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Sứ mệnh Truyền Giáo  

 

2. Chương trình/kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho Thế Giới  

  

Đọc Kinh Thánh : Ê-sai 66; Thi thiên 67. 

Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ  “Ta đã cầm lấy ngươi từ đầu-cùng đất, gọi ngươi từ các góc 

đất, mà bảo ngươi rằng : Người là tôi tớ ta ; ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi. Đừng sợ, vì 

ta ở với ngươi ; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi ! Ta sẽ bổ sức cho ngươi ; phải, 

ta sẽ giúp đỡ người, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngưới.” Ê-sai 41:9-10 

Đề tài chia sẻ : Trao đổi với nhau về ý nghĩa của Thập tự giá đối với các bạn, liên hệ tới các 

trường hợp như : Đức Chúa Trời có thể sai phái chúng ta đi đến đâu, làm gì, cống hiến gì, hoặc 

phải từ bỏ những gì… 

Chuẩn bị thực tập : Trước sự khẩn trương của thời gian và ngày cuối cùng đang đến gần kề, 

hãy cố gắng thêm nữa để cầu nguyện và giới thiệu Chúa Giê-su với hai bạn hữu hay người thân 

trong gia đình chưa nhận được sự cứu rỗi.   

Bài tập có tính điểm : Bạn có cảm thấy bàn tay Đức Chúa Trời đang đặt trên đời sống của bạn 

và muốn lựa chọn bạn vào con đường hầu việc Chúa Giê-su chăng ? Hãy viết trên một trang 

giấy về cảm nghĩ của bạn đối với trường hợp  Đức Chúa Trời có thể kêu gọi bạn vào sự hầu 

việc Ngài. 

Suy gẫm : Ê-sai 43:4-7. 

 

Thông thường, chúng ta hay liên hệ Đại Mệnh Lệnh với những lời nói cuối cùng của Chúa Giê-

su trong tất cả các sách Phúc âm, đặc biệt là ở Ma-thi-ơ 28:16-20, và sách Công vụ Các Sứ đồ. 

Trong sách Sáng thế Ký, chúng ta thấy một Đức Chúa Cha buồn phiền vì bị phản bội, đang 

bước đi trong vườn Ê-đen vào một buổi chiều vắng lạnh để tìm kiếm người nam và người 

nữ mà Ngài yêu quý như con ngươi của mắt mình, nhưng rất tiếc là họ vừa đánh mất lòng 

tin cậy, đã nghe theo quỷ vương để mang đến một sự hủy phá tàn diệt khủng khiếp cho thế 

giới ngày mai. Lời nói của Đức Chúa Cha đã phản ánh được tấm lòng của Ngài : “Hỡi A-

đam, ngươi ở đâu ?” Ở đây Ngài không có ý nói rằng A-đam đang trốn ở đâu ! Đức Chúa 

Trời bắt đầu chấn chính sự việc với một lời hứa, Sáng thế Ký 3:9.  

Trong sách Sáng thế Ký cũng có câu truyện về Giô-sép, một người được Đức Chúa Trời 

sai phái để cứu cả một dân tộc, Sáng thế Ký 37-50. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký bày tỏ về năng 

lực của Đức Chúa Trời để giải cứu trọn vẹn một dân tộc thoát khỏi xiềng xích nô lệ. Ngài 

muốn chúc phước cho họ bằng cách giúp họ trở thành một dân tộc truyền giáo để mang 

Đạo Trời và sự sống của Ngài đến cho toàn thể nhân loại. Xuất. 3:7-19:6. 

Sách Thi thiên cho thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời nhiều lần tỏ ra đau nhức, cảm thương 

và trăn trở trước tình trạng của thế giới loài người. Thi. 67; Thi. 2; Thi.72.17.  

Các tiên tri lớn và nhỏ, như Giô-na chẳng hạn, đều có những cái nhìn thần cảm về tấm lòng 

siêu phàm của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Ê-sai 6:1-8; 54:1-5; Hab. 2:14.  

 

Chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại được khải thị qua lời 

tiên tri của Ê-sai, khi ông tuyên bố rằng có bốn điều Đức Chúa Trời có ý định thực hiện, và 

có hai điều Ngài muốn chúng ta thực hiện. Xem Ê-sai 66:18-21. 
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1. Đức Chúa Trời phán : “ Ta sẽ đến” 

Ê-sai 66:18 là một sự mặc khải tiên tri về Sự Tái Lâm của Đấng Christ. Đây là thời điểm để 

Chúa tập họp tất cả các quốc gia dân tộc, vì những hành động và tư tưởng của họ. Ở lần đến 

thứ nhất, Chúa không làm điều đó. Chúng ta sẽ nói sau với đầy đủ chi tiết về điều này, và sẽ 

tìm hiểu  các dấu hiệu xảy ra dưới đất cũng như trong Nước Trời chỉ về ngày hồi lai vinh quang 

của Chúa Cứu Thế Giê-su.  

Nói vậy có nghĩa là có một ngày sau cùng. Đây là tin tốt lành cho kẻ tin, song đồng thời cũng 

là một kỳ hạn chót để mỗi người chúng ta tranh thủ dẫn đưa gia đình, bạn hữu và dân tộc mình 

về với Đấng Christ.  

2. Ta sẽ Đặt một Dấu hiệu giữa họ  

Dấu hiệu được nói đến ở Ê-sai 66:19 chính là Thập Tự Giá của Đấng Christ mà cả thế gian 

đều biết. Đối với kẻ chẳng tin, Thập Tự Giá là sự công bố rõ ràng nhất về tình yêu thương lớn 

lao của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại, Giăng 3:16. Nhưng, đối với kẻ tin thì Thập 

Tự Giá còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Khổ hình Thập Tự Giá bắt đầu tại vườn Ghết-sê-ma-

nê, và đối với Chúa Giê-su trong nhân tánh của Ngài, thì Thập Tự Giá mang ý nghĩa của một 

cuộc chiến đấu  để : 

 

đi đến nơi Ngài không muốn đi,  

      làm điều Ngài chẳng muốn làm,  

ban cho điều Ngài không muốn ban cho.  

Ma-thi-ơ 26:39, Lu-ca 9:23.  

Tuy nhiên, đâu còn cách nào khác, vì vậy, bởi sự vui mừng đặt trước mặt mình và sự vui mừng 

được thấy bạn an toàn vào chốn thiên đàng, Chúa Giê-su đã chịu mang lấy Thập Tự Giá. Thế 

thì, chúng ta cũng cần mang thập tự giá vì những người khác, Hêb. 12:2. 

3. Ta sẽ Sai những Người Sống Sót của Họ đi đến Các Nước  

Câu Kinh Thánh này (Ê-sai 66:19) có ý nói đến các nước như Tây Ban Nha, Ly-bi, châu Á, Hi 

Lạp… và các đảo quốc ngoài biển khơi. Ngày nay, phải nói rằng chính những người ở các hội 

thánh trong thế giới đang phát triển là sống gần nhất với những dân tộc chưa được tiếp cận trên 

khắp thế giới, và chắc rằng Chúa Giê-su sẽ kêu gọi một số trong đám người ấy để ra đi làm nhà 

truyền giáo tận các phương trời xa xăm. 

