít người 

nói được tiếng Bồ Đào Nha, ngôn ngữ chính 

thức của Mozambique, họ rất nghèo và số lớn 

mù chữ. Vì luôn luôn đối diện với nạn đói và 

bệnh, đời sống của họ chỉ kéo dài đến 50 tuổi. 

Một số tín hữu Cơ Đốc đang đem đến sự hỗ trợ 

về y tế trong vùng này, nơi thiếu rất nhiều hạ 

tầng cơ sở y tế và hệ thống y khoa.  

Người Nahara tự nhận dạng mình như là 

một tín hữu Hồi Giáo. Họ tự hào nói, “Chúng tôi 

là người Makua Nahara và chúng tôi sống theo 

Islam. Những người Makua khác sống trong 

vùng sâu vùng xa, cách xa với bờ biển, uống 

rượu, ăn thịt heo và rắn. Nhưng chúng tôi thì 

không! Mỗi thứ 6 chúng tôi đều đến mosque!” 

Trong khi người Nahara tự cho mình là 

tín hữu Hồi Giáo nhưng trên thực tế họ theo thực 

hành của một sự pha lẫn giữa Hồi Giáo và thần 

linh giáo cỗ truyền để lại từ cha ông của họ. Đời 

sống của người Nahara là sự duy trì sự cân đối 

giữa sự sợ hãi của họ với các bùa chú, phù phép. 

“Ông nội Abdul đã chết trong nội chiến của thập 

niên 90, nhưng thật ra ông vẫn còn sống và hiện 

diện. Ngay cả khi chúng tôi không thể thấy được 

ông! Nếu ông không vừa lòng, ông có thể gây 

rất nhiều rắc rối! Đó là lý do chúng tôi cúng 

thuốc lá cho ông. Chúng tôi biết ông thích thuốc 

lá và điều đó làm ông hài lòng!” 

Mặc dù có một số hội thánh nhỏ trong 

vùng này, một người Makua Nahara sẽ không 

bao giờ bước vào một nhà thờ hay hội thánh. 
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“Điều đó dành cho những người mới đến. Họ 

khinh thường những người cư ngụ ở đây từ lâu 

tiếp nhận đức tin mới.” Đó là một trong các lý 

do tại sao không có một hội thánh Nahara nào ở 

giữa 200.000 người Makua Nahara. Một số ít 

các tín hữu Cơ Đốc người Nahara đi đến các hội 

thánh khác biệt với họ về mặt văn hóa và ngôn 

ngữ.  

Nhưng cũng có rất nhiều tín hữu Cơ 

Đốc gốc Hồi Giáo đến từ những vùng khác để 

thăm viếng người Nahara. Và người Nahara thật 

sự lắng nghe những người này nói về sự trải 

nghiệm của họ với Chúa Giê-su, và một số đã 

chấp nhận mở lòng. Trong thời gian gần đây đã 

có một số những người Nahara miền duyên hải 

đã trở thành “môn đồ Chúa Giê-su” và đã nhận 

lãnh thánh lễ báp-têm. Các tín hữu này đang dẫn 

dắt gia đình họ đến với Chúa Giê-su, nhưng 

thánh chức truyền giáo cho người Nahara chỉ ở 

giai đoạn phôi thai.   

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động  

 Anh chị hãy cầu nguyện cho những 

người có ảnh hưởng trong cộng đồng 

Makua Nahara có cơ hội gặp gỡ Đức 

Chúa Trời hằng sống qua sự tiếp cận 

với các tín hữu Cơ Đốc (Công Vụ 6:6 và 

13:4-12) 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các tín hữu 

mới để họ có thể trưởng thành trong đức 

tin, lớn lên trong sự học hỏi Lời của 

Đức Chúa Trời và trải nghiệm Chúa 

Giê-su trong đời sống hàng ngày của họ 

hầu cho một nhóm vững mạnh được 

hình thành với sự khao khát bước đi 

theo Chúa Giê-su. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự che chở 

các tín hữu tham gia công việc truyền 

giáo với những chuyến đi băng rừng đầy 

hiểm nguy.  
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Các Lãnh Thổ của Palestine  

Sinh sống gần kề thành phố Bết-lê-hem 

nhưng lại không biết đến Đấng Mê-si  

ao nhiêu thế hệ người Palestine đã sinh 

sống ở vùng Gaza và Bờ Tây như người 

tỵ nạn. Sống trong sự nghèo khổ, với 

mức thất nghiệp rất cao, người Palestine không 

có quyền dễ dàng rời khỏi các lãnh thổ này. Hạ 

tầng cơ sở và dịch vụ rất kém. Những khó khăn 

trong đời sống và sự đau buồn đã cho những 

nhóm Hồi Giáo cực đoan cuồng tín như Hamas 

cơ hội khu vực áp đặt định hướng chính trị của 

họ qua sự khủng bố, bạo động. 

Cư dân các lãnh thổ Palestine hầu như 

hoàn toàn là người Ả-rập Hồi Giáo. Thiểu số Cơ 

Đốc Nhân đang thu nhỏ rất nhanh chóng, và họ 

mẹt mỏi bị ở ngay tiền tuyến của cuộc chiến 

giữa Israel và Palestine. Một số người đã rời bỏ  

và không còn quan tâm đến các lãnh thổ 

Palestine vì tình hình kinh tế quá xấu ở đây, rất 

nhiều Cơ Đốc Nhân đã di dời sang các quốc gia 

khác, số còn lại cũng đang có kế hoạch di dân ra 

hải ngoại. Kết quả là hiện nay chỉ còn rất ít Cơ 

Đốc Nhân sinh sống ở thành phố Bết-lê-hem và 

các vùng lân cận. Chính tại nơi Đấng Mê-si ra 

đời cách đây hơn 2000 năm, chúng ta lại khó tìm 

được người còn tin nơi Ngài. Tuy vậy, cũng có 

một số tín hữu Hồi Giáo đã chọn đức tin và sống 

theo Chúa Giê-su. Một số đã gặp gỡ Đấng Mê-si 

qua những giấc mơ và hiện thấy. Quyết định trở 

nên một tín hữu Cơ Đốc cũng có nghĩa là đối 

diện với những hậu quả nghiêm trọng. Thường 

thì họ bị gia đình hoàn toàn chối bỏ. 

Trong các lãnh thổ Palestine các truyền 

thống và ràng buộc gia đình còn rất mạnh, tương 

phản với thế giới phương Tây. Quyết định rời bỏ 

tín ngưỡng Islam bị xem như là làm mất đi danh 

dự gia đình. Vì thế các tín hữu Hồi Giáo tiếp 

nhận đức tin nơi Chúa Giê-su hầu như bị gia 

đình từ bỏ, không được bất cứ thân nhân nào 

nhìn nhận và mất hết quyền kế thừa gia sản. Với 

hậu quả này, họ không còn bất cứ quyền nào 

trong xã hội và cần sự hỗ trợ, giúp đỡ khẩn cấp. 

Hơn nữa, là những thành viên mới của đại gia 

đình của Đức Chúa Trời, những anh chị em này 

cũng rất cần kiến thức về Lời của Chúa – Kinh 

Thánh. Chỉ với sự hỗ trợ của Thánh Kinh mà 

đức tin của những anh chị em mới này mới đứng 

vững và sống còn trong một môi trường chống 

đối lại các tín hữu Cơ Đốc.  

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho những 

người đã từng là tín hữu Hồi Giáo cảm 

nhận được sự yên ủi và chăm sóc từ Đức 

Chúa Trời và được mọi người trong 

B 



cộng đồng Cơ Đốc mở rộng vòng tay 

đón họ (Thi Thiên 3:3; 103:1-6) 

 Các tín hữu Cơ Đốc cần có sự che chở. 

