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Trường Thánh Kinh Truyền Giáo Toàn Cầu  
 
 

Các bạn sẽ gặp ở đây 89 bài học đơn giản dễ hiểu và những bài tập về Sự Rao Giảng Phúc âm và 

Công cuộc Truyền Giáo, về Vai trò của Môn đồ, Sự Kêu Gọi của Đức Chúa Trời, các Vấn đề 

Kinh phí Tài chính, Vai trò của Hội Thánh, và về Vương quốc Đức Chúa Trời. 

 

Tại đây, các bạn có thể xem thấy một giáo trình đầy đủ của Trường Thánh Kinh được đặc biệt 

phát triển để dùng qua hệ thống Internet.  Giáo trình này hoàn toàn miễn phí, và chúng tôi luôn ở 

tư thế sẵn sàng giúp đỡ các bạn khi có cần, thông qua phương tiện thư điện tử (e-mail). 

 

Các bài học được biên soạn bởi Tiến sĩ Thần khoa kiêm Giáo sư Triết học Les Norman. Kể từ 

1987, số bài học này đã được mang ra thảo luận tại Anh Quốc bởi những sinh viên hải ngoại và 

sau đó được đặc biệt đón nhận bởi dân chúng thuộc Thế giới Thứ ba, là nơi có một cao trào quan 

trọng hướng về Đức Chúa Trời. 

 

Giáo trình được sử dụng trên khắp năm lục địa toàn thế giới, trong phạm vi tư gia, hội thánh cũng 

như các trường Kinh Thánh. Tất cả tài liệu học tập nghiên cứu và sự hỗ trợ của chúng tôi đều 

mang tính thực sự miễn phí. Đây là món quà chúng tôi dành tặng cho các bạn trong tình yêu 

thương của Đấng Christ để giúp các bạn hoàn thành được Đại Sứ Mệnh của Đức Chúa Trời : Rao 

Truyền Phúc Am khắp thế gian !   

 

 

SỰ RAO TRUYỀN PHÚC ÂM (hay TIN LÀNH)  
1.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC   

2.  CÁC TIN TỨC TỐT LÀNH  

3.  KHẨN CẦU ĐỨC CHÚA TRỜI  

4.  NHỮNG GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU ĐỂ NHẬN ƠN CỨU RỖI  

5.  NẾP SỐNG CỦA MỘT NHÀ RAO TRUYỀN PHÚC ÂM  

6.  SỬ DỤNG MỌI PHƯƠNG CÁCH CHO PHÉP  

7.  ĐƯỢC TRANG BỊ  

8.  CÁC DẤU KỲ PHÉP LẠ  

9.  CHỮA LÀNH KẺ TẬT BỆNH  

10.  TIỄU TRỪ TÀ MA (hay ĐUỔI QUỶ) 

 

 

http://www.dci.org.uk/
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SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO  
1.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC  

2.  CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO THẾ GIỚI  

3.  ĐẠI SỨ MỆNH (hay ĐẠI MỆNH LỆNH)  

4.  MỆNH LỆNH CUỐI CÙNG  

5.  SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO LÀ GÌ  

6.  LỜI HỨA DÀNH CHO CÁC SỨ MỆNH THIÊNG LIÊNG  

7.  HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ  

8.  CÁC DÂN TỘC CHƯA ĐUỢC TIẾP CẬN  

9.  TIẾP CẬN CÁC THÀNH PHẦN DÂN CHÚNG CHƯA ĐƯỢC TIẾP CẬN  

10.  CHÚA GIÊ-SU, NHÀ TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI  

11.  TẠI SAO NHỮNG KẺ NGHÈO KHÓ LẠI LÀ NGHÈO KHÓ ? 

12.  XỨC DẦU CHO NHỮNG KẺ NGHÈO KHÓ  

 

NHỮNG NỀN TẢNG THIẾT YẾU CỦA ĐỜI SỐNG MÔN ĐỒ  
1.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC  

2.  CÁC GIAI ĐOẠN BAN ĐẦU  

3.  SỰ XÁC QUYẾT  

4.  ĐỨC THÁNH LINH  

5.  SỰ CẦU NGUYỆN  

6.  LỜI CHÚA  

7.  SỰ SUY NGẪM  

8.  LẮNG NGHE ĐỨC CHÚA TRỜI  

9.  SỰ TÔN THỜ CHÚC TỤNG  

10.  ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN   

11.  KHẢI TƯỢNG  

12.  SỰ SỐNG SUNG MÃN  

13.  TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ CHÚA GIÊ-SU   

14.  SỰ THÁNH KHIẾT  

15.  SỰ ĐAU KHỔ   

16.  THẨM QUYỀN    

17.  TÌNH YÊU THƯƠNG  

18.  VỀ NGÀY VUA QUANG LÂM 

  

SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI  
1.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC  

2.  TRƯỚC HẾT, NÓI VỀ MỘT MÔN ĐỒ ĐẦU TIÊN  

3.  SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI  

4.  AI ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI  

5.  SỰ ĐẶT TAY  

6.  SỰ KIÊN TRÌ  

7.  QUI LUẬT CỦA SỰ CHUẨN BỊ  

8.  RA ĐI   

9.  SỰ KIÊNG ĂN ĐÍCH THỰC  

10.  LÒNG TRUNG TÍN  

11.  NHỮNG SỰ THỬ THÁCH, CÁM DỖ   
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12.  CHIẾN THẮNG SỰ NÃN LÒNG   

13.  CHIẾN THẮNG SỰ CÔ ĐƠN  

14.  QUẢN LÝ TỐT QUỸ THỜI GIỜ CỦA BẠN  

15.  ĐỊNH MỆNH PHƯỚC HẠNH   

16.  LỊCH SỬ CỦA VƯƠNG QUỐC  

17.  VINH QUANG CỦA VƯƠNG QUỐC  

18.  NGÀY VUA QUANG LÂM  

19.  NHỮNG KẺ HẠNH PHÚC CỦA VƯƠNG QUỐC  

20.  SỨ MỆNH CỦA VƯƠNG QUỐC  

21.  VƯƠNG QUỐC HIỆP NHẤT  

22.  VƯƠNG QUỐC HAY SỰ TAI ƯƠNG  

 

THIẾT LẬP HỘI THÁNH  
1.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC  

2.  XÂY DỰNG HỘI THÁNH  

3.  MỘT HỘI THÁNH THU HOẠCH   

4.  MỘT HỘI THÁNH PHỤC VỤ  

5.  MỘT HỘI THÁNH MÔN ĐỒ HÓA  

6.  HỘI THÁNH MẸ  

7.  HỘI THÁNH TẾ BÀO  

8.  MỘT HỘI THÁNH SINH ĐỘNG  

9.  MỘT HỘI THÁNH ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI ĐỨC THÁNH LINH  

10.  MỘT HỘI THÁNH XUNG KÍCH  

11.  MỘT HỘI THÁNH THEO TRUYỀN THỐNG SỨ ĐỒ  

12.  MỘT HỘI THÁNH ĐẠI CHÚNG  

13.  MỘT HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO -1 

14.  MỘT HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO -2 

15. MỘT HỘI THÁNH ĐEM LẠI BIẾN ĐỔi TÍCH CỰC CHO THẾ GIAN  

16.  MỘT HỘI THÁNH CỦA SỰ PHỤC HƯNG  

 

CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH CỦA VƯƠNG QUỐC  
1.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC  

2.  CHIẾN ĐẤU CHỐNG SỰ NGHÈO ĐÓI  

3.  TỪ ĐÓI KÉM ĐẾN DƯ DẬT  

4.  NỀN TIỀN TỆ CỦA VƯƠNG QUỐC  

5.  CÁC CHÌA KHÓA CỦA VƯƠNG QUỐC  

6.  NỀN KINH TẾ CỦA VƯƠNG QUỐC  

7.  VỤ RẮC RỐI VỀ TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁC PHÁI BỘ TRUYỀN GIÁO  

8.  NHỮNG CÔNG NHÂN CỦA GIỜ THỨ 11  

9.  CHÚA GIÊ-SU ĐÃ THỰC SỰ SỐNG NHƯ THẾ NÀO ? 

10.  THU GOM ĐỂ HỖ TRỢ  

11.  NHỮNG VIỆC LÀM CỦA VƯƠNG QUỐC  

 

 

 



5 

 

 
Phương cách mở một trường học Kinh Thánh   
 

Chúng ta là ai ? 
 

Làm sao để tôi có thể giúp đỡ các Bạn ?  

 

Hãy biết chắc là các Bạn sẽ truyền đạt bài học đến cho những người khác. Hãy luôn luôn cầu 

nguyện và chuẩn bị tốt các câu Kinh Thánh và phần tài liệu nghiên cứu bổ sung của các bạn để 

giúp cho công việc truyền đạt được thêm sinh động và hiệu quả. 

 
 
 

 

 

 

 

 

© 1985-2010 The DCI Trust, England - Global Support for the world of mission 

(Tạm dịch : Trung tâm Hỗ trợ Công cuộc Truyền Giáo Toàn cầu)  

Web site: http://www.dci.org.uk  

E-mail: http://www.dci.org.uk/main/writetodci.htm  
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SỰ RAO TRUYỀN PHÚC ÂM (hay TIN LÀNH)  
 
1. PHẦN GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH   

Trường Thánh Kinh Toàn cầu qua mạng Internet của thế kỷ 21 và Bộ phận Trách nhiệm Truyền 

giáo của chúng tôi xin có lời chân thành hoan nghinh Bạn đến với chương trình đào tạo này. Đây 

là một ngôi trường không có tường vách hay biên giới ngăn cách, cũng chẳng đòi hỏi chút kinh 

phí nào dù là nhỏ nhất, một ngôi trường vượt qua mọi rào cản về định kiến chính trị, tôn giáo, 

giới tính hay hệ phái trong danh Chúa Giê-su.  

Chúng tôi mong rằng những bài học này sẽ đem lại cho Bạn nhiều nguồn cảm hứng và phước 

hạnh thiêng liêng như đã từng mang đến cho hàng ngàn người khác cùng có khát vọng được sống 

và hiến dâng niềm tin  yêu ban đầu của mình lên cho Chúa Cứu Thế Giê-su. 

Sự việc Bạn hôm nay bắt đầu nghiên cứu giáo trình này, chứng tỏ rằng chính Bạn muốn biết về 

Chúa nhiều hơn, rằng Bạn có lòng mong thấy những thân bằng quyến thuộc cũng như nhân dân 

mình, và các sắc tộc trên thế giới chưa tiếp cận được với Phúc âm, cùng những thành phần nghèo 

khó đang sống giữa chốn trần ai, sớm tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su để hưởng được một đời 

sống chuẩn mực, trong sáng trong tình yêu thương và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. 

Giáo trình này sẽ thực sự giúp Bạn đạt tới mục đích ấy. 

Bài học đầu tiên rất đơn giản và chỉ là một sự giới thiệu mà thôi. Các bài học sau có phần đầy đủ 

và nhiều điều bổ ích hơn để học cũng như để áp dụng vào thực tế. Đây là những gì mà bản thân 

tôi đã áp dụng, đã truyền đạt trong các lớp học, đã trao đổi đến hàng ngàn người, và bây giờ thì 

tất cả dành cho Bạn đấy ! Tôi hi vọng và cầu xin Chúa ban phước nhiều cho Bạn, khích lệ và 

hướng dẫn Bạn đi trong các đường lối của Ngài, cũng như tôi đã từng đi qua và sẽ tiếp tục  đi qua 

trải suốt dòng năm tháng cuộc đời. 

                                                                         -TS.  Les Norman 

 

1. Trước hết, chúng tôi xin trình bày tóm tắt để bạn biết về những gì mà chúng tôi đã nghiên cứu 

học tập trong những năm tháng qua, và với sự vùa giúp từ Đức Thánh Linh, từ Kinh Thánh, từ 

những sự cầu nguyện và tinh thần cởi mở, chúng tôi mong bạn sẽ nắm rõ được ý nghĩa cũng như 

mục đích yêu cầu của giáo trình này. 

Giáo trình nhấn mạnh đến nhiều chủ đề khác nhau được sắp xếp theo một hệ thống hữu lý để 

giúp những hội thánh ở các quốc gia đang trên đà phát triển có thể đón nhận và tiếp thu một cách 

dễ dàng hơn : 

1. Rao giảng Phúc âm   

2. Truyền giáo   

3. Giới thiệu nếp sống môn đồ cho những tân tín hữu   
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4. Hoàn thiện nếp sống môn đồ   

5. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời   

6. Tin cậy nơi Đức Chúa Trời về các nguồn tài chính   

7. Đào tạo kỹ năng lãnh đạo   

8. Xây dựng Hội Thánh   

9. Vương quốc ra đời   

2. Kế đến, nếu hoàn cảnh cho phép, chúng tôi thực sự mong muốn rằng bạn sẽ có cơ hội truyền 

đạt giáo trình này tới những người khác để nhờ đó Lời Chúa được lan tỏa khắp nơi. Chúng tôi sẽ 

giúp bạn thực hiện được điều mơ ước đó mà không phải tốn kém nhiều tiền bạc vì chúng tôi biết 

kinh phí là cả vấn đề khó khăn. Vậy, để thực hiện được điều này, mời bạn xem qua những cách 

làm và kinh nghiệm sau đây : 

Cách làm thành công của Trường Thánh Kinh Truyền Giáo  

Làm thế nào để bạn mở được ngôi trường của riêng mình  

(Bài học 66 Một Hội Thánh Môn đồ hóa) 

Về vấn đề này, khi nói đến một ngôi trường học, chúng ta không nên nghĩ rằng đây là việc mở 

một cơ sở đặc biệt với cả một đội ngũ chuyên gia. Sinh viên của chúng ta có thể được tìm thấy 

ngay giữa các hội thánh, trong các nhóm tư gia, nơi những phân xưởng lao động hay các cửa hiệu 

buôn bán, cũng như ở dưới bóng mát của những hàng dừa ngoài trời. Tất cả những gì bạn cần có, 

đó là một nhóm người thiện chí, một quyển Kinh Thánh cùng với những bài học này, và sự hiện 

diện của Đức Chúa Trời bên cạnh các bạn, theo như sự cầu xin ơn Chúa của các bạn. Và rồi, 

chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn từ bước khởi đầu cho đến từng bước tiếp theo trên suốt cuộc hành 

trình nghiên cứu học tập Lời Chúa. 

Cuối cùng, điều kỳ vọng thực sự của chúng tôi là thấy những người đã có cơ hội học tập sẽ đến 

lượt họ ra đi nói cho người khác về những gì mình đã học biết, dựa trên những tài liệu và phương 

tiện đã thu thập và sử dụng để chuyển tải Lời của Đức Chúa Trời. 

Hỏi : Làm thế nào để Giáo Trình này được thực hiện tốt nhất ? 

Đáp : Giáo trình này được thực hiện tốt nhất khi người chịu trách nhiệm biết làm theo phương 

thức hữu hiệu mà Chúa Giê-su đã dùng để đào tạo các môn đồ của Ngài, và về sau chính Phao-lô 

cũng đã dùng để huấn luyện cho Ti-mô-thê. 

Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê : “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người 

chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.”  - II Tim. 2:2     

Chúng tôi mong bạn hiểu rõ điều này ngay từ ban đầu. Trong lịch sử hồi gần đây, phương pháp 

giảng dạy Thánh Kinh này đã được tập huấn và mang ra thực hành tại Trung Hoa hồi dầu thế kỷ 

20 do tác giả nổi tiếng khắp thế giới là Watchman Nee. Về sau, kể từ giữa thập niên 1960, 

nguyên tắc hay phương pháp này đã được Juan Carlos Ortiz cho phổ biến tại Argentine, và không 

bao lâu sau, nó được quảng bá rộng rãi và đón nhận nhiệt tình bởi một số cộng đồng Cơ-đốc nhân 
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đông đảo trên thế giới, như Hội Thánh của Mục sư Yonggi Cho ở Séoul, Hàn Quốc. Vào cuối thế 

kỷ 20, Mục sư Cesar Castellanos ở Bogota, xứ Colombie cũng trở thành người nổi danh khắp 

hoàn vũ nhờ đã sáng lập Phong trào G12, một phong trào cổ vũ cho phương pháp dạy Kinh 

Thánh nói trên dành cho những cộng đồng dân chúng sử dụng ngôn ngữ Tây ban nha. Chính nhờ 

nguyên tắc hay phương pháp giảng dạy Kinh Thánh này mà hội chúng của Mục sư Castellanos đã 

phát triển từ con số 8 lên đến con số 120.000 thành viên trong thời gian có mưới năm.  