Bạn phải mang lấy gánh nặng gì?  

Bạn mang lấy Thập Tự Giá, từ bỏ chính mình và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời 

bằng bất cứ giá nào, Lu-ca 9:23. 

  Bạn mang lấy gánh nặng như thế nào?  

Thật diệu kỳ, bạn chỉ có thể mang lấy gánh nặng và cứu được mạng sống của bạn bằng cách tự 

nguyện từ bỏ sự sống mình vì Chúa Giê-su và vì thánh ý Đức Chúa Trời, Lu-ca 9:24. 

Bây giờ chúng ta sẽ nhận biết hai điều cần yếu để giúp chúng ta đáp ứng sự kêu gọi và sai đi 

của Đức Chúa Trời ; chúng không quá khó đâu.  

 

4. Chúng sẽ loan báo vinh quang Ta giữa các nước  

Sự vinh quang của Đức Chúa Trời là gì ? Đó chính là bản thể của Đức Chúa Trời Hằng Sống. 

Chúng ta loan báo về sự hiện hữu, tình yêu thương, uy quyền, năng lực, đức nhân từ và lòng 

thương xót của Ngài. Chúng ta loan báo về Con Đức Chúa Trời, về sự sống, sự chết, sự sống 
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lại của Ngài, và về thế nào hôm nay Ngài vẫn đang hiện hữu để giải cứu, chữa lành và ban đầy 

dẫy Thánh Linh cho những kẻ đến với Ngài. Và sự vinh quang của Đức Chúa Trời được thể 

hiện tỏ tường qua những cuộc đời được đổi thay, Ê-sai 66:19; Công vụ.1:8. 

5. Chúng sẽ đem tất cả anh em các ngươi về… 

Phúc âm luôn thực hiện đúng với những gì Phúc âm hứa, và người ta sẽ đáp ứng và đi theo 

Chúa Giê-su, Ê-sai 66:20; Giăng 12:32. Chúng ta có bổn phận đưa họ đến núi thánh của Ngài, 

nghĩa là giúp họ trở nên môn đồ dưới chân Chúa Giê-su, như có nói ở Ma-thi-ơ 5:1. 

Những tân tín đồ đến từ đâu ?  

Họ đến từ trên lưng ngựa, đây nói về khu vực dân cư Trung Á chưa được tiếp cận, là 

nơi đầu tiên sản sinh ra các loài ngựa. 

Họ đến từ trên những cổ xe ngựa, đây nói về nếp sống theo vật chất chủ nghĩa, giàu 

sang phú quý nhưng sa đọa. 

Họ đến từ trên lưng lừa, đây nói về những dân tộc nghèo khó trong thế giới đang tìm 

đường phát triển. 

Họ đến từ trên lưng lạc đà, đây nói về thế giới Hồi giáo Ả-rập tiếp nhận Chúa Giê-su.  

 

6. Ta sẽ chọn một số trong họ để làm thầy tế lễ và người Lê-vi  

Giai đoạn cuối trong sự mặc khải tiên tri của Ê-sai nằm ở câu 21. Đây là một lời tiên tri chính 

xác về những gì mà Đức Chúa Trời đang thực hiện ngày hôm nay, trên khắp thế giới. Ngài 

đang kêu gọi những người nam, những người nữ thuộc các nền văn hóa và lịch sử khác nhau – 

những người đã chọn con đường đi theo Chúa Cứu Thế Giê-su -- để họ từ bỏ mọi sự mà đi theo 

Ngài. Có thể chúng ta chỉ thấy ở đây là một tân tín hữu đang chiến đấu để thoát ra khỏi vòng 

tội lỗi, nhưng Chúa Giê-su thì nhìn thấy trong con người ấy có tiềm năng để trở thành một công 

cụ hữu dụng cho nhà Đức Chúa Trời, và do đó, Ngài lựa chọn người ấy để phụng vụ Ngài, Mác 

1:17. 

 

Khi nhà truyền đạo đường phố vô danh Mordecai Ham rao giảng Phúc âm tại một thị trấn kia 

nhiều năm trước đây, ông hẳn không dám nghĩ rằng cái cậu thanh niên dong dõng cao đã quyết 

định dâng mình cho Đấng Christ vào đêm hôm ấy, lại về sau có thể trở thành một nhà truyền 

đạo lớn, mà trong suốt những năm tháng dài của đời sống chức vụ, đã từng đem Phúc âm đến 

cho hàng triệu người trên khắp địa cầu. Bạn có biết người thanh niên ấy là ai không ?  

Xin thưa : đó chính là nhà truyền đạo đầy ơn Billy Graham, người đã đến với Chúa đêm hôm 

ấy và đã được Đức Chúa Trời lựa chọn để phụng sự cho các mục đích thánh khiết của Ngài.  

  

 

Hãy cầu nguyện cho các Tiểu vương quốc Ả-rập 

Có 2.200.000 tín đồ Hồi giáo trong 7 tiểu vương quốc 

Từ nghèo khổ tiến lên đỉnh phú quý giàu sang trong vòng 20 năm 

Mọi hoạt động Cơ-đốc giáo đều bị cấm đoán 

Không có một hội thánh sở tại nào đuợc mọc lên. 
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3. Đại Sứ Mệnh (hay Đại Mệnh lệnh)  

 

Đọc Kinh Thánh : Công vụ.1-2:4. 

Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ : « Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời 

làm chi? Giê-su này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các 

ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. » Công vụ. 1:11. 

Đề tài chia sẻ : Chúng ta có thể theo Chúa Giê-su bằng cách đi đó đây để làm điều tốt lành, 

cũng như để rao giảng, làm chứng và dạy dỗ về Phúc âm. Hãy xem thử có bao nhiêu việc mà 

bạn có thể làm. Lập một bảng liệt kê những công việc có thể làm sau này. 

Chuẩn bị thực tập : Hãy gặp nhau  và cầu nguyện cho nhau để mỗi người nhận được báp-têm 

Thánh Linh, hoặc tiếp tục được đổ đầy Thánh Linh, như đã xảy ra nhiều lần cho những tín đồ 

(Công vụ.). Trong thơ Ê-phê-sô 5:18, Sứ đồ Phao-lô khuyên bảo tín đồ : « Hãy đầy dẫy Đức 

Thánh Linh », và ý nghĩa trọn vẹn của lời khuyên này là : « hãy tiếp tục được đổ đầy Thánh 

Linh ». 

Bài tập có tính điểm  
Hãy viết ít nhất là một trang, nhưng đừng nêu ra quá hai điểm mà bạn coi như là thành Giê-

ru-sa-lem, hay xứ Giu-đê hoặc Sa-ma-ri của bạn, hay các nơi có thể là đầu cùng đất đối với 

bạn. Hãy mô tả các điểm vị trí ấy. 

Suy gẫm : Công vụ. 1:8. 