Sự giải thoát khỏi điều gian ác, xấu xa, 

và duy trì được quan hệ tốt với những 

người láng giềng Hồi Giáo (Rô-ma 

12:17-21) 

 Anh chị hãy cầu nguyện đừng để cho sự 

cực đoan, cuồng tín đừng phát triển và 

thồng trị trên những người tìm kiếm hòa 

bình trong các Lãnh Thổ Palestine (Giê-

rê-mi 15:20b-21) 

 Anh chị hãy cầu xin Đức Chúa Trời dấy 

lên và đem đến dãy Gaza và Bờ Tây thật 

nhiều tín hữu Cơ Đốc để truyền giảng 

và bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa 

Trời. Nguyện cầu Ngài mở lòng cho các 

tín hữu Hồi Giáo để họ tiếp nhận Đấng 

Mê-si. 
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Người Druze vùng Trung Đông  

Liên quan đến Hồi Giáo nhưng với một con 

đường rất khác biệt  

gười Druze là một dân với tín ngưỡng 

riêng biệt. Ở Trung Đông có khoảng 

một triệu người Ả-rập nói tiếng Druze. 

Họ thường được xem như là tín hữu Hồi Giáo 

mặc dù họ không xem mình là theo tín ngưỡng 

Hồi Giáo. Cách đây một ngàn năm, họ đã tách 

rời với hệ phái Shiite của Islam. Họ vẫn tôn thờ 

kinh Coran như là một trong các kinh mang tính 

thiên liêng. Người Druze không bao giờ đến một 

thanh đường mosque để cầu nguyện, nhưng 

người sung đạo ở giữa họ vẫn nhóm họp mỗi tối 

thứ 5. Tại những buổi nhóm họp này, các trưởng 

lão Druze giảng dạy các triết học của tín ngưỡng 

Druze. Những giảng dạy của người Druze dựa 

trên Quyển Sách của sự Thông Sáng, được xem 

như một kinh được giữ trong bí mật và mang 

tính thiên liêng. Cộng đồng Druze sống rất khép 

kín và tránh mọi tương tác xã hội. Không một 

người nào đến từ một tôn giáo khác có thể trở 

thanh một tín hữu Druze, ngay cả qua hôn nhân. 

Người Druze nhấn mạnh trên tín lý đầu 

thai của các linh hồn. Tín lý dựa trên sự đầu thai 

của các linh hồn cũng liên kết với thực hành 

“bày tỏ, thể hiện”, căn bản là khuyến khích trẻ 

em tin theo một loại thực hành thần linh giáo, 

kêu gọi nhập hồn. Một số trẻ em cũng như người 

lớn có được những mặc khải và có khả năng nói 

về một số chi tiết trong cuộc đời của những 

người khác mà họ không thể biết được bằng một 

cách khác. Khi trẻ em 

“bày tỏ, thể hiện”, điều 

đó được xem như một 

điềm, hay đó chính là 

dấu hiệu của sự đầu thai 

của chúng. Thực hành 

“bày tỏ, thể hiện” khẳng 

định tầm quan trọng và 

vị trí của trẻ em theo 

cách nhìn của cộng đồng người Druze. 

Sự làm chứng: anh Rachid lớn lên 

trong một gia đình Druze nhưng lại không nhận 

lãnh được sự giảng dạy về tín ngưỡng Druze. Có 

được một học bổng du học về y khoa ở một quốc 

gia Đông Âu, anh đã đến đây học và sinh sống. 

Tại đây, anh và Sarah, vợ anh đã đi theo hai con 

đường khác hẳn nhau khi đi tìm kiếm Đức Chúa 

Trời. Sarah đọc kinh Coran và sống theo lối 

sống của Hồi Giáo. Cô chọn đội khăn choàng 

(được gọi là hijab). 

Ngược lại Rachid được một anh bạn Cơ 

Đốc Nhân người Li-ban chia sẻ với anh về đức 

tin Cơ Đốc từ Kinh Thánh. Đến một lúc, trông 

như hôn nhân của anh Rachid và Sarah có lẽ sẽ 

sụp đổ, vì mỗi người quyết định đi theo định 

hướng tôn giáo riêng của mình. Tuy vậy, một 

hôm anh Rachid quyết định đặt sự tin cậy nơi 

Đấng Mê-si. Trong suốt nhiều tháng, Sarah đã 

quan sát sự biến đổi trong đời sống của chồng 

cô. Chính cô cũng thất vọng với Islam nên cô 

bắt đầu đọc Kinh Thánh và khám phá ra đức tin 

nơi Đấng Mê-si.  

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho người 

Druze về thực hành tà linh “bảy tỏ, thể 

hiện.” Kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô 

tại thành Phi-líp có thể giảng dạy cho 

chúng ta rất nhiều về vấn đề này (Công 

Vụ 16:16-24). Có thể ai nói đến hay đặt 

câu hỏi, hoặc ngăn cản thực hành “bảy 

tỏ, thể hiện” sẽ gặp sự chống đối.   

N 



 Anh chị hãy cầu nguyện cho người 

Druze tìm kiếm và khám phá được Đức 

Chúa Trời, và đạt đến sự hiểu biết cách 

thờ phượng Ngài (Công Vụ 16:14). Như 

người Sa-ma-ri bị ruồng bỏ đối với dân 

Do-thái, người Druze cũng bị tín hữu 

Hồi Giáo truyền thống chối bỏ. Họ đã 

phát triển tín lý riêng của họ liên quan 

đến Islam nhưng rất xa cách, như thể 

các tín lý người Sa-ma-ri liên quan đến 

Do-thái Giáo, những cũng rất cách biệt. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho người 

Druze tiếp nhận đức tin nơi Chúa Giê-

su và từ đó chia sẻ qua đời sống với 

cộng đồng của họ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự thanh tẩy tấm lòng của nhà tiên 

tri Mohammed  

heo các tín hữu Hồi Giáo, nhà tiên tri 

Mohammed đã mở lòng cho tôn giáo và 

được thanh tẩy một cách mầu nhiệm. Họ 

tin rằng Thiên Chúa đã sai khiến thiên sứ 

Gabriel – Jibrail tiếng Ả-rập (Ga-bri-ên tiếng 

Việt) đến mở lòng ngực ông Mohammed và làm 

cho lòng ông đầy dẫy sự thông sáng, kiến thức 

và đức tin. Nhiều người tin rằng biến cố trọng 

yếu này đã xảy ra khi ông Mohammed được 6 

tuổi (năm 576 của Công Nguyên) và sinh sống ở 

giữa bộ tộc Banu Sa’d trong sa mạc. Rồi ông 

được thanh tẩy lòng một lần nữa vào tuổi trưởng 

thành (năm 621 của Công Nguyên), trước khi 

ông rời thành Mecca để đến thành Medina. 

Thiên thần Gabriel – Jibrail tiếng Ả-rập 

đã đến như một Thiên Sứ của Thiên Chúa Allah 

khi ông Mohammed, lúc đó chỉ là một đứa trẻ, 

đang chơi với những đứa con trai khác. Thiên 

thần Gabriel vật ông ngã xuống đất, rồi mở lòng 

ngực ông và lấy trái tim ông ra, và từ trái tim vị 

thiên sứ này cắt đi một giọt máu và nói: “Đây là 

phần tử của Shaytaan (quỉ Sa-tan) trong lòng 

con.” Rồi vị thiên sứ này rửa trái tim trong nước 

lấy từ giếng Zamzam ở thành Mecca đựng trong 

một chậu bằng vàng.  Sau đó thiên thần Gabriel 

đặt trái tim trở lại vào lòng ngực ông 

Mohammed. Những đứa con trai khác hoảng sợ 

bỏ chạy và la hét … “Mohammed đã bị giết 

chết!” Khi chúng trở lại, màu sắc của ông đã 

thay đổi. Một số nói rằng chúng vẫn còn thấy 

những vết may trên ngực của ông. Như kinh 

Coran có nói: “Phải chăng Chúng Ta đã mở 

lòng ngực của con, Mahommed?” (Kinh Coran 

ash-Sharh 94:1) 