Mục sư Castellanos đã viết như sau : “Tôi bắt đầu nghiên cứu thật tỉ mỉ rõ ràng về chức vụ của 

Chúa Giê-su, và nhận thấy rằng có những đám đông đi theo Ngài, nhưng Ngài không giáo huấn 

đại trà cho các đám đông, mà chỉ tập trung giảng dạy và đào tạo cho 12 người. Kế đó, Chúa 

cũng bảo tôi : “ Nếu Chúa Giê-su đã đào tạo cho 12 người, vậy ngươi có cần phải có nhiều hơn 

hay ít hơn con số 12 người để mà đào tạo chăng ?” Chúa Giê-su đã lựa chọn 12 người để tác 

động đến những đám đông người. Ngài thường xuyên ở bên cạnh số 12 người này cho đến khi họ 

đã được đào tạo, rồi Ngài mới sai phái họ lên đường phục vụ với uy quyền và sức mạnh do chính 

Ngài ban cho để môn đồ hóa khắp thế gian.” 

Thưa các vị mục sư, nhân sự lãnh đạo hội thánh cùng các học viên và tân tín hữu có lòng khao 

khát học tập để bước đi trong các đường lối của Đức Chúa Trời ! Cách làm tốt nhất là tìm vài 

người bạn để cùng nhau nghiên cứu Lời Chúa. Lời Chúa và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ 

làm cho niềm tin và quyết tâm học tập của mỗi người thêm vững mạnh, đồng thời giúp phát triển 

bản tính của Đấng Christ trong các bạn, khi các bạn bắt đầu bước vào đời sống người môn đồ.  

Các bạn có thể chờ đợi điều Thánh Linh phán bảo nơi lòng mình, và chờ đợi Ngài sai phái đến 

các bạn những con người có ước mơ ra đi tìm kiếm những nhân tố khác nũa để gia tăng quân số 

cho nhóm bạn hữu ban đầu của các bạn, và cứ thế mà tiếp tục nhân lên. 

Mời các bạn xem kỹ bài toán khó tin của II Tim. 2:2 

Nếu bạn tự mình học tập, thì chỉ có 1 người nghe được Lời Chúa  

Nếu bạn chia sẻ bài học với 12 người, thì sẽ có 13 người nghe được Lời Chúa  

Nếu mỗi người trong số 12 người này kêu gọi thêm 12 người nữa tham gia, thì sẽ có 157 người 

nghe được Lời Chúa  

Nếu mỗi người trong số 157 người này kêu gọi thêm 12 người nữa tham gia, thì sẽ có 1.884 

người nghe được Lời Chúa  

Nếu mỗi người trong số 1.884 người này kêu gọi thêm 12 người nữa tham gia, thì sẽ có 22.608 

người nghe được Lời Chúa  

 

Điều này đã diễn ra tại Trung Hoa và hiện nay đang diễn ra hàng ngày tại nhiều khu vực khác 

nhau ở Nam Mỹ cũng như ở Phi Châu, là nơi mà việc « Đào tạo theo Cấp số nhân », nhờ vào các 

chương trình giống như giáo trình huấn luyện này, đã chứng minh rằng đây là phương thức đào 

tạo hữu hiệu và ít tốn kém nhất để giảng dạy Lời Chúa cho hàng ngàn người quyết định tin theo 

Chúa Giê-su. Như vậy, thiển nghĩ đây cũng là công việc mà bạn và hội thánh của bạn hay là Ngôi 

Trường Truyền giáo đều có thể làm được.  

Không cần có một công trình xây dựng hay tài liệu, vật liệu gì đặc biệt, mà chỉ cần gặp nhau, trao 

đổi với nhau và nhờ cậy sự vùa giúp của Đức Thánh Linh để mang lại sự lớn mạnh và đóng góp ý 

kiến cho  các công việc ở ngày mai. HÃY NHỚ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CÔNG VIỆC 



9 

 

NÀY : « Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy 

người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác » - II Tim. 2:2     

Cùng nhau, chúng ta có thể đào tạo được nhiều người trở thành các Cơ-đốc nhân trưởng thành 

thuộc linh để rồi chính họ sẽ có cơ hội ra đi hầu việc Chúa – rao giảng Phúc âm, sống đời môn đồ 

và chăm lo cho những kẻ nghèo khó – sau khi đã tìm được niềm tin, công việc và các khoản tài 

chính cần thiết cho sự phát triển của Tin Lành. Trong chương đầu của sách Sáng thế Ký, khi Lời 

Đức Chúa Trời được kết hợp với Thần Linh của Ngài, thì một sự sống mới liền được bùng phát, 

và đó cũng là sự cầu nguyện của chúng ta với Chúa để xin Ngài thực hiện lại công việc ấy, lần 

này trong đời sống và cộng đồng của các bạn. Các bạn cũng không cần phải hoàn toàn học hết 

giáo trình này trước khi lập thêm một nhóm khác để truyền đạt cho họ những gì mình đã học, 

cùng với những tài liệu đã có. Phải lên lịch thời gian phù hợp cho từng nhóm, và trước hết nên 

nghiên cứu kỹ lịch thời gian cho ba nhóm đầu tiên. 

Xin bạn hãy thư giãn !  

Nếu không thể lập một nhóm, mở một Ngôi trường Truyền giáo hay làm việc trong một nhóm, 

thì các bạn vẫn luôn được chào đón để theo đuổi chương trình này với tư cách cá nhân, hay thông 

qua phương cách tốt nhất mà hoàn cảnh các bạn cho phép.  

Giáo trình có khó không ? 

Số bài học này đã được thử nghiệm trong các hội thánh ở Phi Châu, An Độ cũng như trong các 

nước dùng tiếng Tây ban nha, và dĩ nhiên là chúng phải phù hợp với văn hóa địa phương. Mọi 

người đều nói rằng giáo trình này dựa trên cơ sở Kinh Thánh, chân thực, thích hợp với các nước 

đang trên đà phát triển, và đáp ứng được sự mong đợi của họ là hoàn thành được Đại Sứ mệnh 

hầu Chúa Giê-su sớm có thể trở lại, Nhiều ý tưởng được phát sinh, được đưa ra và trắc nghiệm 

trong thế giới đang phát triển, mà tình trạng ở những nơi này cũng không khác gì mấy so với tình 

trạng hồi thế kỷ đầu tiên của thời kỳ Thánh kinh. 

Với sự giúp đỡ soi sáng của Chúa, những bài học này tỏ ra không quá khó khăn, ngay cả đối với 

thành phần kém học hay thất học. Học trình thì đơn giản, khả dĩ tiếp cận thuận lợi, và phần từ 

vựng sử dụng thì có thể dễ dàng chuyển ngữ nếu như các bạn xét thấy cần thiết. 

Những tư liệu, tài liệu chú giải thì rõ ràng, dễ đọc, và bạn hữu của các bạn cũng có thể sao chép 

chúng một cách miễn phí, hoặc bằng tay, hoặc bằng máy. Mỗi bài có thể được sao chép cách 

riêng rẽ, thuận tiện cho việc tìm kiếm tư liệu học tập. Nếu cần thiết, có thể sao chép mỗi lần một 

trang bài học để đến khi cần sao chép toàn học trình thì đỡ phần tốn kém hơn. Ở một vài khu vực 

trên thế giới, người ta sao chép bài học bằng chính tay của mình.  

Bây giờ, mời Bạn trở lại với Danh mục các Bài học, xem kỹ từng môn từng bài để biết những gì 

bạn sẽ học để rồi sau đó đến lượt bạn có thể truyền đạt cho những người khác.  

Phần giới thiệu ngắn gọn này, cũng chính là bài học #1, xin được kết thúc ở đây và mong rằng 

bạn sẽ đọc lại từng điểm nêu ra trong Trang Hỏi & Đáp  để nắm rõ tất cả những gì bạn cần phải 

làm. Và kể từ bài học #2, bạn sẽ thực sự bắt đầu vào chương trình học đấy. 
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2. CÁC TIN TỨC TỐT LÀNH   
  

Mở Kinh Thánh và đọc các câu sau :  I Cô-rinh-tô 15:1-34; 15:58  

Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ trong lòng :  

« Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi 

kẻ tin … » Rô-ma 1:16 

Kế đó, hãy nói như sau :  

Bạn (hay các bạn) đã cầu xin để được tha thứ về những tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Cứu 

Thế Giê-su Giê-su làm Cứu Chúa đời mình chưa ? Nếu chưa, thì nay chính là cơ hội để bạn (hay 

các bạn) làm điều đó.  

Chuẩn bị cho lần gặp tới : chính bạn hãy chọn con số người chưa tin Chúa – có thể là một, hai, 

bốn hay tám, chẳng hạn - mà bạn dự định sẽ giải thích về Phúc âm cho họ. Đừng đi quá xa mức 

độ niềm tin của mình. Bạn hãy đưa ra một mục tiêu và cầu xin Chúa giúp bạn thực hiện.  

Về bài tập để nhận được chứng chỉ hay văn bàng  :  

Soạn một bố cục bài giảng hai trang về một đề tài do bạn lựa chọn, trong đó trình bày tất cả 

những sự hiểu biết về Phúc âm (hay Tin Lành) mà bạn đã nhận được cho tới ngày hôm nay. 

Hãy suy ngẫm từng chữ của khúc Kinh Thánh dưới đây : Châm Ngôn 30:2-4 

1. Bạn có thể nghe được tiếng kêu cầu hay trăn trở dưới đây chăng ? 

Trong tâm trí bạn, bạn có thể nghe được tiếng kêu cầu và trăn trở dưới đây phát xuất từ tấm lòng 

của người trần thế chăng ?  Xin hãy lắng nghe ! 

 

Tôi mệt mỏi về Đức Chúa Trời… 

Tôi mệt mỏi về Đức Chúa Trời và muốn gục ngã rồi… 

Tôi là ngu muội hơn ai hết… 

Tôi không có thông sáng bằng một người…  

Tôi không học được sự khôn ngoan, và chẳng có được sự tri thức của Đấng Thánh… 

 

Ai đã lên trời, rồi lại xuống? 

Ai đã góp gió trong lòng tay mình ?  

Ai đã bọc nước trong áo mình ?  

Ai lập các giới hạn của dất ? 

 

Danh Người là chi, và Tên Con Trai Người là gì ? 

 

Người có biết không ? 

 

Châm Ngôn 30:1-4 

 

Hàng triệu người không tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Họ không biết mình đến từ đâu, tại 

sao mình có mặt trên đời, và rồi cuối cùng mình sẽ đi về đâu ?! 
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Trong lòng họ vẫn nghi ngờ rằng có Đức Chúa Trời, nhưng không biết đích xác Ngài là ai, Ngài 

ở đâu, và Ngài giống như gì ? 

 

Còn bạn thì biết rằng Ngài là ai và biết cả tên Con Trai của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su của 

chúng ta. 

2 Chúng ta biết gì về Ngài ? 

 

Sứ đồ Phao-lô đã viết thư cho các tín hữu của Hội thánh Cô-rinh-tô tại Hi Lạp để giải đáp thắc 

mắc trên. 

Phao-lô công bố sáu điều quan trọng mà người ta cần biết để có thể đưa ra quyết định.                           

I Côr. 15:1-28 : 

 

 Đức Chúa Trời đã ban cho một thông điệp. 

 Chúa Giê-su đã chết, đã sống lại và hiện đang sống động. 

 Đây là một ân sủng, một sự ban cho của Đức Chúa Trời. 

 Sự chết không phải là kết thúc cuối cùng. (Chết không phải là hết) 

 Chúa Cứu Thế Giê-su sẽ trở lại. 

 Rồi sẽ có một ngày tận chung. 

3 Mọi người có thể nhận biết Đức Chúa Trời. 

Kinh Thánh dạy rằng điều quan trọng đầu tiên cho mọi người, đàn ông cũng như đàn bà,  con trai 

cũng như con gái, là cần phải hiểu biết về Tin Lành (hay Phúc âm), là thông điệp giúp con người 

kết hợp hay phục hòa với Đức Chúa Trời. 

 

Vậy Tin Lành hay Phúc âm là gì ? 

Đây chính là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Rô-ma 1:16. 

 

Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng Đấng Christ, Con Trai của Đức Chúa Trời, đã chết 

vì tội lỗi chúng ta, bị chôn trong phần mộ và đến ngày thứ đã từ kẻ chết sống lại. I Cô-

rinh-tô 15:1-4. 

 

1 Chúng ta cần tin tưởng rằng Đức Chúa Trời là thực hữu và Ngài là Đấng sẽ ban thưởng 

cho những ai thành tâm tìm đến với Ngài. Ngài không phải là đấng hung dữ hay ở xa cách 

chúng ta đâu. Hê-bơ-rơ 11:6. 

 

2 Chúng ta cần tin tưởng rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, và rằng chính vô số tội 

lỗi của chúng ta đã ngăn cản chúng ta tìm kiếm Ngài, đã dẫn dắt chúng ta vào con đường 

của những hành động và ý tưởng mê muội xấu xa, khiến chúng ta phải xa cách tình yêu 

thương và sự hiện diện của Ngài. Và hậu quả là khi qua đời, chúng ta sẽ rơi vào một sự 

hình phạt vô cùng khủng khiếp. Rô-ma 3:23, 6:23. 
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3 Chúng ta quyết định tin tưởng rằng Đức Chúa Trời, trong tình yêu thương lớn của Ngài, 

đã sai phái đến thế gian chính Con Trai của Ngài là Chúa Giê-su, đấng vô tội, sinh bởi 

một người nữ đồng trinh, để giải cứu chúng ta bằng cách gánh thay cơn phẫn nộ công 

bình của Đức Chúa Trời, hầu nhờ đó chúng ta có thể tiếp nhận được sự bình an và sống 

vui trong sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời, ở cõi đời này cũng như ở cõi đời 

sau.  

 

4 Chúng ta tin tưởng rằng chúng ta phải có trách nhiệm về quyết định hay sự lựa chọn tốt 

lành này. Chúng ta xác định rằng mình cần phải ăn năn sâu xa về mọi lỗi lầm đã phạm. 

Chúng ta tin rằng Chúa Giê-su đã chết vì mình và hãy cầu xin Đức Chúa Trời vùa giúp để 

chúng ta xa lìa những con đường mê muội đã đi qua. Chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-su làm 

Cứu Chúa tể trị đời sống mình, và chúng ta quyết tâm mãi mãi đi theo Ngài, cho dù có bất 

kỳ chướng ngại hay khó khăn nào đến từ bạn hữu hoặc gia đình. Giăng 1:12-13, Khải 

huyền 3:20. 

4. Chúa Giê-su vẫn sống động.  

Đức tin của chúng ta không phải chỉ dựa trên những tình cảm hay cảm tính, mà phải dựa trên các 

sự kiện được công nhận như là những chứng cứ xác thực ở mọi tòa án công bằng, vô tư. Ông 

Phao-lô có nhắc đến sự chứng kiến của 514 người, cũng như những lời xác quyết của những kẻ 

đã bản thân nhận biết Chúa Giê-su, như Phi-e-rơ và các sứ đồ. Họ chẳng thể nào nhầm lẫn được. 

I Cô-rinh-tô 5:5-8.  

5. Ân sủng vẫn được ban cho. 

Ân điển là sự ban cho ‘cách nhưng-không’ của Đức Chúa Trời. Ân điển không thể được mua hay 

chiếm đoạt. Ân điển cần được tiếp nhận với tất cả tấm lòng biết ơn. 

Phao-lô biết rằng, cho dù trong quá khứ ông có lỗi lầm bắt bớ ngược đãi Hội thánh, song ân điển 

của Đức Chúa Trời vẫn hành động mạnh mẽ trong đời sống của ông. Ân điển của Đức Chúa Trời 

đã vực ông dậy từ thân phận một đại tội nhân lên tới danh phận một đầy tớ kiên trung và đầy uy 

lực phục vụ Đức Chúa Trời. I Cô-rinh-tô 15:9-10. 

6. Hãy biết rằng sự chết không phải kết thúc cuối cùng, nghĩa là ‘chết chưa phải là hết’. 

Mọi người chúng ta là những kẻ đã quyết định tin theo Chúa Giê-su, đều biết rõ rằng chúng ta sẽ 

được Chúa đón nhận về ở bên Ngài khi chúng ta qua đời.  