Trong Công vụ. 1, chúng ta thấy có sáu mệnh lệnh mạnh mẽ giúp chúng ta phục vụ Đức 

Chúa Trời, và rao truyền Phúc âm một cách hiệu quả đến với mọi người. 

1. Làm điều tốt lành  

Công vụ. 1:1 nói rằng Chúa Giê-su chỉ mới bắt đầu thực hiện và giáo huấn, nghĩa làNgài chưa 

hoàn thành công việc. Ngày nay, Chúa Giê-su –là đầu của thân- đang hành động thông qua 

thân Ngài, tức hội thánh. Chúng ta là bàn tay, bàn chân, mắt và môi miệng của Ngài.  

Vài hội thánh chỉ muốn là môi miệng để nói, nhưng Công vụ. 10:38 cho biết Chúa Giê-su 

đã được xức dầu để thực hiện hay làm điều tốt lành. Qua việc làm, Ngài bày tỏ cho chúng 

ta biết về Đức Chúa Trời và tình yêu thương đại dương của Ngài dành cho người nam cũng 

như người nữ. 

2. Nhận được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh   

Tại sao ? Vì Công vụ. 1:2 nói rằng Chúa Giê-su đã thi hành chức vụ với quyền năng của Đức 

Thành Linh.  

 

Tại sao đây là điều rất quan trọng? 

Khi Chúa Giê-su vào thế gian với tư cách một hài nhi, ấy là Ngài đã để lại ở thiên đàng mọi 

quyền năng thiên thượng của Ngài, Phi-líp 2:7. Khi Chúa Giê-su giảng dạy hay thực hiện 

các phép lạ, ấy là Ngài đã làm với tư cách một người hiểu rõ thế nào phải hành động trrong 

quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúa Giê-su có phán dạy rằng bằng cùng chính quyền 

năng Thánh Linh ấy, ngày nay con người có thể làm được những công việc giống như vậy, 

thậm chí còn hơn thế nữa. Xem Giăng 14:12. 

 

Bạn có được đầy dẫy Thánh Linh chăng ?  

Chúa Giê-su biết rõ điều này là cần thiết như thế nào, do đó ở câu 5 Ngài có hứa với các 
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môn đồ là trong vài ngày nữa họ sẽ nhận được báp-têm bằng Đức Thánh Linh, nghĩa là họ 

sẽ được tràn ngập bởi Thánh Linh. Xem Ma-thi-ơ 3:11-17; Công vụ. 2:39 và bài học 23 

nói về Đức Thánh Linh. 

 

Đức Thánh Linh ban năng quyền cho bạn  

Ở câu 8, Chúa Giê-su nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên các môn đồ thì họ sẽ 

nhận được ‘nguồn xung lực’ hay nguồn lực công phá. Từ chữ ‘nguồn xung lực’, chúng ta 

có các từ có ý nghĩa mạnh mẽ như máy phát điện (dynamo) và chất công phá hay mìn 

(dynamite). Năng quyền, dù là năng quyền được giao phó và đến từ sự ban cho của Đức 

Chúa Trời, vẫn trở nên vô hiệu, trừ trường hợp có thể đem ra thực thi. Nguồn ‘xung lực’ 

Thánh Linh chính là khả năng để thể hiện cái năng quyền mà chúng ta có. Hãy nhớ trường 

hợp thế nào tất cả các môn đồ đã bỏ chạy khi Chúa Giê-su bị bắt, và hãy thấy điều gì đã 

xảy đến với họ, đặc biệt là với Phi-e-rơ, khi họ được tràn ngập đầy dẫy với ‘nguồn xung 

lực’ của Đức Thánh Linh. Xem Công vụ. 2:14 và phần KinhThánh tiếp theo. 

Mục đích của năng quyền Thánh Linh  
Đức Thánh Linh đến nhằm một lý do, ấy là để làm chứng với tất cả quyền năng rằng 

Chúa Giê-su vẫn sống động. 

3. Là một chứng nhân   

Thế nào gọi là một chứng nhân ? Giả dụ có hai chiếc xe tải đụng vào nhau và các tài xế nhảy 

xuống đập lộn. Cảnh sát giao thông hỏi : “ Ai đã thấy tai nạn này ?” Cảnh sát muốn tìm nhân 

chứng. Một nhân chứng chỉ cần nói rõ điều mình đã thấy, không cần đưa ra ý kiến hay nhận 

xét gì về sự cố xảy ra trước đó, và không có trách nhiệm gì với những việc xảy ra tiếp theo. 

Tương lai được tự do hay phải đi tù của người tài xế tùy thuộc vào thiện chí trình bày trung 

thực của người làm chứng. Đó chính là công việc của một chứng nhân, một công việc mà tất 

cả chúng ta được giao phó và có trách nhiệm thực hiện. 

Chúng ta đã nhận biết được điều gì? 

Chúng ta đã nhận biết thế nào Chúa Giê-su hành động trong chúng ta, tha thứ, chữa lành 

và ban phước cho chúng ta, do đó, chúng ta có nhiều điều để nói. Rồi Thánh Linh sẽ hành 

động qua lời chứng của chúng ta để thuyết phục mọi người hiểu rằng lời chứng của chúng 

ta là chân thật. Nếu họ tin nhận Chúa Giê-su, thì họ được tự do, nếu không, họ vẫn ở trong 

ngục tù của tội lỗi và Sa-tan. Chúng ta đi đâu để nói về câu chuyện của đời mình ? Tất cả 

chúng ta đều đã được chỉ định tham gia trong công việc của vườn nho Đức Chúa Trời, II 

Côr. 10:13. 

Tại thành Giê-ru-sa-lem : Phần lớn người ta chắc hẳn muốn làm nhân chứng cho Chúa 

mình tại địa danh Giê-ru-sa-lem – tiêu biểu cho thành phố quê hương của mình-, nơi có 

ngôn ngữ và nếp sống quen thuộc đối với họ, Lu-ca 8:39. 

Tại xứ Giu-đê và xứ Sa-ma-ri : Một số sẽ được kêu gọi ra đi làm chứng nhân cho Chúa 

tại xứ Giu-đê và xứ Sa-ma-ri, tức chỉ về các tỉnh thành phụ cận, nơi mọi người đều giống 

nhau, chỉ khác biệt một chút ít về thổ ngữ địa phương và thành kiến tập quán. 

Cho đến cùng trái đất : Một số ít sẽ được kêu gọi ra đi đến tận các phương trời xa xăm, 

nơi có sự khác biệt rất lớn về con người, thổ nhưỡng, khí hậu, ngôn ngữ, văn hóa và ẩm 

thực, để loan báo cho các dân tộc ở đó biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-su vẫn đang sống động. 

4. Khẩn trương làm việc   

Chúng ta cần làm việc cách khẩn trương cho đến khi Chúa Giê-su trở lại, như điều các thiên sứ 

đã hứa cách mạnh mẽ, Công vụ. 1:11. Về biến cố này, chúng ta sẽ đề cập đến sau, nhưng có 
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nhiều dấu hiệu cho chúng ta thấy là Chúa Giê-su sẽ sớm quay lại. Vậy, giờ đây chính là thời 

điểm để chúng ta cầu nguyện và tìm cách đưa dẫn gia đình cùng bạn hữu về với Chúa Giê-su. 