Các Cơ Đốc Nhân tin rằng chỉ có máu 

huyết của Đấng Mê-si mới có quyền năng thanh 

tẩy mọi tội lỗi. (1 Giăng 1:7) 

  

T 
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 Các tín hữu Hồi Giáo ở Ma-xê-

đoan  

Đức Chúa Trời không hề quên họ  

ần một phần ba dân số xứ Ma-xê-đoan 

đến từ bối cảnh Hồi Giáo, tạo thanh 

một nhóm 650.000 người của một dân 

số khoảng hơn 2 triệu người.  Nhóm dân tộc Hồi 

Giáo quan trọng nhất là người An-ba-ny 

(khoảng 80%) rồi đén người dân tộc Romani 

sinh sống gần thủ đồ và người Thổ-nhi-kỳ 

(Turk) ở miền đông quốc gia này. Ngược lại 

cộng đồng Cơ Đốc Nhân ở Ma-xê-đoan vẫn còn 

nhỏ nhưng phát triển tốt. Tuy vậy, tín hữu Hồi 

Giáo ở quốc gia này vẫn chưa tiếp cận với Phúc 

Âm và chưa có hội thánh nào được xây dựng ở 

giữa họ. 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy đọc phân đoạn Kinh Thánh 

Ê-sai 52:10 và tuyên xưng sự thành tín 

của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cầu 

xin Ngài gửi đến sự cứu rỗi. 

 Nhiều tín hữu Hồi Giáo không thật sự 

thực hành tín ngưỡng của họ và sống 

đạo. Một số khác như người Romani 

(80.000 người) lại sống trong những mê 

tín dị đoan. Anh chị hãy cầu nguyện cho 

những can thiệp bất ngờ từ Đức Chúa 

Trời (Xuất Ê-gýp-tô Ký hay Xuất Hành 

theo bản dịch mới 3:1-6) 

 Anh chị hãy cầu nguyện xin Chúa mở 

cửa cho sự làm chứng và khích lệ các 

Cơ Đốc Nhân Ma-xê-đoan tiếp cận và 

đụng chạm những người đồng hương 

của họ. Bao nhiêu thế kỷ xung đột, hiềm 

khích giữa tín hữu Hồi Giáo và Cơ Đốc 

Nhân vẫn có thể được chiến thắng với 

tình yêu thương của Đức Chúa Trời bày 

tỏ qua Thập Tự Giá. Sứ đồ Phao-lô đã 

đến và truyền giảng đầu tiên ở thành 

Phi-líp trong vùng Ma-xê-đoan Hy-lạp 

(Công Vụ 16:9-40). Đức Chúa Trời vẫn 

có quyền năng chiến thắng mọi rào cản! 

Ngài đã gửi sứ đồ Phao-lô đến Ma-xê-

đoan. Ngài vẫn gửi nhiều người đến dân 

cư vùng này. 

 

 

  G 
Hình: Thành phố Tetowo ở phía tây 

Skopje, thủ đô Ma-xê-đoan, và  Skopje 

cũng là thủ đô không chính thức của 

vùng với đa số dân tộc thiểu số sinh 

sống.  
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Jakarta – Indonesia  

Một thành phố với rất nhiều tương phản  

ndonesia: dân số 240 triệu người. Và cũng 

là quốc gia đông dân đứng hàng thứ tư trên 

trái đất này. Với một quần đảo chạy dài trên 

đường xích đạo và gồm có 

hàng ngàn đảo lớn nhỏ, 

Indonesia cũng là quê 

hương của hơn 300 dân 

tộc khác nhau, và có đến 

700 ngôn ngữ khác nhau. 

Ở trung tâm của quần đảo 

là thủ đô Jakarta, tọa lạc 

trên đảo Java. Đây là thủ 

đô với tất cả các quan hệ, 

nơi mọi quyết định kinh tế 

và chính trị được thực 

hiện và định đoạt. Jakarta, 

dù không đủ sức hấp dẫn 

để thu hút du lịch lại có 

nhiều hứa hẹn cho mỗi 

người dân Indonesia nào 

muốn thử thời vận tại 

thành phố này. Một thành 

phố khó có thể tưởng 

tượng được đối với một 

người dân Indonesia với 

26 triệu người sinh sống 

tại thủ đô và các khu vực 

vòng đai thủ đô (được biết 

như là Jabodetabek), và 

mỗi năm có đến hàng trăm 

người đến định cư ở thành 

phố này đây. Mỗi dân tộc 

của Indonesia đều được 

đại diện ở Jakarta; trong 

lúc đó người Betawi theo 

tín ngưỡng Hồi Giáo, 

những người đầu tiên đến định cư tại khu vực 

này lại thu nhỏ lại thành một thiểu số. 

Ít thành phố nào cho thấy quá nhiều sự 

tương phản. Chung sống với nhau là những 

thương xá lộng lẫy (“Malls” gọi theo tiếng Anh) 

và khu phố cao ốc văn phòng cũng như những 

khu ổ chuột. Rất nhiều người sống trong những 

căn nhà tranh, những chòi hai bên đường sắc hay 

những kênh nước thật dơ bẩn. Chỉ có trên đường 

phố mới có sự công bằng cho mọi người; tại 

những đoạn đường kẹt xe, chiếc xe Mercedes và 

một chiếc xe đò chở khách nhỏ, cũ kỹ, rỉ sét đều 

cũng phải đậu lại như nhau.  

Và chúng ta còn có thể thấy ở thủ đô 

này, cũng như cả quốc gia đều có những tương 

phản rõ rệt khác: 85% dân số theo tín ngưỡng 

Hồi Giáo và khoảng 13% dân số là Cơ Đốc 

Nhân. Trên nguyên tắc và theo hiến pháp thì 

quốc gia tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng 

nhưng sự kỳ thị chống lại các Cơ Đốc Nhân rất 

rõ ràng trong đời sống hàng ngày. Jakarta cũng 

là căn cứ của một số nhóm Hồi Giáo cực đoan 

nhưng cũng là trụ sở của một số đại học, trường 

Kinh Thánh và tổ chức hướng về sứ mệnh 

truyền giáo. Nhưng dù bất cứ điều gì sẽ xảy ra, 

tương lai của Indonesia sẽ được định đoạt bởi 

những gì sẽ xảy ra tại thủ đô Jakarta. 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho chánh phủ 

ở Jakarta, lãnh đạo bởi Thống Đốc 

Fauzi Bowo: cho chánh phủ có sự khôn 

ngoan lãnh đạo cả nước và giải quyết 

một số vấn đề ở cấp địa phương và quốc 

tế cho hòa bình của cả quốc gia 

Indonesia, 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho mỗi nỗ lực 

để trợ giúp người nghèo khổ đang sinh 

sống tại thủ đô Jakarta, cả về tinh thần, 

thuộc linh và vật chất. Một số các tổ 

chức đang có khải tượng mang đến sự 

I 



trợ giúp cho người neo đơn qua một số 

các dự án khác nhau, và trong quá trình 

đó nói về Chúa Giê-su.  

 Anh chị hãy cầu nguyện xin Đức Chúa 

Trời gửi đến một ngày ân điển cho dân 

tộc Betawi mà ở giữa họ đã có khoảng 

100 Cơ Đốc Nhân.  

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các Cơ Đốc 

Nhân ở thủ đô Jakarta, những người có 

khả năng đem đến một ảnh hưởng đáng 

kể. Nhiều hội thánh vẫn chưa nghĩ đến 

việc truyền giáo. Anh chị hãy cầu xin 

nghị lực, sự dũng cảm và sự che chở từ 

Đức Chúa Trời cho các tín hữu Cơ Đốc 

đang chia sẻ Phúc Âm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự Làm Chứng: “Sự thay đổi của thời đại”  

Bởi Davi Garrison  

 

Vào tháng 1, năm 1991, tôi và một người bạn đã 

có chuyến du hành 4000 dặm (khoảng 6000 cây 

số) xuyên qua Indonesia, khảo sát về các nhóm 

người ít được tiếp cận nhất trên thế giới với 

Phúc Âm, Mỗi tối chúng ta được nhắc nhở là 

Chiến Tranh Vùng Vịnh đang xảy ra 3000 dặm 

ở phương Tây khi chúng tôi nhìn hình ảnh tuyệt 

vời của hoàng hôn tương phản với các mỏ dầu 

đang bừng cháy của Kuwait. Từ những người 

Bugi đến những người Sulawei “chuyên đâm 

người”, được mệnh danh như thế vì họ thường 

đâm các giáo sĩ truyền giáo, đến Banda Aceh, 

cánh cửa sân trước của Mecca, chúng tôi đã thử 

xem cách đem Phúc Âm xâm nhập vào các vùng 

mà Đại Mệnh Lênh 

chưa được thực hiện. 