Chúng ta đang mong đợi sự sống lại ở tương lai, khi những kẻ tin Ngài nhận được hình hài mới, 

hay thân thể biến hóa, không còn cảnh già nua, yếu đau và tang chế khóc lóc nữa. Rồi chúng ta sẽ 

ở trong cõi trời mới đất mới. Trong khi đó, những kẻ vô tín sẽ phải đi vào hồ lửa vực sâu để chịu 

khổ hình đời đời và vĩnh viễn xa cách tình yêu thương của Đức Chúa Trời. I Côr. 15:12-23, 35-

49. 

7. Hãy biết rằng Chúa Giê-su sẽ trở lại. 

« Khi Chúa trở lại », Chúa sẽ mang sự công bình đến cho các quốc gia dân tộc trên đất, theo như 

điều các thiên sứ đã nói trong sách Công vụ. 1 :11, và đây cũng chính là niềm tin của chúng ta và 

của hết thảy con dân Chúa trên đất trải qua các thời đại cho đến ngày hôm nay. I Cô-rinh-tô 

15:23-25. 
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8. Hãy biết rằng sẽ có một ngày tận chung. 

Hôm nay là cơ hội tốt nhất để nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vì ngày mai có thể trở nên quá 

muộn màng. I Cô-rinh-tô 15:24-28, 50-57. 

 

Chính vì những lý do ấy, chúng ta là những kẻ đã tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, cần phải đứng 

vững vàng, không được phép nao núng hoài nghi về những lẽ thật phước hạnh đời đời. Chúng ta 

cần luôn luôn cống hiến đời mình cho công việc của Đức Chúa Trời, nói cho tha nhân biết về 

Ngài, và khá biết rằng dù công việc này có khó khăn, thì nó cũng chẳng bao giờ vô ích đâu !  I 

Cô-rinh-tô 15:58. 

 

Kết luận phần này, xin hãy nêu ra tên các quốc gia dân tộc ở các vùng đất xa xăm nhất trên thế 

giới, và cầu nguyện cho họ. 

  

Mạng lưới Cầu nguyện cho Các Quốc gia Dân tộc  

 

Xin hãy dùng một phút để giúp biến đổi thế giới. 

 

 

Cầu nguyện cho xứ Mô-ri-ta-ni (Mauritanie) 

3.654.000 dân chúng Tây Phi 

99,5% chưa tin Chúa 

Thuộc thành phần Hồi giáo và nghèo khó 
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3. HÃY KHẨN CẦU ĐỨC CHÚA TRỜI  

Thế nào gọi là những lời cầu nguyện giúp đưa những linh hồn  lạc mất trở về với sự cứu 

rỗi ? 

Mở Kinh Thánh và đọc : Ê-xê-chi-ên 34. 

Đây là câu Kinh Thánh cần ghi nhớ :  

« Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, 

cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy » Êph. 6:12 

Kế đó, hãy nói như sau :  

Hôm nay sẽ là cơ hội tốt nhất để cầu nguyện xin Chúa giúp ta có thể thực hành những gì chúng ta 

vừa cùng nhau nghiên cứu học tập. 

Điều cần làm trước lần gặp tới :  

Hãy dành thì giờ để cầu nguyện cho nhau, hoặc một mình, hoặc cùng với nhóm. Hãy nêu ra các 

điểm yếu kém trong đời sống thuộc linh. Hãy cố gắng nhờ sự cầu nguyện mà khắc phục, sửa sai 

những khuyết điểm để sớm trở nên những chứng nhân đắc lực hơn nữa cho Chúa Giê-su. 

Bài tập để nhận chứng chỉ hay văn bằng :  

Hãy viết một bài cầu nguyện không quá hai trang giấy để cầu thay cho các cấp chính quyền và 

cho  dân chúng của đất nước bạn, theo tinh thần của I Tim. 2:1-8. 

Hãy suy ngẫm câu Kinh Thánh sau : Công vụ. 26:28-29 

Trước đám đông   

 

Một ngày nọ, khi đang đứng chờ truớc một cửa hiệu mua sắm ở trong chợ, thì tôi thấy có nhiều 

người chen chúc xô đẩy nhau để mua hàng. Tôi cố gắng để không bị xô ngã. Trước hết, có cảnh 

khiến tôi khó chịu, bực mình, đó là khi người ta đẩy xô la hét om sòm : người thì uống rượu, kẻ 

thì hút thuốc, một số khác thì ăn nói thô lỗ cộc cằn. Thế rồi, trong phút giây, tôi bỗng nhớ tới 

Chúa Giê-su khi Ngài đang ở giữa đám đông. Ngài không tỏ ra tức giận, mà chỉ thấy đây là 

những con người đang  chao đảo và tuyệt vọng. Ngài cảm thương hoàn cảnh của đám người này  

và kêu gọi các môn đồ Ngài hãy cầu  nguyện để họ nhận được sự cứu giúp. Ma-thi-ơ 9:35-38. 

 

Những con chiên không có người chăn  
Tôi ăn năn với Chúa về sự thiếu kiên nhẫn của mình, và tôi bắt đầu cầu nguyện với Ngài. Tôi 

cảm nhận được tiếng Chúa phán bảo nơi lòng tôi : « Nếu thực tâm muốn giúp đỡ tha nhân, thì 

khá biết rằng không có một cố gắng nào của loài người có thể đánh thức được linh hồn họ đâu. 

Phương cách tốt nhất  có thể làm, đó là con hãy đến gần Ta, nương cậy nơi Ta để Ta có thể thỏa 

đáp các lời cầu xin của con và cứu giúp họ. »   

Những lời cầu nguyện theo Kinh Thánh đã cứu vớt được các linh hồn lạc mất. 

Hãy dành ít phút để xem xét vấn đề này, nhất là nếu bạn hiểu biết Kinh Thánh. Bạn có thể tìm 

thấy ở đâu các trường hợp điển hình về những người cầu xin Đức Chúa Trời cứu vớt các cá nhân 
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như mẹ, cha, con trai, con gái, một chủ nhân, một người láng giềng, và v..v… ?  Câu trả lời thật 

đơn giản : Bạn sẽ không tìm thấy được ở đâu các trường hợp đó hết.   

Tại sao lại không ? 

Bởi vì, chính Đức Chúa Trời đã chứng minh trọn vẹn quyết tâm của Ngài trong sự cứu rỗi nhân 

loại, vượt xa nhiều so với ý tưởng của chúng ta. Đối với Ngài, vấn đề đã được thiết đặt rõ ràng, 

một lần trọn vẹn và mãi mãi có hiệu lực.  

 

Đức Chúa Trời đã ban lời hứa là sẽ giày đạp đầu con rắn, tiêu biểu cho quyền lực của Sa-tan. 

Sáng thế Ký 3:15. 

 

Đức Chúa Trời đã lập những kết ước hay giao ước để ban phước cho nhân loại, theo như các 

khúc Kinh Thánh dưới đây : Sáng thế Ký 9:1-17, Sáng thế Ký các chương 15 và 17, Xuất-ê-díp-

tô Ký 34 :10. 

 

Dù rằng loài người không ngừng phá vỡ lời hứa của Đức Chúa Trời, song bởi Tình Yêu thương 

và An điển của Ngài, Ngài đã thiết lập một giao ước mới, theo như Lời Chúa phán dạy trong Giê-

rê-mi 31:31. 

 

Đức Chúa Trời đã hứa với Ap-ra-ham rằng bởi đức tin, hết thảy các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ 

người mà được phước. Sáng thế Ký 12:1-3. 

 

Đức Chúa Trời đã dùng một dân tộc được tuyển lựa –tức tuyển dân Y-sơ-ra-ên- để đem phước 

lành của Ngài đến cho thế gian. Xuất-ê-díp-tô Ký 19:5-6. 

 

Trong sách Ê-xê-chi-ên 34:4,12 và 16, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng thương xót lớn lao của 

Ngài qua lời tuyên bố rằng cho dù loài người có làm Ngài thất vọng, thì Ngài vẫn sẽ đích thân 

tìm kiếm những người hư mất lạc lầm, rịt lành các vết thương đau và phục hồi sức lực cho những 

kẻ suy yếu. 

 

Trên hết mọi sự, Đức Chúa Trời đã sai Con Yêu Dấu của Ngài là Chúa Giê-su đến thế gian để 

cứu  vớt  những linh hồn lạc mất.  Lu-ca 19:10 và Lu-ca 4:18. 

Khi Đức Chúa Trời sai phái Đức Thánh Linh đến, thì sự khải thị công khai đầu tiên của Ngài là 

thông báo về những sự kỳ diệu của Đức Chúa Trời thông qua ngôn ngữ riêng của những người 

đến từ khắp nơi trên thế giới. Công vụ. 2:1-12. 

Theo Kinh Thánh, lời cầu nguyện tốt nhất là gì ? 

Giờ đây, chúng ta đã biết quyết tâm không lay chuyển của Đức Chúa Trời trong sự cứu vớt  nhân 

loại, do đó, chúng ta có thể nhân danh Chúa Giê-su mà khẩn nguyện một cách thiết tha, kiên trì 

và với niềm tin tuyệt đối rằng : « Xin Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất cũng như trên 

trời.- Amen ».  

Như vậy, chúng ta cần phải cầu nguyện như thế nào ? 

Mặc dù biết rằng thế nào Đức Chúa Trời có quyết tâm cứu vớt nhân loại, chúng ta vẫn luôn luôn 

cần có sự cầu nguyện, cầu nguyện thường xuyên với tất cả tấm lòng  nhiệt tình, kiên trì và thiết 

tha.  
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Chúng ta cần xin gì trong sự cầu nguyện ? 

Trước hết, chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình. 

  -Cầu xin Chúa cho tâm trí mình được mở ra và nhận biết  thân phận hư mất của mình.                          

Khải huyền 20:11. 
-Cầu xin Chúa ban cho mình có lòng thương xót đến những linh hồn lạc mất. Lu-ca 19:10. 

-Cầu xin Chúa mở ra những cánh cửa. I Côr.16:9, II Côr. 2:12, Công vụ. 14:27, Côl. 4:3, Khải 

huyền 3:8. 

-Cầu xin Chúa giúp chúng ta trở nên nhạy cảm trước các sự huấn thị, chỉ đạo của Ngài.  

 Công vụ. 8:26 và phần còn lại của chương sách. 

  -Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn sáng để phân biệt được những cơ hội tốt đẹp đến với   

chúng ta và để chúng ta không có cái nhìn lệch hướng. Gia-cơ 1:5. 

-Cầu xin Chúa ban cho chúng ta có tinh thần mạnh mẽ, dạn dĩ  khi làm chứng về Chúa. 

 Êph. 6:19, Công vụ. 4:29. 

-Cầu xin Chúa giúp chúng ta trở thành những công cụ để qua đó, Đức Thánh Linh có thể bắt   

phục các linh hồn tội nhân. (Công vụ. 1:8). 

  -Cầu xin Chúa cho chúng ta nhiệt thành đón nhận những lời phán dạy của Ngài.                                         

Ê-sai  59:21, Giê-rê-mi 1:9. 
-Cầu xin Chúa ban cho chúng ta có một tinh thần luôn nghĩ  đến sự phát triển và thu hoạch nhiều 

kết quả dâng lên cho Chúa.  Ma-thi-ơ 13:1-23, Ê-sai 53:10-11. 

 

  Chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện cho mọi người.  

Cầu nguyện là một biểu hiện của tình yêu thương. Sự cầu nguyện tốt đẹp nhất là bộc lộ và trình 

dâng lên Đức Chúa Trời bằng lời nói về nỗi niềm khao khát và thiết tha yêu mến Chúa của mình. 

Trong tín thư  I Tim. 2 :1-3, Sứ đồ Phao-lô có hướng dẫn về cách phải cầu nguyện cho mọi người 

như thế nào.  

« Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Chúa Trời mà thôi cầu nguyện cho các ngươi… » I 

Sam. 12:23. 

Chúng ta cầu nguyện trong tinh thần của một trận chiến thuộc linh. 

Dù vua chúa của thế gian này là Sa-tan có làm mê muội tâm trí của những kẻ vô tín, song chính 

sự cầu nguyện giúp mở mắt cho những con người lầm lạc và giải phóng họ thoát khỏi ảnh hưởng 

kềm kẹp của Sa-tan để nhờ đó họ có thể nhận được sự tha thứ và kết hợp với đại gia đình con cái 

Đức Chúa Trời. II Cô-rinh-tô 4:4, Công vụ. 26:18. 

 

Chúng ta cần cầu nguyện trong tinh thần chiến đấu chống lại mọi công việc tác hại của Sa-tan, là 

kẻ cầm tù con người và cướp giật các nguồn tài lực vật lực dành cho sự phục vụ Phúc âm. Êph. 

6:12. 
 

Thực vậy, vì áp lực hay ảnh hưởng của Sa-tan tỏ ra ngày càng quá mạnh, nên Chúa Cứu Thế Giê-

su đã cầu xin Đức Chúa Trời sai con gặt đến trong mùa mình. Sai phái ở đây có nghĩa là thúc đẩy 

để tiến về phía trước. II Cô-rinh-tô 2:11, Ma-thi-ơ 9:38.  

Lời Cầu nguyện được thỏa đáp. 

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nhờ sự kiên trì cầu nguyện mà mỗi ngày Đức Chúa Trời đều 

có dẫn đưa những người tín đồ mới gia nhập vào Hội thánh đầu tiên. Các bậc lãnh đạo Hội thánh 
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ban đầu luôn coi sự cầu nguyện và Lời Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng, nhờ vậy con số tân 

tín đồ đã tăng lên một cách nhanh chóng. Công vụ. 2:42-47, 6:4-7. 

 

Hãy luôn nhớ rằng một khi chúng ta cầu nguyện theo thánh ý Đức Chúa Trời thì các sự thỏa đáp 

nhất định đang trên đường đi đến đó ! I Giăng 5:14-15; Mác 11:24; Ma-thi-ơ 7:7; 18:19; Giêr. 

33:3. 
 

Kết luận phần này, xin hãy nêu ra tên các quốc gia dân tộc ở các vùng đất xa xăm nhất trên thế 

giới, và cầu nguyện cho họ. 

 

 

Mạng lưới Cầu nguyện cho Các Quốc gia Dân tộc  

Xin hãy dùng một phút để giúp biến đổi thế giới  

 

 

Cầu nguyện cho đất nước An-giê-ri (Algérie) 

60.000 người tử vong trong cuộc nội chiến 

30.000.000 dân Bắc Phi 

99,4% dân chúng theo Hồi Giáo, chưa ai được tiếp cận với Phúc âm. 

Quyết liệt chống đối Phúc âm. 
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4. NHỮNG GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU ĐỂ NHẬN ƠN CỨU RỖI  

Những con người mà bạn gặp trên bước đường đời đều có thể nhận được hồng ân để trở về 

với Chúa Cứu Thế Giê-su. 

Mở Kinh Thánh và đọc : I Phi-e-rơ  3:8-22 ; Đa-ni-ên 12:2-4  

Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ nằm lòng : 

Hãy luôn sẵn sàng để trả lời cho những ai hỏi bạn về lý do nào đã giúp bạn có niềm hi vọng hay 

sự trông cậy sống giữa cuộc đời. I Phi-e-rơ 3:15.  

Kế đến, là phần câu hỏi của bạn : 

Bạn có thể đặt câu hỏi thế nào cho ai đó để nhân câu trả lời của người đó mà bạn có thể làm 

chứng về Chúa ?  

Điều cần làm trước lần gặp tới :  

Hãy nhớ lại thế nào Chúa đã dẫn bạn đến tin nhận Ngài ? Thế nào Chúa đã giúp bạn làm được 

điều này ? 

Hãy viết ra và hãy thực tập kể cho bạn hữu nghe cho đến khi nào bạn có thể trình bày một cách 

thoải mái, không mang nặng tính hình thức tôn giáo, trong khoảng chừng hai phút đổ lại, về kinh 

nghiệm tin nhận Chúa của mình. 

Bài tập để nhận chứng chỉ hay văn bằng :  

Hãy viết trên hai trang giấy đổ lại về đề tài ‘những người lạc mất và tấm lòng yêu thương của 

Đức Chúa Trời’ qua câu chuyện ẩn dụ « người con trai hoang đàng ». 