Lần tới Ngài không đến như một hài nhi mà là như một vị Chúa Tể và một vị Vua để cai trị 

trong một ngàn năm. Chúa Giê-su sẽ dùng sự công bình chính trực để chỉnh đốn lại thế giới 

này trước khi xóa bỏ lịch sử loài người bằng cách tạo dựng một cõi trời mới và đất mới.   

5. Tôn Giê-su làm Chúa và Vua   

Đây là điều quan trọng vì trong Công vụ. 1:3 có nói rằng Chúa Giê-su đã dành bốn mươi ngày 

để dạy cho các môn đồ của Ngài về Vương Quốc Đức Chúa Trời. 

Vương quốc có nghĩa là một nền thống trị hoặc cai trị của một vì Vua. Như vậy, ở bất cứ 

nơi đâu mà Giê-su được tôn làm vị Chúa Tể, thì tại đó có nền cai trị công chính ra đời. Bao 

nhiêu cuộc đời, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu hội thánh, và thậm chí có cả những làng mạc 

trọn vẹn được biến đổi khi Chúa Giê-su được tôn vinh làm Vua và dẫn dắt chúng ta trong 

đường lối công bình chính trực của Ngài. 

6. Hãy không ngừng cầu nguyện cùng nhau và cho nhau   

Điều trước nhất mà các tín hữu làm ngay ngày đầu tiên khi vắng Chúa Giê-su, đó là tái lập mối 

tương giao với Ngài qua sự cầu nguyện.  

Công vụ. 1:12-15 cho chúng ta thấy các môn đồ, những người đàn bà và anh em Chúa Giê-su 

đã hiệp một lòng một ý mà không ngừng cầu nguyện. Bà Mari, mẹ Chúa Giê-su đã có mặt ở 

đó như một người cầu thay, tâm sự với Con bà qua sự cầu nguyện. Lu-ca 24:49 cho chúng ta 

biết Chúa dạy họ phải cầu nguyện cà đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ 

trên cao (năng quyền Thánh Linh). Và Công vụ. 2 cho chúng ta biết họ đã nhận lãnh được điều 

Chúa phán hứa. 

 

7. Bổ nhiệm những phần tử lãnh đạo mới  

Công vụ. 1:15-26 cho chúng thấy thế nào các môn đồ đã thay thế Giu-đa bằng một người khác 

biết rõ Chúa Giê-su là Đấng Hằng Sống. Không thể để thiếu một nhân sự lãnh đạo nào. Con 

người cần có sự hướng dẫn cùng mọi năng lực thuộc thể và thuộc linh để phục vụ cho công 

cuộc rao truyền Phúc âm. Thế thì, nếu Đức Chúa Trời đang thách thức bạn đứng lên để đảm 

nhận trách nhiệm hầu việc Ngài, thì bạn hãy thuận đáp thánh ý của Ngài đi, dù ngay cả trong 

ngày hôm nay. 

  

 

Hãy cầu nguyện cho xứ I-ran (Ba-tư) 

Dân số : 65.000.000 

Gồm có 65 nhóm sắc tộc, mà 99% là tín đồ Hồi Giáo 

Liên miên xảy ra đảo chính, máu đổ, bất an 

Hội thánh phát triển trong sự bắt bớ, ngược đãi. 
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4. Mệnh lệnh Cuối cùng   

Ai sẽ ra đi ? Nếu không là bạn, thì là ai ? Nếu không phải bây giờ, thì khi nào ?  

 

Đọc Kinh Thánh : Ma-thi-ơ 28:11-20; Mác 16:15-20; Lu-ca 24:45-49; Giăng 20:19-23. 

Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ  
Chúa Giê-su phán : « Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy. » Giăng 20:21. 

Đề tài chia sẻ  
Bạn đã nhận biết Chúa Giê-su làm điều gì trong đời sống của bạn ?  

Nếu bạn ra đi truyền giáo, bạn có điều gì tốt lành để nói không ? 

Chuẩn bị thực tập : Trong sự yên lặng và sâu lắng của tâm hồn, bạn hãy nghĩ đến cách thế 

nào mình sẽ trả lời với Chúa, nếu như chính hôm nay Chúa nói rõ với bạn là Ngài muốn bạn ra 

đi làm một nhà truyền giáo. Bạn có những mối hoài nghi và sợ hãi gì chăng ? Hãy cầu nguyện 

trình dâng lên Chúa mọi điều ấy và xin Ngài giúp bạn vượt thắng. 

Bài tập có tính điểm  
Xem Khải huyền 7:9-10. Theo bạn, thì đây là chỉ về ai vậy ? Hãy nêu ra vài danh tính. Bạn 

có nghĩ  làm sao mà họ đến được đó không ? Trong các câu 15-17, vị trưởng lão nói gì về 

những người này ? 

Suy gẫm : Sáng thế Ký 12:1-3. 

 

Có phải Đại Mệnh Lệnh này là dành cho bạn không? 

Đại Mệnh Lệnh dành cho mọi người, nam cũng như nữ, thuộc mọi màu da sắc tộc, không phân 

biệt giàu hay nghèo, lớp trẻ hay người lớn tuổi.  Các bậc anh hùng truyền giáo thường là những 

người nghĩ rằng mình đã quá già hoặc còn quá trẻ, hoàn cảnh quá khốn khó, lại có màu da sắc 

tộc hay giới tính không phù hợp để đáp ứng sự kêu gọi ! Nhưng, chúng ta hãy hỏi ý kiến của 

vài nhân vật trong số những người hiểu rõ Chúa Giê-su nhiều nhất… 

1. Trước hết hãy nghe ý kiến của Sứ đồ Ma-thi-ơ  

Sứ đồ Ma-thi-ơ có ý nói rằng trước khi chúng ta ra đi bát cứ nơi nào, thì Chúa Giê-su có vài 

công việc truyền giáo mà Ngài muốn thực hiện bên trong chúng ta, như điều Ma-thi-ơ nói ở 

chương 28, các câu 11-20, theo đó, đối với ông, chính là ý nghĩa của Đại Mệnh Lệnh. 

Vâng phục mọi điều Chúa Giê-su phán dạy  

Chúa Giê-su bảo các môn đồ hãy đi đến xứ Ga-li-lê, tại đó họ sẽ gặp Ngài, và họ đã vâng 

lời đi đến đó. Đây là một sự trắc nghiệm về tính vâng phục, vì nếu họ không vâng phục, thì 

ắt hẳn họ đã không thể đi xa hơn. Chúa Giê-su cũng trắc nghiệm chúng ta hàng trăm lần 

mỗi ngày, để xem chúng ta có vâng phục Ngài chăng, dù trong những công việc nhỏ nhặt 

của đời sống, Ma-thi-ơ 28:10,16. 