Ở mọi nơi chúng tôi 

đi đến, chúng tôi đều 

đặt các câu hỏi thách 

thức như: “Anh chị 

đến từ nhóm dân tộc 

nào?” và câu hỏi kế 

tiếp là “Anh chị có 

phải là dân Cơ Đốc 

không?” Câu hỏi thứ 2 thử khả năng đối đáp và 

tiếp nhận đức tin. Câu trả lời luôn luôn là, 

“Không! Chúng tôi không phải là Cơ Đốc Nhân. 

Chúng tôi là tín hữu Hồi Giáo!” Chúng tôi đáp 

lại với một nụ cười và hỏi một cách ngân ngô, 

“Tại sao không? Tại sao anh chị lại không phải 

là Cơ Đốc Nhân?” Câu đối đáp luôn luôn lập lại 



và vẫn còn vang dội trong tai tôi cho đến ngày 

hôm nay, “anh không thể thay đổi người mẹ của 

anh.” Dù câu trả lời của họ rất cương quyết 

nhưng họ lại không bao giờ chống đối chúng tôi. 

Đối với họ, sự thay đổi đó là bất khả thi, không 

bao giờ có thể thực hiện được. Chắc chắn đây là 

lần đầu tiên họ nghe được một câu hỏi như thế. 

Đó là cảnh ngộ của hàng triệu tín hữu Hồi Giáo 

chứ không riêng gì ở Indonsia, ở khắp nơi trong 

thế giới Hồi Giáo. Đối với chúng tôi, Đức Thánh 

Linh đã thay đổi lờ lẽ của những người này 

thành một sự kêu gọi từ Ma-xê-đoan: “Xin ông 

vào xứ Ma-xê-đoan cứu giúp chúng tôi!” (Công 

Vụ 16:9) 

Hai thập niên sau, thời đại đã thay đổi, 

và thế giới Hồi Giáo cũng đã thay đổi. Ở khắp 

nơi trong thế giới Hồi Giáo, chúng tôi thấy rõ 

các cánh cửa mở ra như những biến cố lịch sử và 

sự hồi đáp đối với Phúc Âm. Hai thập niên về 

trước, chúng tôi thật sự mừng rỡ và ngạc nhiên 

khi có được một biến cố với một phong trào duy 

nhất của 1000 tín hữu Hồi Giáo tiếp nhận thánh 

lễ Báp-têm của đức tin Cơ Đốc; ngày nay chúng 

ta chứng kiến được hơn 20 phong trào như thế. 

Từ vùng Tây Châu Phi đến vùng Đông Nam Á, 

Đức Chúa Trời đã bắt đầu thu gặt mùa vụ chưa 

từng có trong Nhà của Islam. Nhiều phong trào 

đã xảy ra ở những khu vực chống đối Phúc Âm 

nhiều nhất trên trái đất. 

Vào mùa xuân 2011, 20 năm sau chuyến 

du hành đầu tiên của tôi, tôi trở lại một lần nữa ở 

Indonesia. Lần này để phỏng vấn một số các tín 

hữu Hồi Giáo bây giờ đã thở thành môn đồ Chúa 

Giê-su Christ trong một phong trào đã cho ra đời 

9 thế hệ những người đi xây dựng hội thánh! Đó 

là một kinh nghiệm thật xúc động, lắng nghe anh 

chị em này chia sẻ câu chuyện bằng cách nào 

Đấng Christ đã đem đến cho họ sự tha thứ và 

một đời sống mới, và bằng cách nào Thánh Linh 

của Đấng Christ đã cho họ nghị lực để tồn tại , 

sống còn qua sự bắt bớ tiếp theo quyết định theo 

Ngài của họ. Có lẽ sự ngạc nhiên và khám phá 

lớn nhất là khi chúng tôi đặt câu hỏi, “Đức Chúa 

Trời đã sử dụng điều gì để đem anh chị đến với 

đức tin nơi Đấng Christ?” Anh chị hãy chuẩn bị 

nghe được một số câu trả lời, nhưng chúng tôi 

thật ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời đơn 

giản từ người này đến người khác: “Có một 

người đã nói với tôi về Phúc Âm.”  Có lẽ chúng 

tôi đã lỡ mất đi phần đó. Thời đại đã thay đổi. 

Nhưng không phải là người Hồi Giáo đã thay 

đổi mà là chính các Cơ Đốc Nhân đã thay đổi. 

Một thế hệ Cơ Đốc Nhân mới, nhẹ nhàng hơn, 

nhưng vẫn trung tín và quyết chí, đã dám chia sẻ 

thông điệp mang đến sự sống của Phúc Âm.  
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Nhóm Boko Haram ở Nigeria  

Sự làm chứng: được giải cứu nhân danh 

Chúa Giê-su  

usseini là một mục sư người Fulani 

sinh tại thành phố Jos, Nigeria. Ngày 

xưa từng là một tín hữu Hồi Giáo, ông 

đã lựa chọn tin nơi Đấng Mê-si, Chúa Giê-su, tại 

một buổi nhóm Cơ Đốc cách đây 20 năm. Ông 

tiếp tục thương mại của ông và cùng lúc đó cũng 

phục vụ như một mục sư. Mục sư Ousseini được 

biết đến bởi những người quen biết ông và bạn 

bè thời ông còn là người Hồi Giáo như một 

người mộ đạo và sống theo Hồi Giáo. Nhiều 

người trong số bạn bè và quen biết của ông đã 

gia nhập một giáo phái Hồi Giáo mang danh 

xưng là Boko Haram. * Gần đây, Mục sư 

Ousseini và một số thành viên của hội thánh ông 

đang trên xe buýt trở về từ một buổi nhóm Cơ 

Đốc thì lại bị là mục tiêu của một số tay súng 

phục kích hai bên đường. Tất cả mọi tín hữu đã 

kêu thiên danh Chúa Giê-su khi họ nghe tiếng 

súng nổ.  

Anh tài xế đã xử lý được tình thế và lái 

xe ra khỏi sự phục kích của các tay súng và chạy 

thẳng đến bệnh viện. Các y sĩ, y tá và bác sĩ rất 

ngạc nhiên là đa số những người trên xe không 

bị thương, và số ít người bị thương thì không bị 

gãy xương hay xuất huyết. Và chiều hôm đó mọi 

người đều có thể về nhà. 

Đây không phải là lần đầu tiên Mục sư 

Ousseini là mục tiêu của các tay súng bắn tỉa của 

phong trào Boko Haram. Và mỗi lần như vậy 

ông đã chứng kiến được cách Chúa Giê-su thật 

sự che chở cho ông như một tường thành, một 

đồn lũy giải cứu ông. Anh 

chị hãy cầu nguyện cho các 

cộng đồng Cơ Đốc ở miền 

bắc Nigeria và nhất là ở các 

tiểu bang Borno và Jos. Anh 

chị hãy cầu nguyện cho một 

sự chung sống trong hòa 

bình và sự cứu 

rỗi cho nhiều 

tín hữu Hồi 

Giáo hơn nữa. 