Hãy suy ngẫm câu Kinh Thánh sau : II Ti-mô-thê  

 

Thánh Phi-e-rơ, một đại sứ đồ và một người chăn bầy đầy kính mến, cũng đã từng hồi từng lúc 

hoàn thành sứ mạng của một nhà rao truyền Phúc âm. Tuy nhiên, trong thơ I Phi-e-rơ  3:1-8, dù 

với tư cách người chăn bầy, ông cũng đã mở rộng lòng mình ra để động viên khích lệ hội chúng 

ra đi tìm kiếm các linh hồn lạc mất về cho Đấng Christ (c.13). Chúng ta hãy noi theo lời khuyên 

dạy tốt lành của ông. 

(1) Chúng ta cần loại bỏ sự sợ hãi  

Tại Tây Ban Nha, có một hội thánh mọc lên giữa một khu vực mà ngày trước có những người 

nam và người nữ chuyên sống bụi đời dọc theo các đường phố. Họ mưu sinh bằng trộm cắp 

không một chút sợ hãi, lại nghiện ngập ma túy và hành nghề mại dâm. May mắn thay, hàng trăm 

con người trong đám dân này đã được Chúa Giê-su giải phóng. Xưa kia họ quen đánh cướp các 

ngân hàng, nhưng ngày nay khi đã tin nhận Chúa và có cơ hội làm chứng về Chúa Giê-su thì họ 

có phần e sợ những tiếng xì xầm từ phía dân chúng : 

 

« Có thể mấy người này nhạo báng mình đó ! »,  

« Có lẽ họ nghĩ là mình đã khùng điên chăng ? », 

« Có thể ai đó sẽ đập mình đấy ! »,   

« Mình chẳng muốn bị ai hất hủi hay cự tuyệt ». 
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Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta một tinh thần nhút nhát sợ hãi, 

mà là một tinh thần mạnh mẽ, đầy tình yêu thương và sự khôn ngoan. II Ti-mô-thê 1:7. 

Sự sợ hãi đến từ đâu ? 

Kẻ nào không muốn chúng ta nói về Chúa Giê-su ? – Đó chính là quỷ Sa-tan. Do đó, nếu chúng 

ta phục mình dưới Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể chống cự lại ma quỷ và nó sẽ chạy xa 

chúng ta. Gia-cơ 4:7. 

(2) Cần có tấm lòng ngay thẳng. 

Chúng ta cần mời Chúa Cứu Thế Giê-su làm Cứu Chúa  và ngự nơi tốt đẹp nhất trong lòng chúng 

ta. Sống dưới quyền tể trị của Đấng Christ có nghĩa là quan tâm chăm sóc đến những gì được coi 

là quan trọng đối với Ngài. Thế thì, chúng ta biết gì về những điều quan trọng của Chúa Cứu Thế 

Giê-su ? 

 

1 « Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất » Lu-ca 19:10. 

2 « Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ 

nghèo. » Lu-ca 4:18 

3 « Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín 

mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao ? » Lu-ca 15:4. 

 

Chúa Giê-su luôn coi là quan trọng đối với những kẻ hư mất lạc lầm đáng thương. Ma-thi-ơ 9:36-

38. Thực tình mà nói, một linh hồn có thể nhận được sự cứu rỗi lúc đang ở trên giường hấp hối, 

tuy nhiên, điều quý hơn nữa  là khi có một cuộc đời và một linh hồn ở tuổi xuân xanh nhận được 

ơn cứu rỗi và tin theo Đấng Christ. Nào ai có thể nói được là có bao nhiêu linh hồn khác nữa sẽ 

được người thanh niên này đưa dẫn đến với Chúa Giê-su ?  

(3) Sứ đồ Phi-e-rơ nói : Hãy LUÔN LUÔN SẴN SÀNG ! 

Chúng ta cần phải ở tư thế sẵn sàng để nói về Chúa Giê-su bất cứ vào lúc nào, ngày cũng như 

đêm. Bạn có thể tin rằng Đức Chúa Trời luôn tìm kiếm cơ hội để giúp bạn chứng minh cho tấm 

lòng thành của mình. 

 

Tại An Độ, sau một ngày dài vất vả làm việc trong nắng nóng và bụi bặm, một nhóm Cơ-đốc 

nhân khá mệt mỏi bước vào một quán bên đường để dùng cơm. Thình lình, có một người Hindu 

(người theo An độ giáo) nhẹ nhàng bước vào gặp nhóm Cơ-đốc nhân này và hỏi có ai đó trong 

nhóm có thể giúp hướng dẫn anh ta đến với Chúa Giê-su chăng, vì anh biết nhóm người này là ai. 

Bạn nghĩ thế nào về trường hợp này ? Hãy luôn luôn ở tư thế Sẵn Sàng bạn nhé !  

 

(4) Bạn sẵn sàng chưa ? 

Sứ đồ Phi-e-rơ  dạy rằng chúng ta cần phải ở tư thế sẵn sàng trước khi vào trận chiến, nếu không 

thì chúng ta có nguy cơ thất bại. Vậy chúng ta có thể chuẩn bị như thế nào đây ? Ví dụ, chúng ta 

tiến hành chuẩn bị như sau : 

 

Về phương diện tâm linh, tích cực kiên trì trong sự cầu nguyện ; 
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Về tri thức Thánh kinh, cần hiểu rõ về tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Cha, Đức 

Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh ; 

 

Về phương diện tình cảm, có thể chúng ta sẽ nghe được những câu truyện buồn, và khi ấy chúng 

ta cần mở lòng lắng nghe – những câu truyện đời thường nhưng có thể làm rơi lệ đấy bạn ạ !  

 

Về kỹ năng trí tuệ, vì có nhiều phương cách để đưa dẫn những người thuộc các thành phần khác 

nhau về với Chúa, vậy chúng ta có biết rõ họ thuộc thành phần hay đẳng cấp nào không ?  

 

Về phương diện thực tế, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để ra đi từng cặp hai người, với một 

kế hoạch hành động tốt, một chương trình theo dõi tổ chức chu đáo, và với một tác phong hài hòa 

vui vẻ. 

(5) Sứ đồ Phi-e-rơ sử dụng từ : Mỗi Người. 

Thông thường chúng ta thích ra đi có sự tháp tùng của người này người khác. Tuy nhiên, trong 

việc chiếm hữu các linh hồn về cho Chúa, chúng ta cần phải biết kiềm chế những định kiến và 

thiên kiến của chúng ta. Đối với Chúa Giê-su, mọi linh hồn đều quý giá, dù thuộc giai cấp thượng 

lưu trí thức, giai cấp công nhân lao động, hay giới nghèo khổ bất hạnh. Mỗi linh hồn đều được 

Đức Chúa Trời yêu thương như nhau. 

 

(6) Hãy khuyến khích họ đặt ra các câu hỏi !  

Bạn có thể mở đầu câu chuyện bằng cách dẫn dắt người nghe tới chỗ phải hỏi bạn những câu 

như : « Bạn sẽ làm gì vào dịp cuối tuần này ? » hoặc là « Bạn sẽ đi đầu vào dịp cuối tuần này ? » 

Đây là cách dọn đường để bạn có cơ hội nói vài lời về niềm tin hay hội thánh của bạn. 

 

Chúng ta đang nói về việc đánh lưới người. Cũng như trong việc lưới cá, muốn bắt một con cá, 

chúng ta cần móc một mồi trùn vào đầu lưỡi câu và kiên nhẫn đợi chờ. Cũng vậy, trong công việc 

tìm kiếm các linh hồn hư mất về với nhà Chúa, chúng ta cần phải dốc lòng thực hiện với tất cả sự 

nhẫn nại, kiên trì, và chuyên tâm tìm kiếm những cơ hội để phụng sự Đức Chúa Trời.  

Những cơ hội có thể đến bất ngờ ! 

Có một mục sư đi trên chuyến tàu hỏa, bất ngờ nhìn thấy một thiếu nữ ngồi cách ông không xa, 

đang lên cơn suyển. Mọi người trong toa đều  quay mặt nhìn đi nơi khác, nhưng vị mục sư đã nhẹ 

nhàng đến bên cô gái để tìm cách xoa dịu cơn suyển của cô. Ông nói với cô gái là ông cảm thông 

nổi đau của cô vì chính ông cũng đã từng có những cơn ho suyển như vậy. Rồi ông  quay trở lại 

chỗ ngồi của mình. 

 

Sau đó, người thiếu nữ hỏi vị mục sư làm thế nào mà những cơn ho suyển của ông đã không còn 

nữa. Và trong thời gian hai phút, vị mục sư đã giải thích cho cô nghe thế nào ông đã đặt niềm tin 

nơi Đức Chúa Trời và do đó Ngài đã chữa lành cho ông. Người thiếu nữ liền vui vẻ hứa với mục 

sư là sau này nhất định sẽ tìm đến thăm ông.  

(7) Bạn có thể giải thích về hi vọng hay sự trông cậy mà bạn hiện có không ? 

Khi gặp một ai đó trên đường phố và khi câu chuyện trao đổi xoáy quanh vấn đề niềm tin nơi 

Đức Chúa Trời, có thể bạn chỉ có không quá hai phút để nói về những  gì Chúa Giê-su đã làm cho 
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đời bạn. Liệu bạn có thể làm được điều này không ? Tại sao không cùng với bạn bè để mỗi người 

lần lượt thực tập công việc này, trong khi đó có một người lo canh giữ thời lượng ? 

(8) Hãy trông chừng thái độ hay phong cách của bạn. 

Thái độ và các nụ cưới có thể nói mạnh hơn là những tiếng nói. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy chúng ta cần 

phải luôn luôn trao đổi thảo luận với tinh thần dịu dàng và kính trọng. Đây là những đức tính rất 

hiếm thấy trong thế giới đầy xô bồ náo động của chúng ta. 

(9) Cuối cùng, hãy sẵn sàng chịu khổ vì DanhChúa. 

Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng nếu ý Đức Chúa Trời muốn thì chúng ta phải sẵn sàng chịu khổ để làm 

điều tốt lành. Rồi bạn sẽ thấy có những người không muốn nghe bạn nói. Đừng e ngại khi họ 

nhạo báng hay mắng nhiếc bạn. Hãy nhớ rằng tất cả những điều đó xảy ra là vì Danh  Chúa Giê-

su, Đấng đã chết một lần trọn vẹn vì tội lỗi chúng ta, là Đấng Công Chính thay cho những kẻ bất 

chính, để nhờ vậy bạn được đến cùng Đức Chúa Trời.  

 

 

 

Mạng lưới Cầu nguyện cho Các Quốc gia Dân tộc  

Hãy cầu nguyện cho nước Bĩ (Belgique) 

Tổng trụ sở của Liên đoàn Truyền giáo Au châu 

Có gần 10.000.000 người Au châu 

Quốc gia cực kỳ giàu có và công nghiệp hóa 

Chỉ có 0,32% số nhà truyền đạo  
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5. NẾP SỐNG CỦA MỘT NHÀ RAO TRUYỀN PHÚC ÂM  

Điều gì làm cho người ta quan tâm ? 

Mở Kinh Thánh và đọc Phúc âm Mác, chương 1 

 

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ trong lòng : 

Đức Chúa Giê-su đã phán : « Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần ; các ngươi hãy ăn 

năn và tin đạo Tin Lành » Mác 1:15. 

Kế đó, hãy nói : 

Các bạn hãy kiểm tra lẫn nhau với những câu hỏi ở cuối bài học. 

Điều cần làm trước lần gặp tới :  

Đã đến lúc chúng ta phải học tập theo cách làm của Chúa Giê-su. Hãy đi đến một ngôi làng mà 

trước kia mình chưa từng biết, và hãy rao truyền Phúc âm tại đó. Sau khi cầu nguyện, hãy ra đi 

từng tổ hai người. 

Bài tập để nhận chứng chỉ hay văn bằng :  

Hãy ra đi khắp nơi để rao truyền Đạo Cứu Rỗi, và sau đó ngồi lại viết chừng một trang giấy về 

nếp sống cầu nguyện của Chúa Giê-su. Hêb. 5 :7  

Hãy suy ngẫm từng chữ của câu Kinh Thánh sau :  

Hê-bơ-rơ  2:3-4 

Trong sách Phúc âm Mác 1:45 có nói rằng nhiều người từ khắp nơi đã lũ lượt  tìm đến Chúa Giê-

su. Họ đến không phải để đi lễ nhà thờ, để dự một chiến dịch vận động hay chiến dịch truyền 

giáo, cũng chẳng phải để dự phần vào một cuộc lạc hiến nhằm giúp đỡ cho xã hội. Họ đến chỉ vì 

lòng khao khát tìm gặp được chính Chúa Cứu Thế Giê-su. Nếu chúng ta học biết được lý do tại 

sao họ đã tìm kiếm Ngài, và làm theo như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều người từ khắp nơi tiếp tục 

tìm đến với Ngài. 

1. Chúa Giê-su luôn đặt mình dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. 

Chúa Giê-su đã lắng nghe Đức Thánh Linh, Mác 1:9-12. Chúa vâng phục Đức Thánh Linh, đặt  

cuộc đời cùng chức vụ mình dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh, và hành động theo chỉ đạo 

của Đức Thánh Linh.  

Tại sao điều này là cực kỳ quan trọng ? 

Chúa Giê-su đã xuống thế sống như một con người với những khả năng có giới hạn như tất cả 

chúng ta ; Ngài cũng biết lạnh, biết đói, biết khát, biết vui buồn như chúng ta. Ngài cũng ra đi rao 

giảng về Nước Trời như một con người bình thường với các năng lực hạn chế, nhưng là một con 

người có được uy lực mạnh mẽ do Đức Thánh Linh ban cho. Chúng ta có thể được như thế và 

cần làm hơn như thế. Lu-ca 4:18 

 

2. Chúa Giê-su đã chống cự những sự cám dỗ của quỷ vương. 

 

Trong các sách Phúc âm Mác 1:13, và Ma-thi-ơ 4:1-11 có tường thuật câu chuyện thế nào Chúa 

Giê-su đã chiến thắng trước sự cám dỗ của Sa-tan. Trong đồng vắng, khi ma quỷ thấy Chúa Giê-
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su mệt mỏi và đói khát, thì nó đến cám dỗ Chúa hãy lạm dụng uy quyền của Ngài để hóa đá thành 

bánh đi, nhưng nó đã thất bại. 

 

Kế đó, Sa-tan đã cám dỗ Chúa hãy né tránh con đường khổ hình thập tự giá, nhưng nó đã thất bại. 

Quỷ Sa-tan đã lại cám dỗ Chúa bằng lời hứa dâng cho Ngài mọi vinh hoa phú quý và danh vọng 

tuyệt đỉnh của thế gian, nhưng nó cũng đã thất bại. Đức Chúa Giê-su đã thẳng thắn nói « không » 

trước mỗi sự cám dỗ của ma quỷ. Ngài đã quyết tâm giữ vẹn lòng trung thành với Đức Chúa Trời 

và các chương trình kế hoạch của Ngài. Thế là mưu đồ của Sa-tan đã thất bại và nó liền rời xa 

Chúa Giê-su. 

 

3. Chúa Giê-su đã để sứ mạng rao giảng lên hàng đầu bảng Danh mục hoạt động của Ngài. 

1 Chúa đã phán rằng Thông điệp của Ngài là một tin tức tốt lành.  

2 Chúa đã phán rằng Nước Trời đã đến gần. 

3 Chúa đã phán rằng thời điểm đã đến. 

4 Chúa đã phán dạy mọi người hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành. Mác 1:14.  

 

Thường thường, chúng ta hay làm chứng về Chúa Giê-su một cách thận trọng và với tình cảm 

nhẹ nhàng. Tuy nhiên, có thể đến một lúc nào đó, chúng ta cần phải hỏi người đối diện là có sẵn 

sàng ăn năn, quay về với Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su hay không.  

 

Chẳng có ai nói rằng công chúng không thích được khai sáng. Miguel Diaz đã từng tập hợp được 

một cử tọa 3.000 người tại một địa điểm ngoài trời ở Equateur. Hội thánh của Pensacola ở Floride 

đã đưa được 100.000 người trở lại tin Chúa trong vòng hai năm. Carlos Anacondia tại Argentine 

đã làm chứng cho hơn 8.000.000 người tin theo Đấng Christ. Tất cả kết quả này là nhờ ở sự 

truyền giảng Phúc âm. 