 

Nhận biết Chúa Giê-su cho chính mình  

Truyền giáo trước hết là nhận biết Chúa Giê-su cho chính mình, rồi từ đó, chúng ta sẽ có 

vài điều phấn khởi để nói với những người khác, Ma-thi-ơ 28:17. Phải có một lúc mà Chúa 

Giê-su sẽ bước ra khỏi cái phạm trù thần học để trở nên Cứu Chúa và Vua đích thực đời 

đời của chúng ta. Một khi chúng ta đã thấy được Chúa Giê-su phục sinh bước vào cuộc đời 

chúng ta, đã thấy được những gì Ngài làm cho chúng ta, thì lúc ấy chúng ta sẽ có vài điều 

gì đó tốt lành để nói cho người khác nghe. 



10 

 

Thờ lạy Chúa Giê-su  
Câu 17 nói rằng : “Khi các môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài…” Tất cả sự phục vụ chân 

thực đều đến từ lòng yêu thương của chúng ta đối với Ngài và từ tinh thần tôn thờ của chúng 

ta dành cho Ngài. Xem Rôm. 12:1. 

Vượt thắng mọi sự hoài nghi  

Ma-thi-ơ 28:17 cho biết có vài người còn nghi ngờ về sự sống lại của Chúa Giê-su. Có thể bạn 

không làm vậy, nhưng phải chăng bạn đang tin cậy vào các lời hứa của Ngài dành cho tương 

lai của bạn ? Trong Ma-thi-ơ 26:32, Chúa Giê-su phán dặn : “…Ta sẽ đi đđến xứ Ga-li-lê trước 

các ngươi.” Để giữ lời hứa này với các môn đồ, Chúa Giê-su đã phải đi qua khổ hình Thập Tự 

Giá, sự chết, âm phủ và sự sống lại ! Ngài đã làm điều đó, vậy giờ đây chúng ta còn dám nghi 

ngờ gì nữa về lời hứa của Ngài không ? 

Lắng nghe Lệnh truyền Ra đi của Ngài  

Nhiều người lắng nghe các bài giảng luận đầy sôi nổi nhiệt tình dựa trên Ma-thi-ơ 28:19-

20 nói về nhu cầu đem Phúc âm đến cho những dân tộc chưa được tiếp cận ở khắp nơi đầu-

cùng đất, nhưng phải chăng chúng ta đang thực sự nghe được và vâng phục điều Chúa phán 

dạy? Nếu không phải là bạn, thì ai sẽ ra đi ? 

2. Bây giờ, xin hãy lắng nghe ý kiến của Mác  

Mác là cây bút của Phi-e-rơ, và theo Mác thì Đại Mệnh Lệnh là điều mang ý nghĩa quan 

trọng hơn hết. 

Đối phó với sự hoài nghi  
Mác 16:14 là một khúc Kinh Thánh khác nữa nói về Đại Mệnh Lệnh, và ở đây, chúng ta 

thấy Chúa Giê-su bắt đầu quở trách các môn đồ về sự không tin và lòng cứng cỏi của họ. 

Sử dụng các năng lực siêu nhiên  

Trong các câu 17-20, chúng ta thấy các năng lực siêu nhiên của Đức Chúa Trời được ban 

xuống để thực hiện các công việc siêu nhiệm. Câu 20 nói rằng Chúa cùng làm với các môn 

đồ, và lấy các dấu kỳ phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.  

 

3. Lu-ca bị lôi cuốn bởi Đại Mệnh Lệnh  

Lu-ca 24:45-49 cho thấy rằng đối với bác sĩ Lu-ca, thì Đại Mệnh Lệnh bao giờ cũng có một ý 

nghĩa trọng đại, và do đó, về sau ông đã trở thành một nhà truyền giáo. 

Tâm trí chúng ta cần được Chúa Giê-su khai thông để hiểu biết Lời của Ngài 

Cần hiểu rằng trong Đấng Christ, Cựu và Tân Ước đều được kết hợp một cách hoàn hảo và 

hài hòa. 

Am tường về Chương trình Kế hoạch của Đức Chúa Trời  

- như được ghi chép trong Kinh Thánh. 

Mang sự tha thứ đến cho tất cả các quốc gia dân tộc  

-trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, thông qua sự ăn năn hối cải, và khởi sự từ hộ gia đình.  

Hiểu rõ thời điểm hoàn hảo của Ngài  

Có thời điểm ở lại và thời điểm để ra đi.  

Mặc lấy quyền năng từ trên cao  

- trước khi bước chân vào thế giới vô tín và đôi khi thù nghịch nữa. 

 

4. Sau cùng, hãy gặp gỡ vị Sứ đồ của Tình Yêu thương  

Đối với sứ đồ Giăng, người bạn thân thiết của Chúa Giê-su, thì Đại Mệnh Lệnh mang một ý 
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nghĩa cực kỳ quan trọng. 

 

Quyền năng của Chúa Phục Sinh  

Khi các môn đồ đang ở bên sau những cánh cửa khép kín, Chúa Giê-su đã minh chứng về 

quyền năng của Ngài bằng cách đi xuyên qua cánh cửa hoặc bức tường một cách tỏ tường 

để hiện ra giữa họ.  

 

Cái giá cao phải trả cho sự Cứu Rỗi Loài Người 

Chúa Giê-su chỉ cho họ thấy các dấu đinh nơi bàn tay và hông mà Ngài phải gánh chịu qua 

sự hi sinh của Ngài trên khổ hình Thập Tự Giá. Đây chính là cái giá phải trả cho sự cứu rỗi 

loài người mà ở đó, Con Đức Chúa Trời vô tội, không tì không vít lại chịu hình phạt một 

cách bất công, không phải vì sự gian ác của Ngài, mà vì cớ thân phận tội ô nhơ nhuốc của 

chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Thật không còn có cái giá phải trả nào cao hơn thế nữa!  

 

Tiếp nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời  

Chúa Giê-su đã tự nguyện rời bỏ chốn trời cao sang và đến với thế giới tội lỗi của chúng ta 

để thi hành ý chỉ của Cha trong sự rao truyền Đạo Trời, bằng cách hi sinh mạng sống của 

mình để những kẻ khác được sống. Bây giờ đến lượt Ngài nói : “…Ta cũng sẽ sai các ngươi 

thể ấy.”  Và, “Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm 

cho các ngươi.” Giăng 13:15, Hêb. 10:5-7. 

 

Tiếp nhận năng quyền Thánh Linh  

Chúa Giê-su đã hà hơi trên họ, và trước khi nhiều ngày tháng trôi qua, sự hà hơi thiêng 

liêng ấy đã trở thành một cơn gió mạnh mẽ tràn ngập trên khắp những con người chờ đợi 

này.  

 

Hiểu biết công việc và sự tha thứ tội lỗi  
Cơ-đốc nhân đã mở trường học và bệnh viện ở khắp nơi trên thế giới, và đây là lời chứng 

tuyệt vời về sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa chúng ta. 