Hiện 

giờ có nhiều 

nhóm Hồi 

Giáo chính 

thống và cực đoan đang hoạt động ở Nigeria 

(quốc gia với dân số 155 triệu người), với 50% 

dân số theo Hồi Giáo.  Tuy nhiên, số người theo 

Hồi Giáo có nhiều cấp độ sống và thực hành tôn 

giáo khác nhau. 

* Hiểu biết về Boko Haram  

Boko Haram là một nhóm cực đoan Hồi 

Giáo được khởi đầu vào năm 2001 và được quốc 

tế quan tâm từ năm 2009 khi quân đội Nigeria 

có những xung đột với các thành phần vũ trang 

của Boko Haram, với hậu quả là sự thiệt mạng 

của hơn 700 người. Danh xưng “Boko Haram” 

đến từ ngôn ngữ Hausa, “boko” có nghĩa là 

“Phương Tây hay không thuộc về giáo dục của 

Hồi Giáo” và “haram” là từ Ả-rập mang ý nghĩa 

“ngăn cấm”. Boko Haram không những chống 

lại mọi khía cạnh của giáo dục Phương Tây mà 

còn phủ nhận văn hóa và khoa học đến từ 

Phương Tây. Từ nhiều năm qua, nhóm này là tác 

giả của nhiều cuộc tấn công cảnh sát và các hội 

chúng cũng như cá thể Cơ Đốc Nhân. Nhiều anh 

chị em đã mất đi thân nhân và thành viên trong 

hội thánh của họ với những tấn công của nhóm 

Boko Haram. 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự dũng 

cảm, thông sáng và khôn ngoan của 

chánh phủ Nigeria, và giáo phẩm Cơ 

Đốc và Hồi Giáo để giải quyết với nan 

đề của nhóm Boko Haram cũng như các  

nhóm khác (Rô-ma 13:1-4) 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho gia đình 

của hàng trăm nạn nhân từ những tấn  

công khủng bố, xin Đức Chúa Trời đem 

đến cho họ sự chữa lành bên trong, sự 

O 



yên ủi, sự tư vấn và trợ giúp cần thiết và 

cụ thể (Ê-sai 61:1) 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự mặc 

khải của Chúa Giê-su cho các thành 

viên nhóm Boko Haram cũng những 

người đang bị cám dỗ gia nhập nhóm 

này. 

Phần dưới đây: là một danh sách của các dân 

tộc Hồi Giáo chính yếu ở Nigeria. Anh chị hãy 

cầu nguyện cho một hay nhiều nhóm người này 

để Phúc Âm có thể được truyền giảng và quảng 

bá ở giữa họ: 

Trên 1 triệu người 

Housa (19,9 triệu người), Yoruba (8,35 triệu 

người), Yerwa Kanuri (4 triệu người), Sokoto 

Fulani (2,2 triệu người), Haabe Fulani (2,2 triệu 

người), Bororo Fulani (1,95 triệu người), 

Dưới 1 triệu người nhưng trên 100.000 người 

Adamawa Fulani (975.000 người), Bauchi 

Fulani (701.000 người), Manga Kanuri 

(617.000 người), Igbo Fulani (520.000 người), 

Egba (418.000 người), Bade (310.000 người), 

Sonhai (260.000 người), Ả-rập, Shuwa (205.000 

người, Bura (112.000 người) , Igala (108.000 

người) 
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Dân tộc Rshaida ở Sudan  

Hậu duệ của người Ả-rập trong sa mạc 

Châu Phi  

áng sớm là hạt cà-phê được ran trên một 

vĩ sắt cura lò lửa lộ thiên. Phụ nữ vén hai 

bên lều để ánh sáng ban mai chiếu vào. 

Các em trai đi theo cha của mình để dẫn các đàn 

lạc đà và cừu ra ngoài đồng. Các em gái chạy 

chân không đến nửa cây số để đến thăm bà con 

họ hàng của mình. Gió thổi bay cát sa mạc và 

những con bò cạp ẩn mình dưới thảm mát lạnh 

được đặt trên cát sa mạc. Một ngày chậm rãi bắt 

đầu và trôi qua, một ngày bình dị của đời sống 

sa mạc.  

Nhóm 100.000 người thuộc bộ tộc 

Rashaida ở Đông Bắc Sudan là một nhóm dân 

Bedouin bắt nguồn từ Ả-rập Xê-út. Họ đã chạy 

trốn đến đây khoảng 150 năm về trước. Ngôn 

ngữ của họ vẫn là tiếng Ả-rập và tín ngưỡng của 

họ là Islam. Chiếc xe họ ưa thích là chiếc Toyota 

Pick-up 4x4 của thập niên 1980 mà các em trai 

mới12 tuổi đã bắt đầu học lái. Các em gái được 

cưới gã từ 12 đến 17 tuổi. Nhưng đây là thế hệ 

đầu tiên được đi học. Rất nhiều người Rashaida, 

nhất là phụ nữ trên 30 tuổi thường mù chữ,  

hoàn toàn không thể đọc được. Di sản Bedouin 

của họ là cha truyền con nối, từ lịch sử, thi sử, 

đến tôn giáo và truyền thống nuối lạc đà đều 

được truyền miệng.  

Trong bộ tộc Rashaida cũng có nhiều 

giai cấp xã hội. Đa số là doanh nhân kinh doanh 

và trao đổi hàng hóa. Thường thì người dân của 

bộ tộc này không nghèo khổ nhưng lại thích và 

chọn lựa một lối sống bình dị. Nhà của họ 

thường là những lều tranh hay lều trại, phù hợp 

với đời sống du mục của họ. Họ thích đầu tư hơn 

vào vàng và lạc đà. Người dân Rashaida thường 

có những phi vụ buôn lậu xuyên biên giới giữa 

Eritrea và Sudan gây nên những căng thẳng giữa 

họ và chánh quyền địa phương vì họ thường trốn 

thuế. Tuy vậy họ trốn tránh dễ dàng mọi chánh 

quyền khi họ lẫn trốn trong đêm, tắt hết đèn xe  

 

và phóng nhanh xe trong sa mạc, định hướng chỉ 

với các vì sao. Một người từ bộ tộc này có thể 

định vị mình đang ở đâu chỉ với mùi của cát sa 

mạc. 

Nhóm dân tộc này cố tình tự cách ly với 

mọi người và sống cô lập, rất ít tương tác với 

những người Bedouin khác hay người Sudan địa 

phương. Dân tộc Rashaida là người thuần chủng 

Ả-rập và không hề kết hôn với các bộ tộc hay 

dân tộc khác. Họ rất tự hào về dòng dõi của họ 

đến trực tiếp từ nhà tiên tri Mohammed. Hiện 

nay có rất ít tín hữu Cơ Đốc trong vùng sa mạc 

của Ê-thi-ô-bi này. Một số người Rashaida vùng 
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duyên hải Eritrea đã gia nhập quân ngũ vài năm 

qua và đã có cơ hội nghe nói về Đấng Christ từ 

những quân lính khác. Ngoài sự tiếp cận này nền 

văn hóa và hệ thống tin ngưỡng của họ chưa bao 

giờ bị thách thức. Họ là bộ tộc chưa được tiếp 

cận và truyền giáo.  

 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho người 

Rashaida với câu gốc Kinh Thánh Ê-sai 

45:2-3. Cầu xin Đức Chúa Trời làm cho 

mọi thanh sắt mềm mại, và phá vỡ các 

rào cản ngăn chặn người Rashaida đến 

với Phúc Âm. Anh chị hãy cầu nguyện 

để Chúa Giê-su trở thành tài sản và kho 

báu của họ, và khi Ngài được mạc khải 

thì sẽ khó chống cự được. 

 Anh chị hãy cầu xin Đức Chúa Trời gửi 

đến những nhân sự dấn thân cho việc 

xây dựng quan hệ với nhóm bộ tộc du 

mục này. 