  

4. Chúa Giê-su biết rõ thì giờ của Đức Chúa Trời. 

Chúa Giê-su đã làm việc nhà cho đến năm ba mươi tuổi. Khi Hê-rốt bắt Giăng Báp-tít giam vào 

ngục, thì đó chính là lúc Đức Chúa Trời triển khai lịch thời gian của Ngài. Chúa Giê-su biết rằng 

thời giờ của Ngài đã đến. Chúng ta đã được cảnh báo phải thức tỉnh để có thể nhận biết thì giờ 

nào Chúa Giê-su sẽ tái lâm. Nếu một mặt chúng ta lưu ý đến lời tiên báo của Đức Chúa Trời, đến 

tình hình của Hội Thánh và Dân Y-sơ-ra-ên, và một mặt chúng ta theo dõi những biến cố trong 

thế giới, thì chúng ta sẽ có thể phân biệt được ‘thời kỳ’. Mác 13:28-36, Ma-thi-ơ 16:1-3. 

 

1 Nô-ê biết rõ được thời kỳ và do đó đã cho đóng một con tàu. 

2 Môi-se biết rõ được thời kỳ và do đó đã đưa dẫn dân sự Đức Chúa Trời ra khỏi vòng nô 

dịch.  

3 Đa-ni-ên biết rõ thời kỳ và do đó đã cầu nguyện để những ngày lưu đày của dân sự Đức 

Chúa Trời được chấm dứt. 

4 Đức Chúa Trời biết rõ thời kỳ và do đó đã sai Chúa Giê-su đến thế gian. 

5 Chúa Giê-su biết rõ thời kỳ và do đó Ngài đã rao giảng về Nước Đức Chúa Trời.  
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5. Chúa Giê-su kêu gọi sự hỗ trợ của những người khác.  

Chúa Giê-su không tự mình quán xuyến hết mọi công việc. Mác 1:16-20. Có những người hưởng 

ứng lời kêu gọi của Đấng Christ, ngay tức thì từ bỏ mọi sự và vâng phục đi theo Ngài. Họ đã chia 

sẻ các trách nhiệm với Chúa và ra đi rao giảng về Nước Đức Chúa Trời.  

 

1 Đầu tiên, chỉ thấy có Chúa Giê-su. 

2 Kế đó, bên cạnh Chúa Giê-su đã có sự đồng công cộng tác của thêm mười hai người nữa. 

3 Rồi có thêm 3.000 người … 

4 Và từ  3.000 người đã trở thành 5.000 người Do Thái… 

5 Tiếp đến có những người từ các quốc gia khác tự nguyện tham gia phong trào. 

6 Sau cùng, Tin Lành hay Phúc âm đã lan rộng sang tận Phi Châu, Á Châu và còn đi xa hơn 

nữa. 

6. Chúa Giê-su bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. 

Ngài đã tiễu trừ tà ma ác quỷ. Mác 1:25. 

Ngài đã chữa lành một cơn sốt rét hiểm nghèo. Mác 1:31. 

Ngài đã chữa lành vô số kẻ ốm đau và những người bị quỷ ám. Mác 1:33,39. 

Ngài đã chữa lành kẻ phung cùi. Mác 1:42.  

 

Cứ mỗi lần Chúa Giê-su bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời – tức tình yêu và lòng thương xót 

được thể hiện qua hành động-, thì những tin tức vui mừng này nhanh chóng được loan truyền 

khắp nơi (Mác 1:28,45),  đến mức độ có khi dân chúng cả thành phố tập trung lại để tìm gặp 

Ngài. Mác 1:33,37.  

7. Chúa Giê-su dành nhiều thì giờ cho sự cầu nguyện. 

Chúa Giê-su chỉ làm những gì mà Ngài đã thấy Cha Ngài làm, Giăng 5:19. Để được như vậy, 

Chúa Giê-su đã dành nhiều thì giờ để lắng nghe Cha Ngài, nghĩa là Ngài chuyên cần cầu nguyện, 

vào lúc sáng tinh mơ hay những giờ về khuya, có khi suốt trọn đêm dài, ở chốn vắng vẻ riêng tư 

cũng như ở chốn đông người. Sau giờ tương giao với Cha Ngài, Chúa Giê-su biết rõ điều gì mình 

cần phải làm. Mác 1:35. 

8. Chúa Giê-su có nhiệt tâm nhiệt tình đến với mọi người. 

Chúa Giê-su vẫn có thể đóng đô ở một nơi và không cần phải bôn ba đi lại khắp nơi, mà vẫn nổi 

tiếng như thường. Nhưng không phải vậy, Chúa Giê-su luôn thích đi về phía trước, đến các làng 

mạc chung quanh để rao giảng Đạo Trời. Mác 1:37-38. 

 

Chúa Giê-su yêu thương mọi người, ngay cả trong các tình huống khó khăn phức tạp như khi 

Ngài gặp và chữa lành cho những kẻ bị quỷ ám, hay cho người đàn bà bị bệnh mất huyết nhiều 

năm, hoặc cho một bệnh nhân mắc bệnh phung cùi. Đối với Chúa Giê-su, công việc lý tưởng của 

Ngài là càng tiếp cận được nhiều người càng tốt để nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 

Chính vì vậy, mà có nhiều người từ khắp nơi không ngừng tìm đến với Ngài. 

 

Chúa Giê-su là người rao giảng cho mọi người về Nước Đức Chúa Trời và cậy nhờ quyền năng 

Đức Thánh Linh mà giúp đáp ứng các nhu cầu của họ. Chúa Giê-su đã phán rằng kẻ nào đặt niềm 

tin nơi Ngài thì chẳng những có thể làm những việc giống như Ngài, mà còn có thể làm những 
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việc lớn lao hơn nữa. Sở dĩ được như vậy, ấy là vì bởi quyền năng của Đức Thánh Linh mà Ngài 

sai phái chúng ta ta đi hầu việc Đức Chúa Trời. 

9. Một số câu hỏi cần xem xét : 

1 Bạn có những kế hoạch gì để tiếp xúc với dân chúng ?  

2 Bạn có cam kết hay quyết tâm gì đối với sự cầu nguyện ? 

3 Bạn có thể hiện được các ân tứ Thánh Linh không ? 

4 Bạn có nhiệt tình « đáp ứng » sự kêu gọi của Chúa Giê-su chăng ? 

5 Bạn có biết bây giờ là thì giờ của Đức Chúa Trời không ? 

6 Có phải việc rao giảng Phúc âm là công việc ưu tiên hàng đầu của bạn không ? 

7 Có phải hàng ngày bạn đang nhờ cậy sự cầu nguyện cùng với Lời Đức Chúa Trời và có 

các quyết định thánh khiết để chống cự những sự cám dỗ của quỷ Sa-tan chăng ? 

8 Có phải bạn đã nhận được Thánh Linh khi lần đầu tiên bạn tin Chúa và có phải bạn luôn 

nhận được sự đổ đầy của Thánh Linh mỗi ngày không ? 

 

Kết luận phần này, xin hãy nêu ra tên các quốc gia dân tộc ở các vùng đất xa xăm nhất trên thế 

giới, và cầu nguyện cho họ. 

Mạng lưới Cầu nguyện cho Các Quốc gia Dân tộc  

Xin hãy dùng một phút để giúp biến đổi thế giới. 

 

Xin hãy cầu nguyện cho xứ Mông Cổ (Mongolie) 

3.000.000 dân Mông Cổ. 

Duy linh thuyết, Phật giáo, Vô thần. 

Có thể có khoảng 1.000 tân tín hữu. 

Chịu nhiều khổ đau và nạn khai thác bóc lột. 
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6. SỬ DỤNG MỌI PHƯƠNG CÁCH CHO PHÉP  

« Để đưa gia đình và bạn hữu chúng ta trở lại với Chúa, chúng ta cần có một đường lối rao 

truyền Phúc âm hữu hiệu » 

Đọc Kinh thánh : Châm. 24  

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ : Rôm. 1:16  

Đề tài chia sẻ : 

Bạn thấy phần giới  thiệu hay mở đầu thế nào, có hữu lý không? Bạn có tin tưởng những gì tác 

giả trình bày không ? Nếu có, thì tiếp theo bạn sẽ làm gì ?  

Bài tập : 

Vẽ một biểu đồ về gia đình bạn: cha mẹ, ông bà, con cái,chú bác, cô dì, anh chị em họ, chủ yếu là 

những ai vẫn còn sống. Hãy đi thăm ít nhất là năm người trong số đó, và nói cho họ biết bạn đang 

làm gì. Lắng nghe và tìm hiểu xem phải chăng Đức Chúa Trời đang tìm kiếm người nào.  

Bài viết được tính điểm : 

Hãy xem lại nấc thang đẳng cấp của các thành phần có lòng tin tưởng vào Phúc âm. Họ thuộc các 

đẳng cấp nào, bạn hãy nêu ra và viết về từng đẳng cấp một.  

Suy gẫm : Rôm. 10:14-15 

Chúng ta thường phân chia nhân loại thành nhiều tầng lớp khác nhau : da trắng, da màu, giàu và 

nghèo, có học và thất học, người Mỹ thiên cư và người Mỹ bản xứ, người phương Đông và người 

phương Tây. Thế nhưng, Chúa Giê-su đã vạch một lằn ranh cho những sự khác biệt đó và theo 

Ngài  thì nhân loại chỉ có hai thành phần : thành phần vô tín và thành phần tin kính, thành phần 

được sinh ra một lần và thành phần được sinh ra hai lần. Mỗi người hoặc thuộc ở phía bên này, 

hoặc thuộc ở phía bên kia lằn ranh. Đây là một sự phân chia xuyên suốt thời gian cho đến cõi đời 

đời. (nhận định của Stanley Jones, xứ An-độ)  

1- TẤM LÒNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI NHƯ THẾ NÀO ?  

Chúa rất nhẫn nại và không muốn một ai bị chết mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn. Để 

thực hiện điều này, Đức Chúa Trời muốn sử dụng chúng ta như những kẻ đồng công cộng tác với 

Ngài. Chúng ta là thân thể của Đấng Christ, là tay, là chân, là môi miệng của Chúa Giê-su trên 

đất : II Phie. 3:9.  

2- CON NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU ? 

Có thể có người là dân sống ở các thôn ấp hẻo lánh ven rừng , cũng có người là dân sống trong 

một vùng thị tứ xa hoa náo nhiệt. Nhưng xin đừng bao giờ nghĩ rằng người dân ở vùng sâu vùng 

xa kia không hề biết gì về Đức Chúa Trời. Mọi người đều nằm trong các mức độ khác nhau , xét 

về niềm tin đối với Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời. Như vậy, điều quan trọng là khám phá ra 

họ đang ở trong  vị trí nào của nấc thang sau đây và tìm cách tốt nhất để giúp họ đến với Phúc 

âm.  

 

 Có nghe về Cơ-đốc giáo chưa ? – Chưa từng bao giờ nghe nói …  
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 Có nghe về Cơ-đốc giáo chưa ? – Thưa, có nghe, nhưng đó là gì vậy ?  

 Tôi đã nghe về Tin Lành (hay Phúc âm).  

 Tôi có hiểu về Phúc âm. 

 Phúc âm có ý nghĩa quan trọng đối với tôi. 

 Tôi cần đến sự tha thứ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.  

 Xin hãy giúp tôi tiếp nhận Đấng Christ. 

 Cùng hãy cầu nguyện để tôi tiếp nhận được Cứu Chúa cho cuộc đời mình.  

 Tôi đang suy nghĩ để có quyết định. 

 Vâng, tôi muốn gia nhập hội thánh.  

 Vâng, tôi muốn nói về Chúa cho những người khác.  

3- CHÚNG TA CẦN PHẢI LÀM GÌ ? 

Phao-lô là một tấm gương tốt đẹp để chúng ta noi theo. Với người Do Thái, ông là người Do 

Thái, với dân ngoại, ông coi mừng như một dân ngoại, với những kẻ yếu đuối, ông coi mình như 

yếu đuối, để nhờ đó, bằng mọi cách, có thể cứu được một số người. Đó chính là Phúc âm vậy. I 

Côr. 9:19-23  

 

Nếu một hội thánh bắt đầu sống riêng cho chính mình giữa cộng đồng quần chúng, thì đó là khởi 

đầu của một cái chết từ từ. Bởi vì, công tác truyền bá Phúc âm chính là đường lối kích hoạt và là 

huyết mạch đem lại sự sống cho hội thánh. Mỗi ngày, mỗi thành viên đều phải là một chứng nhân 

cho Chúa Giê-su.   

4- THỰC HIỆN CÁ NHÂN TRUYỀN ĐẠO PHÁP (tức phương pháp cá nhân chứng đạo) 

NHƯ THẾ NÀO ? 

Nhiều tín hữu rất sốt sắng muốn ra đi làm chứng về Tin Lành, nhưng phải bắt đầu từ đâu đây ? 

1 Chúa Giê-su ban lệnh cho môn đồ ra đi từng cặp đôi, không nên đi một mình, vậy bạn 

hãy tìm cho mình một bạn đồng lao cùng giới. 

2 Người ta am hiểu nhiều hơn về công tác truyền bá Phúc âm thông qua quá trình thực 

hành, do đó, bạn hãy ra đi và trước hết tìm cách giúp đỡ cho những kẻ khác. 

3 Trong thời gian đầu, hãy nhắm vào gia đình và bạn hữu của bạn, là những người bạn 

thường gặp và họ cũng biết bạn nhiều. Có thể họ đã nhìn thấy có một sự biến đổi 

trong đời sống của bạn, và muốn biết từ đâu có sự đổi mới ấy. 

4 Hãy chia sẻ đức tin cho gia đình và bạn hữu của bạn, vì họ là những người vô tín nên 

tự họ  làm sao có đước đức tin. Mong cho niềm tin của bạn phủ trùm lên họ.  

5 Hãy cầu xin Thánh Linh nắm quyền chỉ đạo và kiểm soát mọi sự. 

6 Luôn nói về Chúa Giê-su : Ngài là Đấng chữa lành, ban phước và tha thứ cho chúng ta 

ngày hôm nay, và giờ đây Ngài luôn có mặt bên bạn để giúp đỡ bạn. Hãy khẩn thiết 

cầu nguyện cho họ và hãy nhìn xem những gì mà Chúa sẽ làm. 

7 Hãy bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời bằng cách cống hiến các sự giúp đỡ 

thiết thực, nếu có thể : I Giăng 3:18. 

 

Hãy cầu nguyện cho các gia đình, vì đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Hãy luôn dành thì giờ để 

mọi người có thể trao đổi thảo luận và tin theo Chúa Giê-su cùng với cả gia đình của họ. Có thể 

tất cả mọi người trong gia đình đều quan tâm đến Phúc âm, nhưng ngay cả khi có sự chống đối, 

thì sự chống đối  này có thể giúp đem lại một quyết tâm theo Chúa một cách đúng đắn và hết 

lòng. Công vụ. 16:31  
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5- LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG CẦN NGHE NÓI VỀ PHÚC ÂM ?  

 

Bí quyết là nhìn xem những gì Đức Chúa Trời làm và đồng công cộng tác với Ngài. Nhưng bằng 

cách nào đây ? Rôm. 3:10 cho chúng ta biết rằng không có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời, và Chúa 

Giê-su có nói : « Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng 

ta… » Giăng 6:44.  

 

Bạn có thể nhìn thấy một dấu hiệu nào đó trong công việc của Đức Chúa Trời không ? 

 

Từ ý nghĩ này, chúng ta có thể hiểu rằng nếu có ai đó tỏ ra quan tâm đến Chúa Giê-su , thì chính 

là vì Cha đưa dẫn hay kéo họ đến. Và nếu bạn thoáng nhận thấy có dấu hiệu ấy, thì hãy gác lại 

mọi thứ mà đồng công cộng tác với Đức Chúa Trời. Nhờ cách này, bạn sẽ biết được điều Cha 

làm. Không cần phải săn đuổi kẻ nào chưa muốn đáp ứng. Hãy giao phó họ vào trong tay Đức 

Chúa Trời và để họ có thời gian suy nghĩ. Ma-thi-ơ 10:14  

 

6-HỘI THÁNH RAO TRUYỀN PHÚC ÂM NHƯ THẾ NÀO ? 

 

Có ba phương cách chung, tuy nhiên, hãy luôn luôn cầu nguyện và tin cậy nơi Đức Chúa Trời để 

được sự hướng dẫn.  