Tuy nhiên, có điều thật rõ ràng là công việc trên sẽ không thực sự đạt được, khi mối tương 

giao giữa con người với Đấng Tạo Hóa chưa được phục hồi. Chúa Giê-su tha thiết phán 

dạy : “Người phải sanh lại.” Ở đây, Chúa Giê-su nhấn mạnh tới việc dẫn đưa con người 

đến chỗ tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời và phục hòa với Ngài. Vì nhờ vậy, Đức 

Chúa Trời mới có thể bước vào bên trong đời sống của người nam hoặc người nữ để giúp 

họ được biến đổi. Và rồi từ đó, họ có thể được Đức Chúa Trời sử dụng để đem lại phước 

hạnh cho cả cộng đồng, Giăng 3:3,7. Đó là ý nghĩa thiết thực và quan trọng của Đại Mệnh 

Lệnh, theo cái nhìn của những con người gần gũi nhất với Chúa Giê-su. Vậy, hãy thưa với 

Chúa : “ Vâng, xin Ngài hãy dùng con theo ý Ngài muốn, vì đám người trần gian mà Ngài 

đã hi sinh thân báu của mình.” 

Hãy cầu nguyện cho xứ Nicaragua 

5.000.000 đang sống trong đau khổ 

Nạn nhân của giặc giã và thiên tai động đất 

Nhiều người đã trở lại nhờ cậy Đức Chúa Trời 

Có nhiều vết thương đau cần được chữa lành. 
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5. Sứ Mệnh Truyền Giáo là gì?  

 

Truyền giáo tại quê nhà thì thuận lợi hơn nhiều !  

 

Đọc Kinh Thánh   I Cô-rinh-tô 5:11- 6:10. 

Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ nằm lòng “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động 

chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, 

lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, 

nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” II Côr. 5:14,15. 

Đề tài chia sẻ : Rao truyền Phúc âm tại địa phương là công việc hiển nhiên rồi, nhưng với bạn 

thì các hoạt động truyền giáo có thể bắt đầu tại đâu, và như thế nào ? Bạn có nghĩ tới một cuộc 

ra đi truyền giáo không ? 

Chuẩn bị thực tập : Suy gẫm từng dòng của Thi thiên 116 và tìm hiểu xem Chúa đã làm biết 

bao điều gì cho bạn. Hãy cẩn thận trả lời với Ngài bằng sự quyết tâm cam kết vàcầu nguyện. 

Bài tập có tính điểm  
Hãy xem các bước đưa dẫn người hư mất đến với Chúa, trong tín thơ Rô-ma 10:14-15. Nêu 

ra và giải thích các bước ấy, nhưng đừng viết quá hai trang. 

Suy gẫm : Giăng 1:40-41. 

 

1. Sứ mệnh Truyền Giáo là gì ? 

Mỗi tín hữu đều biết rằng mình mang ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự, ở cuộc đời này và suốt 

cả cõi đời đời. Khi chúng ta còn là kẻ có tội đáng chết trước mặt mặt Đức Chúa Trời thánh 

khiết, thì Ngài đã tìm kiếm chúng ta, rút chúng ta ra khỏi bàn tay của quỷ dữ bằng chính dòng 

huyết báu của Con Ngài, và ngày nay đã thu nhận chúng ta làm con nuôi trong gia đình Đức 

Chúa Trời, lại còn hàng ngày không ngừng ban phước cho chúng ta nữa. Giăng 1:16 

Tác giả Thi Thiên mời gọi tất cả chúng ta  

“Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi ?” Thi 

thiên 116:12. Câu trả lời của chúng ta ngày hôm nay cũng giống như câu trả lời của tác 

giả Thi thiên hàng bao ngàn năm trước : « Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi, mà cầu khẩn 

danh Đức Giê-hô-va. » Thi thiên 116:13  

Truyền giáo đơn giản là bước đi tiếp theo 

Với tấm lòng yêu mến và biết ơn Chúa Giê-su, chúng ta bước đi một bước xa hơn phạm 

vi rao truyền Phúc âm tại chốn quê nhà, để giơ thật cao cái chén cứu rỗi của Đức Chúa 

Trời hầu cho mọi người nam, người nữ, mọi thanh niên nam nữ ở tận nơi đầu-cùng đất 

có thể nhìn thấy và cùng tìm đến với nguồn nước sự sống. 

Kinh Thánh dạy chúng ta phải làm chứng về Chúa tại thành Giê-ru-sa-lem, tức thành 

phố quê nhà chúng ta, tại xứ Giu-đê và xứ Sa-ma-ri, tức các vùng phụ cận, và cho đến 

cùng trái đất, tức khắp thế gian.  

Xem các Bài 1 và 2 để rõ thêm những chi tiết. 

Trong tín thư gửi cho anh chị em tín hữu tại Hội thánh Cô-rinh-tô, thuộc Hi Lạp, Sứ đồ Phao-

lô có trình bày cho họ biết thêm về một số lý do tốt lành của công cuộc ra đi truyền giáo. 
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2. Sự kính sợ Đức Chúa Trời cảm thúc chúng ta  

Sợ hãi ở đây có nghĩa là ‘phobos’, tức sự kinh hãi khi làm phật lòng Chúa qua việc bất phục 

tòng các mệnh lệnh của Ngài, thêm vào đó là sự tôn kính thánh khiết hay lòng yêu mến dành 

cho Đức Chúa Trời luôn thôi thúc chúng ta vâng phục Ngài. II Côr. 5:11. 

3. Các nhu cầu của loài người cảm thúc chúng ta  

Khi nhìn thấy sự gian ác lôi cuốn và kềm kẹp con người trong vòng tội lỗi, tật bệnh, bất công, 

nghèo đói, vô tín, ích kỹ, mang lại cho họ bao điều tổn thương, lầm than, bất hạnh. Thì lòng 

chúng ta mong muốn làm một điều gì đó, vì chúng ta biết rõ về sự tốt lành của Đức Chúa Trời 

và về tất cả những gì mà Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta 

cần phải nỗ lực thuyết phục và đưa dẫn mọi người, nam cũng như nữ ở khắp mọi nơi, giúp họ 

thay đổi tư duy và tìm về với Đấng Christ. II Côr. 5:11  

4. Tình yêu thương cảm thúc chúng ta  

Chính tình yêu thương đối với toàn thể nhân loại và sự quan tâm đến thân phận đời đời của họ 

đã đưa Chúa Giê-su lên Thập Tự Giá, và cũng chính tình yêu thương ấy đã tràn ngập trong lòng 

Sứ đồ Phao-lô, cảm thúc ông tham gia vào sứ mệnh giải cứu lớn lao của Đức Chúa Trời.   

Chúng ta cũng cần được cảm thúc bởi tình yêu thương  

Một khi đã nhận thức được rằng Đấng Christ đã chết vì mọi người, thì chúng ta cũng 

sẵn sàng chấp nhận hi sinh tất cả để tỏ lòng biết ơn Ngài và bắt đầu sống cho Chúa và 

cho mọi người ở bất cứ nơi nào. II Côr. 5:14  

5. Cõi đời đời thôi thúc chúng ta  

Phao-lô khuyên dạy chúng ta không nên nhìn xem bất cứ ai theo quan điểm thế gian, tức qua 

những cái vỏ của chức danh, sự giàu có hay địa vị xã hội. Trái lại, chúng ta cần nhìn xem con 

người từ một viễn cảnh vĩnh hằng có liên hệ tới những thực tại nghiêm trọng bên sau mộ phần. 