 Anh chị hãy cầu xin Đức Chúa Trời 

thêm sức cho một số ít tín hữu Cơ Đốc 

người Rashaida giúp họ trở nên những 

người xây dựng hòa bình ở giữa những 

láng giềng hiềm khích trong một vùng 

nổi tiếng về chiến tranh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ngày 14 tháng 8, 2012 – Ngày thứ 26 

Đêm của Quyền Năng – Laylat al-

Qadr  

Đêm nhà tiên tri Mohammed nhận được 

những mặc khải cho ông  

atima rất phấn khởi. Salim, chồng của cô 

đã mời vị giáo sư của gia đình để ăn 

mừng. Cho đến hôm nay, Fatima đã có 

những cuộc trao đổi rất khích lệ với Sarah trong 

khi những người đàn ông trò chuyện và mấy đứa 

con gái chơi đùa với nhau. Vào lần viếng thăm 

vừa qua Sarah đã đề nghị cầu nguyện cho 

Fatima. Cô có cảm giác thật lạ nhưng yên bình 

khi cô được Sarah cầu thay, và bây giờ cô hy 

vọng có thêm những lần cầu nguyện như thế. 

Sarah và gia đình cô là các môn đồ của Đấng 

Mê-si, Chúa  Giê-su. 

Fatima không chỉ nôn nóng, phấn khởi 

với sự viếng thăm của Sarah mà còn trông đợi 

hơn nữa buổi lễ đặc biệt tối hôm nay, Laylat al-

Qadr, đêm của quyền năng. Cô quyết chí thức cả 

đêm với hy vọng những lời cầu nguyện có được 

đứa con trai của cô sẽ được hồi đáp. Với sự 

trông đợi và thanh thản, Fatima tin chắc năm nay 

cô sẽ có khả năng cầu nguyện. Cách đây 2 năm 

Fatima có kinh nguyệt ngay vào thời điểm cuối 

của lễ Ra-ma-đan khiến cho cô trở nên ô uế và 

không thể cầu nguyện. Sau đó cô lại có bầu nên 

cũng không có điều kiện để cầu nguyện mùa 

kiêng ăn năm kế tiếp vì cô quá bận công việc 

chăm sóc con. Fatima đã sanh ra 3 đứa con gái 

nhưng Salim vẫn yêu thương và không chối bỏ 

cô; nhưng ngược lại bà mẹ chồng thì nguyền rủa 

cô vì không có con trai. Bà đã khuyến khích con 

trai bà nên cưới thêm 

một người vợ thứ 2. 

Fatima rất lo lắng với 

sự đe dọa này và đã thực hiện một cuộc hành 

hương ở ngôi mộ của một vị thánh để cầu xin có 

được một đứa con trai. Cô cũng nỗ lực giữ hết 

tất cả các trách nhiệm tôn giáo của cô. Và hôm 

nay cô tràn đầy hy vọng vì là Đêm Quyền Năng.  

Theo Sura 97 (chương 97 của kinh 

Coran), đây là đêm mà nhà tiên tri đã nhận được 

khải thị đầu tiên của ông. Các tín hữu Hồi Giáo 

tin rằng các lời cầu nguyện được dâng lên trong 

đêm này sẽ đặt biệt được hồi đáp một cách 

nhiệm mầu. Một số người tin rằng lời cầu 

nguyện trong đêm quyền năng này sẽ bù lại sự 

thiếu sót trong sự cầu nguyện hàng ngày.  Đêm 

quyền năng xảy ra trong thời điểm 10 ngày cuối 

của lễ Ra-ma-đan và đa số giáo chức Hồi Giáo 

nghĩ đêm đó là vào ngày thứ 27. Mỗi ngày mới 

bắt đầu vào hoàng hôn, vì thế năm này đêm 

quyền năng được ấn định là đêm thứ 13 của 

tháng 8. 

Fatima tiêu biểu cho hàng ngàn phụ nữ 

Hồi Giáo phấn khởi và trông đợi đêm quyền 

năng. Chỉ tiếc là rất ít người có được một người 

như Sarah để dẫn họ đến Chúa Giê-su. 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho sự khải thị 

mầu nhiệm của Chúa Giê-su trong giấc 

mơ và hiện thấy trong đêm này. Anh chị 

hãy nghĩ đến các tín hữu Hồi Giáo trong 

thành phố của anh chị, hay ở khu vực 
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hay trong quốc gia anh chị sinh sống, 

hay ở những nơi khác. Anh chị hãy cầu 

xin Đức Chúa Trời dẫn dắt lời cầu 

nguyện của anh chị. Cùng lúc đó anh 

chị hãy cầu nguyện cho những người đã 

nhận lãnh được sự mặc khải để họ có cơ 

hội gặp gỡ các tín hữu Cơ Đốc để được 

trợ giúp trở thành những môn đồ Đấng 

Christ (Công Vụ 10:1-48)  

  

 

 

 

 

  

Hadith ghi lại bởi Sahih Bukhari 

Kể lại bởi Abu Huraira 

Nhà tiên tri đã nói: “Ai kiêng ăn trong 

tháng Ra-ma-đan với lòng tin chân 

thành (hay niềm tin) và hy vọng nơi sự 

ban thưởng từ Thiên Chúa Allah thì tất 

cả tội lỗi của người đó sẽ được tha thứ, 

và ai kiên định trong sự cầu nguyện 

trong Đêm Quyền Năng với tấm lòng 

chân thật và hy vọng nơi sự ban thưởng 

từ Thiên Chúa Allah thì tất cả tội lỗi 

của người đó cũng sẽ được tha thứ.” 

 



Ngày 15 tháng 8, 2012 – Ngày thứ 27 

“Anh chị hãy cho đi, chia sẻ thì anh 

chị cũng sẽ được ban cho”  

Những lời lẽ trọng yếu đến từ Phúc Âm Lu-

ca 6:38  

ứ đồ Phao-lô đã hoàn tất thánh chức của 

ông qua nhiều phương thức. Chúng ta 

đọc được trong Kinh Thánh là nhiều lúc 

ông bắt buộc phải mưu sinh với công việc may 

trại, trong khi vào những thời điểm khác có 

nhiều người chu cấp cho những nhu cầu của ông 

để ông có thể dành trọn thời gian “tập trung vào 

việc giảng Đạo, chứng minh cho người Do Thái 

rằng Đức Giê-su chính là Chúa Cứu thế.” (Công 

Vụ 18:5)  

Trong đoạn Phi-líp 4:10-19, chúng ta 

đọc được về thái độ của sứ đồ Phao-lô trong 

những tình cảnh ông phải đối diện. Ông biết 

sống thỏa lòng với những khả năng khiêm tốn, 

và sống trong sự phồn thịnh. Khi sứ đồ Phao-lô 

nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, và những món quà 

giúp ông dành trọn thời gian và nghị lực cho 

việc truyền giảng, giảng dạy, ông không tìm  

kiếm những quyền lợi đó, trái ngược lại ông 

nhìn nhận công đức của những người ban cho 

ông những món quà này để họ được Đức Chúa 

Trời ban phước cho họ. Sứ đồ Phao-lô đã miêu 

tả các món quà này như “như hương thơm, như 

lễ vật Đức Chúa Trời chấp nhận và đẹp lòng” 

Ông cũng khích lệ những người ban cho các 

món quà này “Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung 

cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như 

sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu 

Thế Giê-su.”  

Các thánh chức truyền giáo trên khắp 

thế giới cho tín hữu Hồi Giáo qua các kênh 

truyền thông như truyền thanh, Internet, truyền 

hình, sách vở, tuần báo, và truyền hình vệ tinh 

đều cần nguồn tài trợ đáng kể. Một số các thánh 

chức truyền giáo này truyền giảng Phúc Âm cho 

các hội chúng Hồi Giáo. Một số các thánh chức 

truyền giáo khác nhận mỗi tháng hàng ngàn 

email, tin nhắn và cuộc gọi điện thoại từ những  

 

người lần đầu tiên nghe được thông điệp Phúc 

Âm và muốn trở nên môn đồ. 