Rao truyền Phúc âm bằng chính Đời sống thực tế  

Đây là sự làm chứng từ những cuộc đời đã được biến cải và từ nếp sống có chất lượng tốt lành do 

Christ ban cho. Tuy nhiên, cần biết chắc rằng đây là những tín đồ trung tín, chân thực, bởi vì 

người đời có thể nhìn thấy các nếp sống sa đọa của người tín đồ và quay lưng lại với Tin Lành. 

Đời sống  chúng ta có thể là cuốn Kinh Thánh duy nhất để người ta đọc. Các công việc xã hội 

nhằm giúp đỡ kẻ nghèo khổ, người đói khát, kẻ ốm đau tật bệnh, người gặp hoạn nạn trong vòng 

lao lý… cũng là một sự làm chứng có trọng lượng về Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời.  

Rao truyền Phúc âm bằng sự Công bố Lẽ Thật  

Đường lối rao truyền Phúc âm qua đời sống thực tế cần được hỗ trợ bởi sự công bố Lẽ Thật Phúc 

âm để động viên thúc đẩy người nghe đi tới một quyết định đầy phước hạnh. Ở đây, chúng ta có 

thể sử dụng sự giảng luận, tiếp cận làm chứng trên các đường phố, tổ chức các chiến dịch truyền 

giảng, phân phát tài liệu sách báo và chiếu các phim ảnh về Chúa…  

Rao truyển Phúc âm bằng đường lối Thuyết phục  

Trong II Côr. 5:11, sứ đồ Phao-lô nói về sự thuyết phục tha nhân. Một số Hội thánh làm điều này 

bằng cách tổ chức những lớp học Kinh Thánh, các cuộc tranh luận trong những trường đại học, 

hoặc tại các buổi nhóm tư gia. Họ cũng sử dụng các phương tiện như máy phát thanh hay truyền 

hình, hoặc đi thăm từng nhà nọ sang nhà kia để liên tục giới thiệu về Chúa Giê-su và thuyết phục 

người ta tin nhận Đấng Christ. Một số hội thánh khác thì chuyên lo đào tạo nhân sự và sau đó sai 

phái họ ra đi rao truyền Phúc âm như cách sứ đồ Phao-lô từng làm. Công vụ. 19:8  

 

Trên hết mọi sự, cần biết rằng mọi hình thức rao truyền Phúc âm chỉ có thể gặt hái kết quả khi 

được kết hợp hài hòa và cân xứng với sự cầu nguyện, vì cầu nguyện là sự hỗ trợ cực kỳ thiết yếu. 

Hãy nói với Chúa về những con người trước khi nói cho những con người biết về Chúa. 
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Hãy cầu nguyện cho đất nước Ai Cập 

60.000.000 người nói tiếng A-rập ; 85% dân chúng theo Hồi giáo , 

13% dân chúng theo Chính Thống Giáo. Hội Thánh bị bắt bớ, ngược đãi.
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7. ĐƯỢC TRANG BỊ  

“Lời của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Thánh dân của Đức Chúa 

Trời, tất cả đều ở tư thế giúp đỡ bạn.’’  

 

Đọc Kinh Thánh : II Tim. 3:14-17 ; Luc. 4:18 ; Hêb. 12:1-3 

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ : Hêb.13:6  

Đề tài chia sẻ : 

Bạn đã biết rằng Đức Chúa Trời có các kế hoạch để vùa giúp bạn, vậy giờ đây khi nói về 

Chúa Giê-su, bạn có thấy sự khác biệt gì không ?  

Thực tập : 

Bạn hãy chuẩn bị để nói chuyện với từng người một hay từng nhóm nhỏ hoặc trong một hội 

thánh về Chúa Giê-su. Hãy soạn một bố cục để gieo ra Lời Đức Chúa Trời, tìm kiếm các cơ 

hội để Thánh Linh có thể làm việc và giới thiệu với họ về những nhân vật cao quí trong gia 

đình của Đức Chúa Trời, ở quá khứ cũng như hiện tại.  

Bài tập được tính điểm :  

Bạn hãy trình bày những điểm lớn của bài tập viết trên hai mặt của một tờ giấy và nộp lên để 

được chỉnh sửa.  

Suy gẫm : I Côr. 9:15–18 

 

Bây giờ chúng ta hãy nói đến ba cách mà Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn, khi bạn nói với người 

ta ở chỗ riêng tư hay nơi chốn công cộng về Chúa Giê-su. Ngài giúp đỡ bạn bằng năng quyền 

của Lời Đức Chúa Trời, bằng năng quyền Thánh Linh, và bằng lời chứng mạnh mẽ của dân 

sự Ngài.  

1- NĂNG QUYỀN CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI   

Tính chất độc nhất của Lời Đức Chúa Trời không giống với bất cứ thứ lời nói nào của loài 

người.  

 

- sinh động và thực sự có sự sống Hêb. 4:12 ; I Phi-e-rơ 1:23 ; Công vụ. 7:38  

- trang bị cho chúng ta một cách hoàn hảo II Tim. 3:6 

- hoàn thành công việc của mình Êsai 55:1  

- như búa đập vỡ đá Giêr. 

- hành động trong con người II Tês. 2:13. 

- là gươm Thánh Linh  Êph.6:17.  

- như một hạt giống bạn gieo ra. xem Mác 4:12-20  

- Sa-tan cướp lấy một số hạt. 

- Một số người không cho hạt giống bám rễ. 

- Một số người khác để cho sự lo lắng làm nghẹt ngòi và vùi chôn hạt giống.  

 

Thế nhưng, có nhiều người chú tâm nghe Lời Chúa, và họ giống như mảnh đất tốt, nhờ vậy 

khi Lời Chúa –tức hạt giống- được gieo ra thì 1 kết quả được 30, 60 hay 100. Như bạn biết, 

cánh đồng ruộng phần lớn là đất tốt,  song hai bên có thể có sỏi đá, gai góc và cỏ lùng. Do đó, 

thiết nghĩ cũng cần mong đợi cho người ta từng bước lớn lên trong Lẽ Thật.   
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Chúa Giê-su nói rằng hạt giống tự mình lớn lên, nhẹ nhàng, âm thầm, kín đáo, và từng bước, 

cho đến kỳ thu hoạch. Nhà trồng trọt giỏi thì sau khi gieo hạt, bao giờ cũng biết kiên nhẫn 

chờ đợi với tất cả lòng ước mong. Mác 4:26-29  

 

2- NĂNG QUYỀN CỦA THÁNH LINH ĐỨC CHÚA TRỜI   

Thánh Linh giúp đỡ cho sự làm chứng của bạn bằng những dấu hiệu mang tính thuyết phục 

mạnh mẽ đến từ Đức Chúa Trời, khi bạn cầu nguyện cho những người khốn khổ bất hạnh. 

Các dấu hiệu ấy chỉ ra một hướng đi, và trong trường hợp này, chúng chỉ về con đường 

hướng đến Vương quốc Đức Chúa Trời, cũng như đến tình yêu thương và sự quan phòng 

chăm sóc của Ngài.  

 

Chúng ta mong đợi nhìn thấy những dấu hiệu gì ? Trong sách Phúc âm Lu-ca 4 :18, Chúa 

Giê-su nhắc lại khúc Kinh Thánh ở sách Ê-sai 61:1-2 và nói rằng một khi Tin Lành hay Phúc 

âm được rao giảng ra cho những người nghèo khó bất hạnh, thì sẽ mang lại các kết quả sau 

đây :  

 

 những tấm lòng tan vỡ có thể được chữa lành ; 

 những tù nhân có thể tìm lại được tự do ; 

 những kẻ sống trong cảnh mù lòa tăm tối có thể bắt đầu nhìn thấy ánh sáng ; 

 những kẻ bị áp bức bóc lột có thể được giải phóng ; 

 ân sủng bao giờ cũng có thể được tìm thấy nơi Đức Chúa Trời. 
 

 

Một ngày nọ, Giăng Báp-tít đang nằm trong tù và lòng đầy sự chán nản. Ông không thấy 

được quyền năng của Đức Chúa Trời, cho dù ông có rao giảng về Chân lý Nước Trời. Do đó, 

ông phái người đến hỏi Chúa Giê-su rằng có phải Ngài thực sự chính là Đấng Mê-si không. 

Chúa Giê-su trả lời rằng hãy cứ nhìn những dấu hiệu được thể hiện thì ắt biết rõ về Ngài :  

 

Những kẻ tật bệnh được chữa lành và những tà linh bị tiễu trừ  

Những người bại liệt què quặt được chữa lành và có thể bước đi  

Những kẻ phung cùi và những kẻ bị xã hội ruồng bỏ được thanh tẩy và phục hồi  

Những kẻ câm điếc được chữa lành  

Những kẻ chết được sống lại  

(Giăng 10:41; Lu-ca 7:20-23) 

 

Ngày hôm nay, Cơ-đốc nhân có thể nhìn thấy các dấu hiệu này được thể hiện khắp nơi trên 

thế giới. Chúa Giê-su cũng muốn làm điều này cho bạn khi bạn nhân Danh Chúa mà cầu 

nguyện cho những người bất hạnh. Ngoài ra, chúng ta có thể bổ sung các dấu hiệu mà Chúa 

Giê-su đã hứa ban cho trong Phúa âm Mác 16:17-20. 

 

Nói các thứ tiếng mới (một trong các ân tứ Thánh Linh)  

Sự phù hộ trước những mối hiểm nguy  

Các dấu hiệu để xác quyết về Lời Đức Chúa Trời  

 

Vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì đây ? Hãy noi theo gương Chúa Giê-su : Công vụ. 10:38 

Hãy tin tưởng ở những lời hứa của Chúa Giê-su dành cho chính chúng ta. (Công vụ. 1:8; Gi. 

14:12). 
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Hãy noi theo gương Hội Thánh Ban Đầu đã giảng ra Lời Đức Chúa Trời với đầy dẫy quyền 

năng Thánh Linh trong nhiều cơ hội khác nhau. Xem lại lịch sử Hội Thánh Ban Đầu trong 

sách Công vụ Các Sứ Đồ. 

 

3- LỜI CHỨNG CỦA DÂN SỰ ĐỨC CHÚA TRỜI   

Mặc dù có tình trạng giả hình mà người ngoài Chúa có thể vin vào đó để tố giác Hội Thánh 

(chúng ta cần phải xin lỗi để nói rằng hiện tượng này thường khi thực sự có xảy ra !), song 

chúng ta vẫn có thể đưa ra bằng chứng không thể phủ nhận về những cuộc đời đã được biến 

cải tốt đẹp bởi Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời, đặc biệt là cuộc đời của bạn. 

 

Bạn có thể chứng minh về tình yêu thương chân thật mà người ta nhìn thấy giữa dân sự Đức 

Chúa Trời, cũng như về cuộc đời của những người nam, người nữ tận tụy phục vụ và hi sinh 

cho Vương quốc Thiên đàng, trải suốt dòng lịch sử cho đến ngày hôm nay; và bạn cũng có 

thể nhận thấy rằng công chúng có sự nể vì hoặc đối với một nhân vật cao trọng của Đức Chúa 

Trời, hoặc đối với một con người vô lại hay vô tích sự nào đó, nhưng công chúng vẫn luôn 

chế giễu và khinh rẻ cái tinh thần nửa vời, lừng khừng, không nóng không lạnh. 

Hãy nói đến những nhà Cải cách Cơ-đốc tầm cỡ lớn  

Bạn có thể nêu ra đây danh tánh và đời sống cùng hoạt động của các nhân vật Cơ-đốc tầm cỡ 

lớn, như sau : 

William Wilberforce, người ngăn chận chế độ nô lệ ; 

Shaftesbury, người đấu tranh cho kẻ nghèo khổ lầm than và bất hạnh ; 

Dr Bernardo, người giúp đỡ các trẻ cô nhi ; 

William Booth, người sáng lập Phong trào CỨU THẾ QUÂN ; 

Giám mục Tutu, người chiến đấu chống nạn kỳ thị chủng tộc.  

Những nhà Khai hóa (truyền bá văn minh) lớn : 

David Livingstone, một nhà truyền giáo kiêm khai phá ;  

Charles Studd, người đã sống và chết cho châu Phi ;  

Hudson Taylor, người đã sống và chết cho Trung Hoa ;  

William Carey, người đã sống và chết cho An Độ ; 

AdoniramJudson, người đã sống và chết cho Birmanie ;  

Billy Graham, nhà truyền giảng Phúc âm cho hàng triệu người.  

Nói đến những người Sa-ma-ri nhơn lành : 

Con dân Đức Chúa Trời bao giờ cũng có mặt trên khắp các chiến tuyến nhằm giúp đỡ những 

kẻ đói khát, tật nguyền, ốm đau, vô gia cư, thiếu ăn thiếu mặc, và những người vướng vòng 

lao lý. Trên toàn thế giới, người ta nhìn thấy những Cơ-đốc nhân rất nhiệt tình tích cực hoạt 

động để bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, với một khoản thù lao thường rất ít hoặc 

không đáng kể. 

 

 ACET chăm sóc chữa trị cho những nạn nhân của chứng bệnh thế kỷ SIDA ;  

 Remar, Trung tâm Bài trừ Ma túy và Jackie Pullinger quyết đấu tranh chống nạn nghiên 

ngập ma túy ; 

 Mẹ Teresa ở Calcutta chuyên lo giúp đỡ những bệnh nhân và những người đang trên 

giường hấp hối ;  

 Hội Thánh tại Nam Phi, Ru-ma-ni, Ba-lan và châu Mỹ La-tinh đã tận lực chống lại sự bất 

công xã hội ;  

 Giới Cơ-đốc nhân Tây Phương  cương quyết đấu tranh chống lại nạn phá thai và những tệ 

đoan cùng các hành vi gian ác khác trong xã hội.   
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Mặc dù có khi thành khi bại, nhưng Cơ-đốc nhân vẫn có thể ngẩng đầu lên cao qua nhiều đợt 

kiểm tra thử thách, bất cứ ở đâu và vào lúc nào. Sau gần 2000 năm bị tấn công, bắt bớ và 

ngược đãi, con dân Đức Chúa Trời vẫn sống và không ngừng phát triển với một tốc độ toàn 

cầu chưa từng thấy. Nhờ sự vùa giúp từ Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, nhờ năng quyền 

vô địch của Đức Thánh Linh, nhờ tình yêu thương và nhiệt tình của con dân Đức Chúa Trời, 

chúng ta có thể kỳ vọng rằng Hội Thánh Chúa sẽ cứ tiếp tục phát triển lớn mạnh cho đến 

ngày quang lâm của Chúa Cứu Thế Giê-su. –Amen ! 

Hãy cầu nguyện cho đất nước An Độ 

900.000.000 tín đồ An Giáo và Hồi Giáo 

Cơ-đốc nhân chiếm thiểu số nhưng là thành phần phát triển lớn mạnh nhất. 

Nhiều sắc tộc chưa được tiếp cận Phúc âm. 

Hàng triệu người còn sống trong nghèo khổ lầm than. 
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 8. CÁC DẤU KỲ PHÉP LẠ  

“Được Chúa động lòng thương xót ’’ 

Đọc Kinh Thánh : Xuất. 33:12-23 ; Công vụ. 8  

Khúc Kinh Thánh cần ghi nhớ :  

Công vụ. 8:5-8 :  « Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ 

tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai 

nghe người nói ;  vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại 

và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. »  

Đề tài chia sẻ : 

« Đức Chúa Giê-su Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời không hề thay đổi », câu 

này có ý nghĩa thực tế như thế nào đối với thời đại chúng ta hôm nay ?  

Thực tập : 

Vậy bây giờ, bạn cần ra đi và thực hiện những gì đã học. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời hướng 

dẫn bạn vào những tình huống mà Ngài sẽ bày tỏ được sự Vinh Hiển và Hiện Diện của Ngài.  

Bài tập được tính điểm : 

Làm bản liệt kê tất cả những sự cố siêu nhiên được tường thuật lại trong từng chương một 

của sách Công vụ Các Sứ đồ.  

Suy ngẫm : 

Giăng 14:12 

Bạn có lưu ý nhận thấy thế nào Hội Thánh Ban Đầu đã phát triển lớn mạnh cả về số lượng 

lẫn chất lượng không ?  