Bây giờ chính là lúc phải có sự lựa chọn cho cõi đời đời giữa thiên đàng và địa ngục.  

Loài người có thực sự hư mất không? 

A-đam, con người đầu tiên, đã cố ý không vâng phục Đức Chúa Trời để nghe theo 

những lời dối trá của Sa-tan. Đức Chúa Trời phải rời bỏ A-đam, và do đó, phần linh 

của A-đam từng giúp ông nhận biết Đức Chúa Trời, nay đã chết trong ông. A-đam bấy 

giờ chỉ còn lại có thân xác và linh hồn đi theo cùng một vì chúa hung ác để vào cõi chết 

và lửa địa ngục, là nơi không phải dành cho loài người, mà là cho ma quỷ và những sứ 

thần của nó. Ma-thi-ơ 25:41. 

Loài người vẫn còn bị trói buộc  

Loài người vẫn còn bị trói buộc vì cớ sự quyết định rồ dại ấy và đang đi tới một cõi đời 

đời hư mất cực kỳ khủng khiếp và không có lối thoát. Chính vì vậy, Phao-lô đã nói rất 

đúng rằng nếu Đức Chúa Trời không ban ơn giải cứu chúng ta thông qua công lao thập 

tự giá của Chúa Giê-su, thì chúng ta hẳn phải chết trong sự lầm lạc và tội ác mình, vì đi 

theo Sa-tan và trở nên con cái của sự thạnh nộ. Ê-phê-sô 2:1-3, 5.  

Được cứu khỏi hỏa ngục  
Lời Chúa dạy rằng con người phải trở nên người mới, nghĩa là được sinh hai lần, một 

lần thuộc thể theo tự nhiên, và một lần thuộc linh bởi sự vùa giúp của Đức Thánh 

Linh. Giăng 3:3-6   

 

6. Phúc âm thôi thúc chúng ta  

Ngày trước, chúng ta nhận biết Chúa Giê-su theo cách thế gian, nghĩ rằng Ngài không gì khác 
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hơn là một con người hay nhân vật huyền thoại trong lịch sử, giống như bao nhân vật nổi tiếng 

khác ở thời quá khứ. Bây giờ chúng ta đã nhận biết rằng thực sự chính Đức Chúa Trời đã ở 

trên Thập Tự Giá, và trong Chúa Giê-su, Ngài đã làm cho thế giới loài người phục hòa với 

Ngài, không còn kể đến tội lỗi của chúng ta nữa.   

Đây là câu truyện vĩ đại nhất chưa từng thấy, do đó cần được đón nhận và đáp ứng. Chúng ta 

có một thông điệp diệu kỳ về Đấng vô tội trở thành có tội và chấp nhận gánh lấy khổ hình và 

chết để đền tội cho chúng ta, nhờ vậy, chúng ta là những kẻ đáng bị hình phạt lại được trở nên 

công bình và sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ở hiện tại cũng như trong cõi vĩnh 

hằng. II Côr. 5:18-19, 21. Công vụ. 4:12 nói rằng : « Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào 

khác ; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà 

được cứu. » 

 

7. Sự kêu gọi cảm thúc chúng ta  

Phao-lô nói rằng chúng ta là các sứ thần của thiên đàng, đại diện cho Đức Chúa Trời để mang 

thông điệp của Ngài đến cho những con người chưa được phục hòa với Ngài. Và, cũng giống 

như các vị sứ thần trần gian ở một khu vực có chiến tranh, thì nếp sống của chúng ta, với tư 

cách là những viên chức của Đức Chúa Trời đang ở trong lãnh địa của kẻ thù là Sa-tan, có thể 

là nguy hiểm và khó khăn. Xem II Côr. 6:3-10. Qua chúng ta, Đức Chúa Trời khẩn trương kêu 

gọi mọi người nam và nữ sớm quay đầu trở về với Đấng Thiên phụ Từ ái của mình. 

 

Ngày hôm nay bao giờ cũng là ngày tốt đẹp nhất  

Và ngay bây giờ bao giờ cũng là thì giờ thuận tiện nhất. 

Nếu không là bạn, thì là ai đây ? 

Nếu không là bây giờ, thì là đến bao giờ đây ? 

II Côr. 5:20 – 6:2. 

Thế thì, vì kính sợ Đức Chúa Trời, vì nhu cầu của loài người, vì tình yêu thương của Đức Chúa 

Trời, vì những thực tại nghiêm trọng ở cõi đời đời, cũng như vì câu chuyện vĩ đại mà Đức Chúa 

Trời kêu gọi chúng ta phải rao truyền khắp thiên hạ, chúng ta có đủ mọi lý do để dâng mình 

trọn vẹn cho sứ mệnh truyền giáo, ở chốn phụ cận cũng như tận các phương trời xa xôi. Và 

chúng ta có thể lên đường bằng sự cầu nguyện, bằng dâng hiến, bằng dấn thân ra đi hay bằng 

cách gửi người khác ra đi nếu như mình thực sự không thể ra đi.  

 

Hãy cầu nguyện cho đất nước Hi Lạp 
10.000.000 dân Nam Au 

Có nền văn minh cổ đại 

Có Giáo hội Chính thống 

Chỉ có  0.2% theo đạo Tin Lành 

 



15 

 

6. Lời hứa dành cho các Sứ mệnh Truyền giáo  

 

-Nếu theo các bước đi của Áp-ra-ham, bạn cần phải có một giấy thông hành- 

 

Đọc Kinh Thánh : Sáng thế Ký 11:26 -12:5, Ga-la-ti 3:6-29. 

 

Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ  

Gal. 3:28-29. « Không còn phân biệt giữa người Do Thái hay Hi Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông 

hay đàn bà, nhưng anh chị em tất cả đều là một trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Nếu anh chị em 

thuộc về Chúa Cứu Thế thì anh chị em là dòng dõi Ap-ra-ham, tức là những người thừa kế theo 

lời hứa. » 

Đề tài chia sẻ   
Theo bạn thì lời hứa gồm 7 điểm kia có thể mang ý nghĩa gì đối với đời sống của bạn nếu như 

bạn đem lòng tin tưởng và hành động dựa trên lời hứa ấy ? 

Chuẩn bị thực tập  

Hãy viết lời hứa 7 điểm bằng chữ lớn trên một tấm giấy và treo nó lên ở một nơi nào đó              

trong nhà mà bạn có thể thường xuyên nhìn thấy. Bạn hãy suy nghĩ về các điểm của lời hứa, 

nhắc đi nhắc lại và suy gẫm chúng, rồi xưng nhận chúng bằng đức tin để hưởng được phước 

hạnh. 