Những sứ mệnh truyền giáo “tự phát” ở 

cấp độ địa phương vẫn đem đến những kết quả 

trên khắp thế giới. Trong nhiều bối cảnh Hồi 

Giáo, các tín hữu Cơ Đốc đã phải có công việc 

làm bình thường để có thể vào được trong quốc 

gia Hồi Giáo thường chống lại và không cho 

phép việc truyền giáo Phúc Âm. Đôi khi thì họ 

co được lương tốt, có khi thì lương rất thấp, và 

họ cần có thể nguồn tài trợ để sinh sống.  

Dù bị tín hữu Hồi vu khống và lên án, 

các giáo sĩ và giáo chức truyền giáo không bao 

giờ có chính sách “mua chuộc người cải đạo.” 

Phần lớn các nỗ lực xây dựng các cộng đồng các 

tín hữu Cơ Đốc mới đều tập trung vào khuôn 

mẫu 3 “Tự Phát Triển”.  Khuôn mẫu này khích 

lệ mỗi nhóm tín hữu mới : 

Tự quản nhiệm: có một hệ thống lãnh 

đạo địa phương, bản xứ riêng. 

Tự lực: có khả năng tự tài trợ, tồn tại 

với tài chánh riêng, và tự tài trợ các chức vụ và 

thánh chức với tài nguyên, năng lực mủa mình. 

Tự bành trướng: có khả năng phát triển, 

bành trướng qua sự thiết lập những cộng đồng 

đức tin mới. 
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Đôi khi với những tình huống đặc biệt 

như sự bắt bớ, khó khăn về kinh tế, và thiên tai 

đã khiến cho khuôn mẫu 3 tự phát triển khó có 

thể duy trì. Thật ra cũng không có gì sai khi các 

tín hữu bày tỏ sự tương thân tương trợ với anh 

chị em của mình. (2 Cô-rinh-tô 8:1-21) 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 “30 Ngày” xin khích lệ anh chị em tham 

gia chương trình dâng hiến cho các 

thánh chức và chức vụ truyền giáo cho 

tín hữu Hồi Giáo. Chúng ta hãy “tìm 

kiếm trước hết vương quốc của Đức 

Chúa Trời” với tài chánh của chúng ta. 

Anh chị có thể dành thời gian để tìm 

kiếm Đức Chúa Trời và xin sự dẫn dắt 

của Ngài về cách anh chị có thể dâng 

hiến. Anh chị hãy cầu nguyện cho sự 

dâng hiến được gia tăng cho các thánh 

chức truyền giáo cho tín hữu Hồi Giáo 

trên khắp thế giới. Anh chị hãy cầu 

nguyện cho các khía cạnh khác nhau 

của các thánh chức thánh chức và chức 

vụ được nói đến trong bài này với câu 

gốc của Kinh Thánh được trích dẫn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 16 tháng 8, 2012 – Ngày thứ 28 

Quyển Izhar ul-Haqq  

Câu trả lời cho những kết án của tín hữu 

Hồi Giáo đối với Kinh Thánh  

uyển Izhar ul-Happ là một quyển sách 

Hồi Giáo 

có dụng ý 

làm nản chí và lay 

chuyển đức tin các 

Cơ Đốc Nhân, 

nhất là các Cơ Đốc 

Nhân đang sinh 

sống trong các quốc gia Hồi Giáo và đến từ 

nguồn gốc Hồi Giáo. Quyển sách này chế nhạo 

sự tin cậy các Cơ Đốc Nhân đặt vào Kinh Thánh 

và tuyên bố và khẳng định là Kinh Thánh cuối 

cùng đã bị con người chi phối và không mang 

tính toàn vẹn. Trong khi đó, quyển sách này giới 

thiệu kinh Coran như là một quyển sách toàn 

hảo. 

Nội dung của quyển Izhar ul-Happ, bắt 

nguồn từ phiên bản gốc tiếng Ả-rập, đến từ một 

sự tranh luận với một giáo sĩ tuyền giáo người 

Đức cách đây 150 năm. Những nhà tranh luận và 

học giả Hồi Giáo đã sử dụng hệ thống Luận Giải 

và Phản Luận Kinh Thánh của thế kỷ thứ 19 

được viết ở Châu Âu, như một nỗ lực hỗ trợ các 

lời lên án truyền thống của Hồi Giáo cho rằng 

Kinh Thánh mất đi tính toàn vẹn và bị bóp méo, 

chỉnh sửa bởi con người. Quyển Izhar ul-Happ 

vẫn còn được nhiều tín hữu Hồi Giáo xem là 

hữu hiệu nên vẫn còn được in ấn và phát hành 

với nội dung nguyên thủy và được quảng bá một 

cách rộng lớn bởi các mạng lưới các lãnh đạo 

Hồi Giáo chính thống. Hơn thế nữa, các lập luận 

từ quyển sách này được hầu hết các nhà tranh 

luận, học giả chính yếu trên khắp thế giới của 

Hồi Giáo sử dụng, trong đó có các ông Shabir 

Ali, Jamal Badawi, và Zakir Naik. Các lập luận 

được phát sống 24 trên 24 bởi đài truyền hình vệ 

tinh cho khán thính giả ở khắp Châu Á. Và còn 

ngạc nhiên hơn nữa là cho đến nay không có 

quyển sách nào dám lên tiếng đối đáp những lời 

phản luận có trong quyển Izhar ul-Happ, và 
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khích lệ các Cơ Đốc Nhân dám thách thức tín 

hữu Hồi Giáo.  

Chúng ta thật sự cần đưa ra một câu trả 

lời đối với các tín hữu Hồi Giáo, nhưng trong sự 

tôn trọng họ, về các vấn đề liên quan đến Kinh 

Thánh, cũng như có thể đem đến sự nghiên cứu 

mới nhất về kinh Coran. Thí dụ, tính toàn vẹn 

của các quyển sách thuộc Tân Ước đã được 

chính minh hơn tính tính toàn vẹn của các tác 

phẩm cấu thanh quyển Coran. Trong những thập 

niên vừa qua đã xuất hiện một số các quyển sách 

nghiên cứu học giả rất nghiêm túc, và các tác 

phẩm này đã dấy lên những câu hỏi rất khó giải 

đáp về kinh Coran, và trong nhiều trường hợp 

còn khó giải đáp hơn các câu hỏi các học giả 

thường đặt về Kinh Thánh. 

Một số tín hữu Cơ Đốc hiện đang biên 

soạn một quyển sách đối đáp lại quyển Izhar ul-

Happ. Các mục tiêu của dự án này không chỉ 

bảo vệ Lời của Đức Chúa Trời chống lại những 

lời vu khống mà còn khích lệ các tín hữu Hồi 

Giáo nên đọc và nghiên cứu Kinh Thánh hơn là 

chỉ lập lại những phản luận mà không hiểu rõ 

vấn đề. 

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho công việc 

đối đáp lại những vu khống, phản luận 

từ Hồi Giáo trên tính toàn vẹn và thiên 

thượng của Kinh Thánh.  Xin Đức Chúa 

Trời tiếp tục dấy lên những người thích 

hợp với kiến thức đúng đắn, khả năng, 

ân tứ và bản tính để thực hiện một cách 

hữu hiệu thánh chức này. Với dự án thật 

khó để phản luận quyển Izhar ul-Happ 

kiến thức và tri thức, hay khả năng 

tranh luận chưa hẳn là đủ. Ngược lại 

chúng ta cần có quyền năng của Đức 

Chúa Trời để trang bị và thêm sức cho 

các tác giả Cơ Đốc có “quyền năng Đức 

Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, 

đánh đổ các lý luận, và mọi sự kiêu 

căng nghịch với sự hiểu biết về Đức 

Chúa Trời”. Mục đích, như Lời của 

Chúa đã bày tỏ rất rõ, là “bắt mọi tư 

tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế.” 