 

 Các sự cầu nguyện và những quyết định có chất lượng, Công vụ 1 

 Về số lượng : 3.000 người tin Chúa, Công vụ. 2 

 Nếp sống có chất lượng, Công vụ.  2:42-47 

 Số lượng: 5.000 người, và có thể tổng cộng có 15.000 người tin Chúa, Công vụ. 4:4 

 Một cộng đồng có chất lượng, Công vụ. 4:23-5:11 

 Số lượng tín đồ gia tăng, Công vụ. 5:14 

 Đội ngũ lãnh đạo có chất lượng, Công vụ. 6:1-6  

 Sự phát triển lớn mạnh về số lượng, Công vụ. 6:1,7 

 

Tại sao sự việc này có thể xảy ra giữa những kẻ bị bắt bớ và thiếu học thức ? Một trong các lý 

do, ấy là sự thể hiện thường xuyên của những dấu kỳ phép lạ đến từ Đức Chúa Trời. Thế 

nhưng, có phải những điều này vẫn còn tồn tại trong thời đại chúng ta ?  

1-EM-MA-NU-ÊN – ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA  

Sau thời kỳ Cựu Ước – là thời kỳ đầy dẫy những dấu kỳ phép lạ của Đức Chúa Trời -, thì đến 

lúc Chúa Cứu Thế Giê-su ra đời để đặt những nền móng cho phong trào Cơ-đốc được phát 

động. Sự vào đời của Chúa Giê-su được kèm theo các dấu kỳ phép lạ, các thiên sứ, các sự 

mặc khải, khải tượng, lời tiên tri và các việc siêu nhiệm, Lu-ca và Ma-thi-ơ 1, 2.  
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Con dân của Đức Chúa Trời  

Điều gì làm cho con dân Đức Chúa Trời khác với bất kỳ dân tộc nào khác trên đất ? Trong 

Xuất Ê-díp-tô Ký 33:15, Môi-se nói rằng chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở bên chúng 

ta làm cho chúng ta trở thành một dân tộc siêu nhiên. Ngoài con người tự nhiên của chúng ta, 

chúng ta còn được sống bởi tri thức mặc khải, bởi từng lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, 

cũng như bởi sự quan phòng lo liệu Siêu nhiên  và sự  can thiệp Nhiệm mầu trong đời sống 

chúng ta. Ma-thi-ơ 4:4.  

Chúa Giê-su, một tấm gương sáng để chúng ta noi theo. 

Chúa Giê-su không những đã làm theo ý chỉ  của Đức Chúa Trời, chứng minh cho thấy thế 

nào Đức Chúa Cha có lòng yêu thương và muốn chăm sóc đến con người, mà Ngài còn sai 

phái chúng ta ra đi khắp thế gian với quyền năng do Ngài ban cho để làm những việc như 

Ngài đã làm, kể cả những việc lớn hơn nữa. Giăng 4:34, Hêb.1:3; Giăng 14:12; Mác 16:20; 

Công vụ.1:8.  

2-CHÚA GIÊ-SU ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ ?   

Các phép lạ về sự chữa lành  

Chữa lành cho con trai của quan thị vệ, Giăng 4:46 ; cho bà gia của Phi-e-rơ, Ma-thi-ơ 8:14 ; 

cho người mắc bệnh phung, Ma-thi-ơ 8:3 ; cho người mắc bệnh bại liệt, Ma-thi-ơ 9:12.  

Những phép lạ khác về sự chữa lành  

Chữa lành cho người bại đã ba mươi lăm năm, Giăng 5:5 ; cho người bệnh teo tay, Ma-thi-ơ 

12:10 ; cho người đầy tớ của thầy đội, Ma-thi-ơ 8:5 ; cho người đàn bà mắc chứng bệnh mất 

huyết, Ma-thi-ơ 9:20 ; cho người mù, Ma-thi-ơ 9:27 ; cho người đầy tớ của thầy cả thượng 

phẩm, Lu-ca 22:51 ; cho đứa bé gái bị quỷ ám, Ma-thi-ơ 15:22 ; cho những kẻ câm điếc, Mác 

7:33 ; cho người mù gặp trên đường, Ma-thi-ơ 20:30; Mác 10:46; 8:23; Giăng 9:1 ; cho 10 

người phung, Lu-ca 17:12 ; cho người đàn bà bị ma quỷ hành hạ trong mười tám trời, Lu-ca 

13:11 ; cho người mắc bệnh phù thũng, Lu-ca 14:2.  

Các phép lạ về sự cứu kẻ chết sống lại  

Con trai của người đàn bà góa, Lu-ca 7:11 ; con gái Giai-ru, Ma-thi-ơ 9:18 ; La-xa-rơ, Giăng 

11:1-44 ; sự sống lại của chính Ngài, Lu-ca 24:6 ; Giăng 10:18.  

 

Các phép lạ về  sự giải cứu  

Những kẻ bị quỷ ám, Ma-thi-ơ 12:22 ; 8:28 ; 9:32 ; Mác 1:26 ; đứa con trai mắc chứng 

phong điên, Ma-thi-ơ 17:14. 

Các phép lạ trên cõi thiên nhiên  

Một cơn bão phải im lặng, Ma-thi-ơ 28:6 ; đi bộ trên mặt biển, Ma-thi-ơ 14:25 ; quở trách cây 

vả, Ma-thi-ơ 21:19 ; hiện ra cùng các môn đồ sau khi chết và sống lại, Mác 16:12,13 ; Lu-ca 

24:15-31.  

Các phép lạ về sự quan phòng lo liệu  

Hóa nước thành rượu, Giăng 2:9 ; sự đánh cá lạ lùng, Lu-ca 5:6 ; Giăng 21:6 ; nuôi ăn cho 

5.000 và 4.000 người, Ma-thi-ơ 15:14 ; 15:32 ; đồng tiền để đóng thuế, Ma-thi-ơ 17:24.  

 

« Đức Chúa Giê-su Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. » 

Hêb.13:8  
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3-NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI   

Sách Công vụ Các Sứ đồ là cuốn sách dành cho Hội Thánh để học biết về Đức Chúa Trời, 

trong đó có  trình bày về nếp sống bình thường của người Cơ-đốc. Sách gồm có 28 chương 

và trong mỗi chương, người ta có thể nhìn thấy ở đó các phép lạ, dấu kỳ, và các điều siêu 

nhiệm.   

 

Có những sự hiện ra thường xuyên của Chúa Giê-su, cũng như các sự thể hiện hành động của 

Đức Thánh Linh và những lần thăm viếng của thiên sứ. Lại có những tiếng nói nghe được từ 

Đức Chúa Trời, những lời tiên tri, sự nói các thứ tiếng mới, những giấc mơ, những khải 

tượng, và dân chúng có quyết định đem lòng tin tưởng.       

 

Thực tế cho thấy đã có sự chữa lành, sự giải cứu, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, các sự phán 

xét nghiêm khắt của Đức Chúa Trời và vô số các dấu kỳ phép lạ. Đây chính là nếp sống bình 

thường của Cơ-đốc giáo, chứ không phải là điều gì quá phi thường, quá khác lạ hay bất 

thường như sự suy nghĩ của nhiều người ngày hôm nay.   

Các bức tín thư kể lại những câu chuyện thực tế đã xảy ra  (người thật việc thật)  

 

Phao-lô dựa nhiều vào những dấu kỳ phép lạ đã xảy ra. Xin xem Rôm. 15:17-20, Gal. 3:5 và  

II Tim. 4:17. Hê-bơ-rơ  2:4 là một bản văn khác nữa làm chứng về các việc trên, còn Phi-e-

rơ và Gia-cơ thì cả hai đều có lòng tin quyết về quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời, I 

Phi-e-rơ 2:24, Gia-cơ 5:14-15. Vào năm 400, một vị trưởng lão Hội thánh có tên Augustin 

đã viết về những phép lạ đã xảy ra tại Bắc Phi, như vậy chứng tỏ rằng những dấu kỳ phép lạ 

của Đức Chúa Trời đã không hề mất đi theo sự qua đời của các sứ đồ đầu tiên.  

 

4-MỤC ĐÍCH CỦA NHỮNG PHÉP LẠ LÀ GÌ ?  

 

Phép lạ không phải là một trò làm xiếc để gây ra sự kinh ngạc, cũng chẳng phải để quảng cáo 

về con người được Đức Chúa Trời dùng. Nó không phải là các trò ma mãnh ảo thuật, hay là 

trò gọi hồn của nhà ngoại cảm gì cả. Trái lại, đây chính là những dấu kỳ phép lạ minh chứng 

cho sự gần gũi của Đức Chúa Trời và là một hình ảnh đẹp đẽ về lòng thương xót của Ngài đối 

với những người đau khổ hoặc đang sống dưới ảnh hưởng kềm kẹp của bọn tà ma ác quỷ. 

Các phép lạ luôn hướng về Thập tự giá và Quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-su, Công vụ. 

5:12-14.  
 

 

5-LÀM THẾ NÀO ĐỂ DỌN ĐƯỜNG CHO CÁC PHÉP LẠ ĐƯỢC XẢY RA ? 
  

Trước hết, đừng bao giờ quên cầu xin Chúa Giê-su hãy làm cho trong ngày hôm nay đúng 

những gì mà Ngài đã làm trong ngày hôm qua, đồng thời chứng thực cho Lời của Ngài qua 

các dấu kỳ phép  lạ xảy ra tức thì hay vào lúc thuận hiệp, Gia-cơ 4:2 ; Hêb.13:8. 

 

Hãy nhớ 3 điều để giúp đem lại năng quyền : Ngợi Khen, Rao Giảng, Cầu Nguyện. 

 

Hãy noi gương các môn đồ thuở xưa : ra đi khắp nơi và cầu xin Chúa cùng đi với mình, Mác 

16:20. 



37 
 

 

Hãy cầu nguyện cho đất nước Maroc 

30.000.000 dân A-rập và Berbers 

99,8% là tín đồ Hồi giáo, có 400 tín đồ Tin Lành 

Cơ-đốc giáo lớn mạnh vào năm 500 SC. 

Hiện nay có sự bắt bớ dữ dội 
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9. CHỮA LÀNH TẬT BỆNH  

 

Hãy đến với Chúa Giê-su khi bạn thấy cần tới Ngài nhiều nhất  

 

Đọc Kinh Thánh : Thi thiên 103 và Ma-thi-ơ 8:1-17. 

 

Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ : « Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây 

gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn 

đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. » I Phi-e-rơ 2.24. 

 

Đề tài chia sẻ   

Hãy xem bản danh sách về những người có thể thi hành chức năng chữa bệnh. Bạn thấy mình 

đứng ở đâu trong danh sách này? Điều gì đang ngăn trở bạn? 

 

Chuẩn bị thực tập  
Hãy cầu xin Chúa đưa dẫn bạn đến với những người đau yếu, mong rằng bạn sẽ đáp ứng và 

vâng phục theo sự hướng dẫn của Ngài để được gặp gỡ,  mắt thấy tai nghe về họ, cho dù đó là 

một người lạ. Hãy đến với họ, và dù họ chưa có lòng tin, thì bạn vẫn cứ nhân danh Chúa Giê-

su mà thi hành chức năng chữa lành.  

 

Bài tập được tính điểm  
Dựa theo bốn sách Phúc âm, bạn hãy viết ra một bản liệt kê về những con người với những 

hoàn cảnh khác nhau đã được Chúa Giê-su chữa lành bằng các phương cách thế nào, trong 

suốt khoảng thời gian của chức vụ Ngài. 

 

Suy gẫm : Công vụ. 14.8-10. 

 

1. Ta là Đấng Chữa Lành Các Ngươi  

Sách Phúc âm Ma-thi-ơ 9:35 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-su đã đi khắp các nơi để 

dạy dỗ, rao giảng về Nước Trời, và chữa lành các thứ tật bệnh. Sách Phúc âm Giăng 14:12 

ghi lại rằng Đức Chúa Giê-su mong muốn bất cứ những ai đặt niềm tin nơi Ngài đều làm 

được vậy và còn hơn thế nữa! Trong tín thư Rô-ma 15:19, sứ đồ Phao-lô có nói rằng ông đã 

đi khắp nơi để giảng Tin Lành bằng “lời nói, việc làm và bằng quyền phép của các dấu kỳ 

phép lạ, và với năng quyền của Đức Thánh Linh ban cho.”  

Đức Chúa Giê-su ban lệnh cho môn đồ Ngài hãy ra đi “chữa lành kẻ ốm đau tật 

bệnh”, chứ không phải chỉ có cầu nguyện cho họ. Nhiều tín hữu khắp nơi trên thế giới 

cho biết thế nào ngày hôm nay Chúa chữa lành cho con người, về tâm linh, thể xác, 

tình cảm, ngay cả trong các lãnh vực hôn nhân và tài chính, vì mục đích của Ngài là 

muốn cho thân, hồn, linh của mỗi một chúng ta luôn được tráng kiện vẹn toàn. 

 

2. Sự Chữa Lành được ghi nhận trong suốt các trang Kinh Thánh  

Nếu để tâm lưu ý, bạn sẽ thấy tình yêu thương và sự chữa lành của Đức Chúa Trời hầu như 

tràn ngập trên khắp các trang Kinh Thánh.  

Tật bệnh là một trong các hậu quả của sự sa ngã, nhưng ngay từ ban đầu, Đức Chúa 

Trời đã ban cho các lời hứa về sự cứu rỗi và ân điển, Sáng thế Ký 3.15; 21.  

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:7 cho biết Đức Chúa Trời có nhìn thấy tất cả những giọt nước mắt 



39 
 

và nỗi đau khổ của chúng ta.Ngài vô cùng cảm thương hoàn cảnh của con người và 

nghĩ rằng phải làm điều gì đó thông qua một con người biết vâng phục và có nhiệt 

tình. 

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-26, lần đầu tiên Chúa tự tỏ mình là Đức Chúa Trời của 

sự chữa lành. Ngài chỉ cho Môi-se một miếng gỗ làm hình bóng về thập tự giá. Chúng 

ta cần quăng miếng gỗ đó xuống các vùng nước đắng của chính mình thì tự khắc 

chúng sẽ trở thành ngọt ngào. 

Sách Dân số Ký 21:4-9 tường thuật lại câu chuyện thế nào dân sự bị rắn cắn vì cớ lỗi 

lầm của họ. Dẫu vậy, Đức Chúa Trời lấy lòng thương xót bảo họ đừng nhìn vào vết 

thương, mà hãy nhìn lên thì được sống. Đây là ý nghĩa của câu Kinh Thánh trong Hê-

bơ-rơ 12:2, dạy chúng ta rằng đừng nhìn vào những vết thương mà hãy nhìn lên Chúa 

Giê-su. Khác với giống tắc kè hoa, chúng ta không thể cùng một lúc mà nhìn về cả hai 

phía. Trái lại, chúng ta cần phải quyết định tập trung vào hướng nào, vào cảnh ngộ 

vương vấn hay vào lời hứa của Đức Chúa Trời (?). 

Ong Gióp đã phải kiên trì chịu đựng biết bao nỗi khổ ái không thể nói nên lời, cho 

đến cuối cùng khi ông được Đức Chúa Trời chữa lành và ban phước bội phần hơn, 

Gióp 42. 

Vua Đa-vít nhắc chúng ta đừng quên rằng một trong nhiều ân huệ mà Chúa ban cho 

chúng ta, đó là Ngài chữa lành hết mọi tật bệnh của chúng ta, 

Thi thiên 103:1-5. 

Tiên tri Ma-la-chi nói rằng trong cánh Ngài có sự chữa lành, Malachi 4:2. 

Chúa Giê-su đến để thi hành Ý muốn của Cha Ngài  
Hêb. 10:9. Có 26 trường hợp Chúa Giê-su chữa lành cho những kẻ đau đớn bất hạnh 

để chứng minh cho thiện ý của Cha Ngài. (xem lại bài học 8 về các Dâu kỳ Phép lạ). 

Có ba lời chứng đáng tin cậy của Kinh Thánh để chứng thực rằng Chúa Giê-su chữa 

lành các tật bệnh. 

1 Ê-sai đã nói tiên tri về Chúa Giê-su hàng bao thế kỷ trước khi Ngài ra đời. Bạn 

có thể đọc sách Ê-sai 53:4-6. 

2 Lời chứng bằng mắt thấy tai nghe của Ma-thi-ơ xác minh rằng lời tiên tri của 

Ê-sai là thuộc về ngày hôm nay và ở đây, trong Chúa Giê-su. Bạn có thể đọc 

Phúc âm Ma-thi-ơ 8:17. 

3 Lời chứng bằng mắt thấy tai nghe của sứ đồ Phi-e-rơ xác minh rằng lời tiên tri 

về Chúa Giê-su đã thực sự ứng nghiệm. Xem I Phi-e-rơ 2:24. 

3. Sự chữa lành cho tôi đến từ đâu? 

“Phúc âm của chúng ta thì có tính đơn sơ, nhưng siêu nhiên, được tập trung vào 

Đấng Christ và mãi mãi tồn tại vững bền.” 

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự chữa lành cho chúng ta được hoàn thành bởi 

Đức Chúa Giê-su trên Thập tự giá vào 2000 năm trước. Đó chính là nơi chúng ta nhìn 

lại, chứ không phải nhìn về tương lai, để tìm thấy sự chữa lành cho chúng ta.Chúng ta 

gặp Chúa Giê-su, tin và tiếp nhận Ngài, rồi bởi đức tin dâng lên Ngài sự biết ơn, và 

yên lòng giao phó mọi sự để Ngài chu toàn. 

4. Ân huệ dành cho Một Người hay cho Mọi Người ? 

I Côr. 12:9 dạy chúng ta rằng Đức Thánh Linh ban cho “các ân tứ” chữa lành bệnh tật. Chữ 

ân tứ chữa lành ở đây mang số nhiều. Như vậy, đây không phải là một ân tứ chữa bệnh ban 
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riêng cho một người nào sử dụng, mặc dù biết rằng có một vài người nam hay người nữ có 

được lượng đức tin và được xức dầu nhiều hơn trong ân tứ chữa bệnh so với những ngưới 

khác.  

 

Chúng ta tất cả đều có thể Chữa lành Bệnh tật 
Có thể bạn nghĩ rằng đức tin mình quá nhỏ, nhưng bạn có biết không, chúng ta tất cả đều có 

thể thi hành ân tứ chữa bệnh nhờ ân điển Đức Chúa Trời ban cho khi chúng ta được kêu gọi 

vào chức vụ hầu việc Ngài, chứ không phải nhất thiết nhờ ở mức độ đức tin cá nhân của 

chúng ta. 

5. Ai Có Thể Thi hành Chức năng Chữa bệnh ? 

 Các Sứ đồ lớn, II Côr.12:12. 

 Những kẻ chăn bầy chu đáo, Ê-xê-chi-ên 34:4.  

 Các nhà truyền đạo nhiệt tình, Công vụ. 8:7.  

 Các nhà dạy đạo nghiêm chỉnh, tận tụy, Mác 16:20.  

 Các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, I Các Vua 17:21. 

 Các trưởng lão trong Hội Thánh, Gia-cơ 5:14. 

 Các chấp sự Hội thánh, Công vụ. 6:5. 

 Các tín hữu bình thường, Mác 16:17. 

 

6. Thi hành Chức năng Chữa bệnh như thế nào? 

Với sự hướng dẫn, nhắc nhở và giúp đỡ của Chúa, bạn có thể thực hiện ơn chữa bệnh cho 

người đau yếu bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, không phải chỉ ở trong các buổi nhóm nhà thờ 

hay các đại hội truyền giảng Phúc âm. 

 Tin Đức Chúa Trời có thể chữa lành. 

 Hãy quyết tâm yêu mến mọi người đến mức độ lúc nào cũng sẵn sàng thi hành chức 

năng chữa bệnh cho những kẻ ốm đau bệnh tật. 

 Hễ nơi nào có thể, thì hãy khuyên dạy người ta tự phát triển đức tin của họ và tự cầu 

nguyện cho họ, bằng không thì bạn lấy đức tin của mình mà cầu nguyện cho họ vậy. 

 Luôn luôn đầu phục dưới quyền lãnh đạo của Đức Thánh Linh, Công vụ. 3:6. 

 Hãy xin Chúa chỉ dạy cho biết phải cầu nguyện thế nào, chẳng hạn như : đây là bệnh 

tật bình thường hay đây là trường hợp bị ma quỷ gây tổn thương?   

 Hãy luôn nhân Danh Chúa Giê-su để trói cột mọi quyền lực tác hại của ma quỷ. 

 Đừng sợ khi phải cầu nguyện chống lại gốc rễ của bệnh tật và truyền lệnh cho nó ra 

khỏi sau khi nhân Danh Chúa Giê-su. 

 Hãy cầu nguyện để quyền năng Đức Chúa Trời hành động, cũng hãy đặt tay, và cả 

đến xức dầu nữa, Mác 6:13. 

 Nhẫn nại và kiên trì cho đến khi đắc thắng. Ngay cả Chúa Giê-su cũng đã cầu nguyện 

cho một người hơn một lần.   
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Hãy cầu nguyện cho đất nước Nga 

Dân số : 154.000.000 

Có những biến thiên thăng trầm 

Cũng có những cơn phục hưng lớn 
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10. TIỄU TRỪ TA MA (hay ĐUỔI QUỶ)  

Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi  

 

Đọc Kinh Thánh : Gal. 3:1-14 và Công vụ. 8:1-25. 

 

Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ  
I Giăng 3:8. Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. 

 

Đề tài chia sẻ  
Công lao của Chúa Giê-su trên khổ hình Thập tự giá đã giúp cho bạn được tha thứ, được cứu 

rỗi, được chữa lành, được tự do và được sống phong phú. Vậy, hãy chống cự lại mọi công 

việc của ma quỷ muốn cướp lấy sự sống tốt đẹp của bạn. 

 

Chuẩn bị thực tập 
 

Hãy tra xét lại đời mình xem có điều gì đáng tội nguyền rủa chăng, ở hiện tại cũng như trong 

quá khứ ?  

 

Hãy đến gặp vị mục sư, hay vị trưởng lão. Mời họ cầu nguyện cùng bạn.  

 

Hãy xưng nhận các tội lỗi của bạn, rồi kêu cầu Đức Chúa Trời cứu giúp. 

 

Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng luôn ban ơn cho kẻ khiêm 

nhường. 

 

Bài tập được tính điểm  
Hãy viết một bài luận khoảng 2 trang dựa trên các thí dụ về cách một người về có thể tự gây 

ra nguyền rủa trên chính mình. 

 

 

Suy gẫm : Dân số Ký 23:19-23. 
 

1. Giải cứu Chúng ta khỏi Điều Ac  

Trong thơ Ga-la-ti 3:2-5, chúng ta thấy thế nào sứ đồ Phao-lô tỏ ra kinh ngạc trước sự thối 

lui trở về đường cũ không thể ngờ được của các hội thánh chẳng những từng biết lẽ thật, mà 

còn từng nhận lãnh Đức Thánh Linh và chứng kiến những dấu kỳ phép lạnữa. Thế màgiờ đây 

họ xa rời Chúa, đánh mất sự vui mừng, và lại đi tin theo một thứ phúc âm khác. Họ trở về với 

nỗ lực và hình thức tín ngưỡng của con người, và giao hảo với những kẻ ngoại giáo. Do đó, 

sứ đồ Phao-lô đã phải đương đầu với tận gốc rễ của vấn đề, Ga-la-ti 4:8-11 ; 5:7-12. Ong 

thẳng thắn hỏi :  

« Ai đã Rù quến anh em ? » 

Chữ rù quến còn có nghĩa là làm cho mê hoặc, gây xáo trộn, báng bổ, vu khống, dụ dỗ 

dẫn dắt người khác vào con đường tà thuyết, tà giáo. Đôi khi có những vấn đề xảy ra 

trong đời sống, trong gia đình và trong hội thánh chúng ta, khiến chúng ta rơi vào chỗ bối 

rối hỗn loạn đến bất chấp cả các sự giãi trình tự nhiên và thuộc linh. Nếu đây là trường 

hợp xảy ra trong đời sống của bạn, thì hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời bao giờ cũng 

muốn ban cho bạn các thứ phước như : sự  vui mừng, vinh dự, sức khỏe, con cái, thành 

đạt, và sự ưu ái của Ngài, Phục truyền Luật lệ Ký 28:1-14. 
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2. Tuy nhiên, đã có ai rù quến bạn chăng ? 

Dấu hiệu rõ ràng của sự bị rù quến mê hoặc hay nguyền rủa là những tâm trạng thất vọng 

trường kỳ vì không thể đạt tới các phước hạnh mà Chúa đã hứa ban cho, là tình trạng hỗn 

loạn trước một rào chắn vô hình gây trở ngại trên bước đường tiến, và là một điều  ác nào đó 

liên tục làm khổ cho bản thân hoặc cho dòng tộc gia đình. Hãy xem Phục truyền Luật lệ Ký 

28:14-68 để biết về các triệu chứng của sự bị rù quến và rủa sả. 

 

 Tai vạ thường xuyên và bất ngờ, 28:29. 

 Son sẻ, các vấn đề phụ nữ, 28:18. 

 Nghèo đói triền miên, 17:29, 47-48. 

 Thất bại liên tiếp, 38.  

 Tự sát hoặc chết yểu, Giô-suê 6:26, I Các Vua 16:34. 

 Sự hổ nhục, 25-44.  

 Sự sụp đổ của hôn nhân, gia đình, tinh thần, hay tình cảm, 34, 20, 28, 65, 30, 41.  

 Bệnh tật di truyền luôn tái diễn, 21, 22, 27, 35, 59, 61.  

 Chịu sự áp bức bóc lột, 33. 

Trên đây là những trường hợp chung có thể xảy ra, nhưng không phải luôn luôn có 

nguyên nhân từ sự bị rù quến, hay vì nạn nhân cố tình không vâng phục Đức Chúa Trời.   

3. Các sự rủa sả đến từ đâu? 

Con người bị Đức Chúa Trời rủa sả vì tội lỗi và phải gánh các hậu quả như sau : 
- lao động vất vả nhọc nhằn, Sáng thế. 3:17; 5:29. 

- bôn ba lưu lạc khắp nơi, Sáng thế. 4:14. 

- làm nô dịch, Sáng thế. 9:25. 

- tình trạng hỗn độn, lộn xộn toàn cầu, Sáng thế. 1:1-9. 

 

Sự rủa rả đến từ những ác đồ của Sa-tan  
- Một sự rủa rả vô căn cứ sẽ không có hiệu lực, tuy nhiên, nếu Cơ-đốc nhân cố tình tự nguyện 

phạm tội, thì sự rủa sả này có thể có hiệu lực, Châm 26:2. 

 

Chúng ta có thể tự rủa sả mình qua các việc như sau:  

- các lời nói có ảnh hưởng tác hại tới linh hồn, Châm.18:21; 

- các tội lỗi về đạo đức tinh thần, Phục truyền. 27:20-23;  

- thờ lạy tà thần, Phục truyền. 27:15;  

- hành vi bất công, Phục truyền. 27:17-18;  

- khinh bạc cha mẹ, Phục truyền. 27:16;  

- làm việc Đức Chúa Trời một cách cẩu thả, dối dá, Giêr. 48:10;  

- đem lòng tin cậy nơi loài người,  Giêr.17:5;  

- không ngó ngàng tới người nghèo khó, Châm. 28:27;  

- ăn trộm Đức Chúa Trời, Mal. 3:9. 
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và còn bằng nhiều cách khác …  

Chúng ta có thể đã bị rủa sả vì những điều khác nữa  

- lạm dụng quyền hạn, lạm dụng về thân thể hoặc tình cảm, cầu khẩn ở một vị thần linh. 

  

Sự giải phóng khỏi những sự rủa sả này chỉ có thể đến từ Chúa Giê-su và thông qua Chúa 

Giê-su, là Đấng đem lại cho chúng ta những phước lành của Đức Chúa Trời thay thế cho các 

sự rủa sả, Gal. 3:13-16. 

4. Sự Trao đổi Nhiệm mầu trên Thập tư giá  

Ngài đã bị đóng đinh trên Thập tự giá vì cớ sự gian ác của chúng ta.  

Ngài đã bị bể nát vì cớ tội lỗi của chúng ta.  

Ngài đã gánh hình phạt để chúng ta được bình an.  

Ngài đã bị tổn thương để chúng ta được chữa lành, Ê-sai 53; I Phi-e-rơ 2:24.  

Ngài gánh lấy tội lỗi để chúng ta được trở nên công bình.  

Ngài chịu chết để chúng ta có được sự sống đời đời.  

Ngài trở nên nghèo để chúng ta được giàu có.  

Ngài đã bị chối bỏ để chúng ta được chấp nhận.  

II Côr. 5:2; Hêb. 2:9; Rôm. 6:23; II Côr. 8:9; Êph. 1: 5-6.  

 

Nhưng bây giờ, nhờ ơn Chúa Cứu Thế Giê-su, bao nhiêu sự rủa sả đã được biến đổi 

thành những phước hạnh !  

Thay vì công việc lao nhọc vô ích, nay là công việc hữu ích trong Chúa Giê-su,  

I Côr. 15.58. 

Thay vì sự bôn ba lưu lạc không hướng định, nay là một cuộc hành trình có mục đích rõ ràng, 

Ma-thi-ơ 28:19.  
Thay vì công việc nô dịch, nay là chức dịch cao quý của một đầy tớ được Đức Chúa Trời kêu 

gọi, Phi-líp 2:6.  

Thay vì tản lạc khắp nơi, nay là sự hiệp nhất trong quyền năng Đức Chúa Trời,  

Sáng thế. 11:6.  

Thay vì sự hỗn độn xáo trộn toàn cầu, nay có được phước hạnh của Ap-ra-ham dành cho các 

quốc gia dân tộc trên đất, Sáng thế. 12:1-3.  

 

Ap-ra-ham đã được chúc phước như thế nào?  

Ap-ra-ham đã được chúc phước trên mọi phương diện. Ngày nay chúng ta cũng được chúc 

phước qua lời hứa của Đức Thánh Linh , đó là Ngài sẽ ban cho chúng ta năng quyền năng lực 

để hoàn thành các mục đích của Đức Chúa Trời dành cho các quốc gia dân tộc, Sáng thế. 

24:1; Công vụ. 1:8.  

5. Bảy bước đi từ các sự Rủa Sả đến sự Tự Do (giải phóng khỏi sự rủa sả)  

Rù quến cám dỗ là công việc của tà linh ác quỷ nhằm đáp ứng các sự cầu mong gian trá hiểm 

độc của con người. Xin đọc I Giăng 4:4 và 3:8. Cầu nguyện trong Danh và Quyền Năng của 

Chúa Giê-su sẽ phá vỡ được mọi quyền lực của ma quỷ và sự tối tăm. Hãy mời các anh chị 

em được bạn tin cậy, và có lòng quý mến bạn cùng nhau cầu nguyện với các nội dung yêu 

cầu sau đây: 
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1 Hãy nhận biết rằng nguyên nhân của vấn đề mang tính thuộc linh.  

2 Hãy ăn năn về những tội lỗi đã khiến cho vấn đề xảy ra, dứt bỏ chúng với sự vùa 

giúp của Đức Chúa Trời, và quyết định tôn thờ Giê-su làm Chúa và Cứu Chúa 

của đời mình.  

3 Hãy tiếp nhận sự tha thứ trong Danh Giê-su, và nhân Danh Giê-su mà tha thứ 

cho bất cứ ai xúc phạm và gây tổn thương cho bạn.  

4 Hãy từ bỏ Sa-tan cùng mọi công việc của nó.  

5 Hãy nhắc cho Quỷ vương nhớ tới Dòng Huyết Báu của Chúa Giê-su và sự chiến 

bại của nó tại Thập Tự Giá.  

6 Hãy động viên bạn hữu mạnh dạn quở trách mọi công việc gian ác, nhân danh 

Chúa Giê-su mà truyền lệnh cho mọi thế lực tối tăm phải biến đi và mọi sự rủa 

sả phải bị phá vỡ.  

7 Hãy cầu xin Thánh Linh được tái đổ đầy trên đời sống bạn, để bạn tiếp tục ngợi 

khen Chúa Giê-su, đồng thời sống theo Thánh Linh và Lời Hằng Sống của Đức 

Chúa Trời.  

 

Hãy cầu nguyện cho đất nước Mali 

10.000.000 dân Phi Châu, 33 nhóm sắc tộc thiều số, 10% mù chữ 

86% Hồi giáo, 4% Cơ-đốc giáo, tất cả sống trong nghèo khổ cùng cực. 

 