(2 Cô-rinh-tô 10:5) 

 Sau khi đưa ra một sự phản luận đầy dủ 

cho quyển Izhar ul-Happ cuối cùng 

được quảng bá qua các kênh phân 

truyền thong thích hợp để quảng bá qua 

sách và truyền thanh, truyền hình, xin 

anh chị hãy cầu nguyện cho cho sự dẫn 

dắt, ân điển và quang phòng của Đức 

Chúa Trời.  
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Dân tộc Rohingya.  

2.000.000 người và có thể hơn nữa đang tìm 

một đất sống, một quê hương, hòa bình và tự 

do   

hật khó có được những con số chính xác 

về dân tộc Rohingya vì họ không được 

bất cứ quốc gia nào nhìn nhận như là 

công dân. Đa số những người thuộc về dân tộc 

này đang sinh sống ở bang Rakhine, Miến Điện. 

Họ là những người tỵ nạn rải rác ở khắp nơi, từ 

Bangladesh, Malaysia, Trung Quốc, đến, Ả-rập 

Xê-út, Pakistan và Thái-lan. Ở giữa dân tộc 

Rohingya cũng có một số ít tín hữu Cơ Đốc tin 

nơi Đấng Mê-si. Hầu như tất cả những người 

thuộc dân tộc này đều đến từ giáo phái bé nhỏ 

Sufi của Islam.  

Người Rohingya Hồi Giáo có nguồn gốc 

từ Miến Điện (bầy giờ được gọi là Myanmar, lúc 

trước đát nước này mang tên là Burma).  Bị bắt 

bớ một cách khủng khiếp ở đất nước của họ và 

trở nên người tỵ nạn từ thời Đệ Nhị Thế Chiến.  

Các lãnh đạo hiện tại của Myanmar dựa trên tinh 

thần ái quốc và Phật Giáo để củng cố chế độ của 

họ, do đó các dân tộc thiểu số như dân tộc 

Rohingya thường bị kỳ thị và ngược đải.  

Dân tộc Rohingya sống rải rác ở miền 

Nam Châu Á và Đông Nam Á. Chúng ta có thể 

ước lượng 111.000 người sinh sống trong 9 trại 

ty nạn dọc biên giới Thái-lan – Miến Điện. 

Nhiều người Rohingya đã sống trong các trại tỵ 

nạn từ lâu, với hy vọng được di cư sang một nơi 

nào khác. Nhưng rất tiếc là ít có nơi nào chịu 

nhận họ vì tai tiếng không tốt của họ. Tại 

Malaysia trẻ em của người Rohingya tỵ nạn 

không được phép đến trường học và lớn lên hầu 

như không có tương lai. Vài năm gần đây đã có 

một số trường được thiết lập cho họ nhưng vẫn 

còn những trở ngại về tài chính và giáo viên, 

nhân sự có nghiệp vụ để trang bị cho các trường 

này. Một số cộng đồng người Rohingya cũng 

phản đối các nỗ lực đem đến giáo dục từ những 

người không phải là tín hữu Hồi Giáo. Cuộc 

 

sống như người tỵ nạn của họ luôn luôn bị ám 

ảnh bởi sự sợ hải, tổn thương, bấp bênh, đàn áp  

và bất công. 

Công việc phiên dịch Kinh Thánh: một 

số sách dựa trên chữ Ả-rập (bổ sung với một số 

dấu chữ) được sử dụng ở Miến Điện trong ngôn 

ngữ của người Rohingya. Ngoài ra, ngôn ngữ 

Rohingya dựa trên ký tự La-tin đã được phổ biến 

trên website và Internet.  Tuy nhiên, một số lớn 

những người Rohingya sống tỵ nạn ở 

Bangladesh lại có xu hướng sử dụng chữ 

Bengali. Vì thế Kinh Thánh cho Rohingya cần 

được phiên dịch ít nhất trong 3 chữ viết khác 

nhau. 

T 



Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Hiện nay đã có 21 câu chuyện của Kinh 

Thánh đã được phiên dịch sang tiếng 

Rohingya và chúng ta hy vọng là các 

câu chuyện này có thể được phổ biến 

trong những tháng sắp đến. Định đoạt 

sách hay tài liệu nào để phiên dịch là cả 

một thách thức. Truyền thông hữu hiệu 

và sự phối hợp các dự án phiên dịch một 

cách thận trọng là chính yếu. 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho dân tộc này 

và cho các nỗ lực đem đến sự hiểu biết 

về Đấng Mê-si cho dân tộc Rohingya. 

Một số tín hữu Cơ Đốc đã tìm cách giúp 

đỡ những người Rohingya. Xin anh chị 

cầu nguyện Đức Chúa Trời dấy lên 

những người khác để tham gia vào công 

việc này. 
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Những Tập Họp Rộng Lớn ở Đông 

Nam Á  

Hàng ngàn và hàng ngàn cuộc tập họp sẽ 

diễn ra tiếp theo lễ Ra-ma-đan  

rong 3 ngày sắp đến các tín hữu Hồi 

Giáo sẽ tập họp để ăn mừng sự kết cuộc 

của lễ Ra-ma-đan. Buổi lễ này, Eid ud-

Fitr cũng là khoảnh khắc ý nghĩa nhất đánh dấu 

những cuộc tập họp tôn giáo.  Hàng vạn tín hữu 

Hồi Giáo sẽ tập họp ở những thánh đường 

(mosque) như Agra mosque đối diện với cung 

điện Taj Mahal ở Ấn độ. Ở quốc gia lân cận 

Pakistan, hàng ngàn người sẽ tập họp ở mosque 

Faisal ở thành phố Islamabad, cũng như ở 

Bashadi mosque ở thành phố Lahore. Những 

cuộc tập họp này để lại một ấn tượng sâu 

nghiệm trên các tín hữu Hồi Giáo đến hiện diện. 

Tuy nhiên, cuộc tập họp rộng lớn và ấn tượng 

nhất là ở thành Meca với 2 triệu người hành 

hương cùng cầu nguyện ở mosque Haram với 

cuộc hành hương hàng năm thường được tổ 

chức khoảng 70 ngày sau lễ Ra-ma-đan. 

Các tín hữu Hồi Giáo thường gặp gỡ bạn 

bè trong những tập họp này và thường được 

những lãnh đạo cầu nguyện dẫn dắt trong những 

thời điểm cầu nguyện của hội chúng. Các tín 

hữu Hồi Giáo xem những tập họp này như là sự 

vượt trội và tăng trưởng của tín ngưỡng Islam. 

Chúa Giê-su đã nói là Vương Quốc của Ngài 

như là một hạt mù-tạt bé nhỏ. Nói chung, các tín 

hữu Hồi Giáo phủ nhận sự chữa lành, sự sống và 

sự cứu rỗi có thể đến từ Thập Tự Giá và sự phục 

sinh. Chính trong sự yếu đuối mà quyền năng 

của Chúa được bày tỏ và chứng minh chứ không 

phải bởi con số đầy ấn tượng, những diễn giả tài 

năng, hay sự tập họp để thể hiện quyền lực ở 

trần thế.  

Ý tưởng để cầu nguyện và hành động 

 Anh chị hãy cầu nguyện cho các gia 

đình Hồi Giáo đang sinh sống trong 

thành phố, cộng đồng, khu vực hay quốc 

gia của anh chị cho họ có cơ hội gặp gỡ 

các tín hữu Cơ Đốc chân chính chia sẻ 

được với họ bánh hằng sống tại lễ tiệc 

(Thi Thiên 34:8; Giô-na 6:55-58) 

 Xin anh chị cầu nguyện cho các tín hữu 

Hồi Giáo trong nước của anh chị đi đến 

các cuộc tập họp tôn giáo rộng lớn này.  

Anh chị hãy cầu nguyện để họ quan tâm 

đến Đức Chúa Trời. Anh chị hãy cầu 

nguyện cho sự mặc khải về Chúa Giê-su 

đã bị đóng đinh trên thập tự giá, sống 

lại và bây giờ ngự trị, hằng sống được 

đem đến cho họ trong 3 ngày lễ tiệc này. 

 

 

T 