Bài tập có tính điểm  
Hãy xem điều Phi-e-rơ dạy trong I Phi-e-rơ 2:9 rồi viết ra trên 1 đến 2 trang giấy về những gì 

có thể mang ý nghĩa đối với dân sự của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. 

Suy gẫm Hê-bơ-rơ 11:8-10. 

Trở lại thời xa xưa, khi cậu thanh niên Áp-ram đang còn sống tại cổ thành U-rơ, trong một 

gia đình thờ lạy hình tượng, Công vụ. 7:2-3, Sáng thế Ký 11:31, Giô-suê 24:2. Thế rồi một 

ngày nọ, vì các ý định nhiệm mầu, Đức Chúa Trời Hằng Sống có phán dạy Áp-ram đại ý như 

sau :  

« Vì các lý do tốt lành cho ngươi, ngươi hãy rời khỏi quê hương vàgia đình mà ra 

đi…Hãy quyết định ra đi khỏi họ hàng dòng tộc. Họ sẽ ở lại, nhưng ngươi phải ra đi ! 

Họ sẽ chôn chân lập nghiệp ở đó ; niềm tin tôn giáo của họ đã dần tan biến rồi. Nhưng 

ngươi, Ap-ram, thì không thể như vậy ! Người phải di cư. Phải tiếp tục di hành. Người 

phải ra đi xa để xây dựng một nếp sống riêng dựa trên sự nương cậy vào Đức Chúa 

Trời Toàn Năng…» (Sáng thế Ký 12:1, dịch theo bản gốc Hêbrơ, do David Newington.) 

Đức Chúa Trời hành động, và toàn thể gia đình Áp-ram di chuyển về hướng Ca-na-an, vùng 

đất mà Đức Chúa Trời đã chỉ định. Nhưng họ đã ngừng lại và cắm trại sống ở Cha-ran, nơi chỉ 

nằm ở một phân nửa phần đường đi vào vùng đất hứa. Sau khi cha ông là Tha-rê qua đời, Đức 

Chúa Trời Hằng Sống lại viếng thăm Áp-ram và nhắc ông nhớ lại những gì mà Ngài đã nói với 

ông trước kia khi còn ở U-rơ. 

Lần này, Đức Chúa Trời nhắc cho Áp-ram rõ về 7 điểm của Lời Hứa 

Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, 

Ta sẽ ban phước cho ngươi,  

Ta sẽ làm nổi danh ngươi,  
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Ngươi sẽ thành một nguồn phước,   

Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi,  

Ta sẽ rủa sảkẻ nào rủa sả ngươi,  

Và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.  

Sau đó, Đức Chúa Trời giải thích cho Áp-ram biết rằng dòng dõi của ông sẽ “như bụi trên 

đất”, và “như sao trên trời.” Ngài đổi tên Áp-ram ra thành Áp-ra-ham, nghĩa là cha của nhiều 

dân tộc, như để nhắc ông luôn nhớ về lời hứa của Ngài.Tuy nhiên, mặc dù Áp-ra-ham được 

Chúa ban phước mọi đàng, song trung thực mà nói thì lời hứa lớn lao này đã không được thực 

sự hoàn thành trong thời sinh tiền của Áp-ra-ham. Thế thì, tại sao vậy, điều gì đã xảy ra ? Xem 

Sáng thế Ký 13:14; 15:5; 17:1-7; 24:1. 

Bây giờ Lời hứa chuyển đến Y-sác  

Y-sác là một người thích ở nhà, không giống như Áp-ra-ham, người cha hay bôn ba xông xáo 

của ông. Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng Y-sác và ban cùng lời hứa đó cho ông, nhưng cho đến 

cuối cuộc đời nhiều phước hạnh của Y-sác, thì lời hứa kia vẫn chưa được hoàn thành trọn vẹn. 

Xem Sáng thế Ký 26:4. 

Và bây giờ chúng ta hãy gặp Gia-cốp, cháu nội của Ap-ra-ham  

Gia-cốp bản tánh mưu mô xảo quyệt, không giống chút gì với người cha Y-sác hay ông nội 

Áp-ra-ham. Một ngày nọ, trên đường đào tẩu để giữ mạng sống, ông đã gặp được Đức Chúa 

Trời và biết rằng mình cũng là người được thừa kế lời hứa. Xem Sáng thế Ký 28:14. Rồi theo 

thời gian và qua những ngày tháng gian khổ, Gia-cốp được Đức Chúa Trời biến đổi và tên của 

ông cũng được đổi ra thành Y-sơ-ra-ên. 

Từ Gia-cốp đến Giô-sép  

Đám con của Gia-cốp thù hận nhau và Giô-sép đã bị bán đi làm nô lệ ở xứ Ai Cập. Nhưng 

nhiều năm sau đó, Giô-sép được cất nhấc lên nắm giữ quyền hành, và ông đã cứu sống được 

cả gia đình. Lời hứa kia đã đi cùng họ sang Ai Cập, Sáng thế Ký 42-47. Nhưng trong những 

năm tháng sau khi Giô-sép qua đời, thì nhà Gia-cốp đã rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, tù đày.  

Vậy thì, về lời hứa kia thì sao ? 

400 năm sau, họ kêu cứu cùng Đức Chúa Trời, và câu chuyện của họ được tiếp tục ở sách Xuất 

Ê-díp-tô Ký 1-12 : thế nào dân sự của Đức Chúa Trời được giải thoát và ra đi khỏi xứ Ai Cập, 

đã vượt qua biển đỏ bởi quyền năng của Đấng Chi Cao. Đức Chúa Trời không quên lời hứa 

của Ngài. Tại núi Si-nai, Ngài tái lập lời hứa, và thậm chí còn mở rộng lời hứa ấy cho nhà Gia-

cốp:     

Các ngươi sẽ là sản nghiệp vô giá của Ta.  

Các ngươi sẽ là một vương quốc của thầy tế lễ.  

Các ngươi sẽ là một dân thánh.  

Khi nhà Gia-cốp nghe nói về công việc của họ là đem lại phước hạnh cho toàn thế giới, 

thì họ đáp : ’Dạ vâng’, nhưng khi nghe nói về nếp sống cần phải có của một dân thánh, thì 

họ tỏ thái độ thế nào?  

Họ ngoảnh mặt đi,  

Họ từ khước sự ban cho,  

Họ từ bỏ Đức Chúa Trời,  

Lòng họ muốn quay trở về xứ Ai Cập.  



17 

 

Hậu quả là họ phải gánh chịu 1.500 năm trống vắng niềm tin, cho đến khi Chúa Giê-su ra 

đời.  

Xuất.19:4-19, Hêb.12:19, Công vụ. 7:39,42. 

3. Điều gì xảy ra cho Lời Đức Chúa Trời khi Lời ấy không được hoàn thành ? 

Khi Giô-suê tiêu diệt thành Giê-ri-cô, Đức Chúa Trời bảo ông công bố một lời rủa sả trên bất 

cứ kẻ nào muốn tái dựng thành này. Nhiều năm sau, có một người cho xây dựng lại thành Giê-

ri-cô, nhưng phải trả giá bằng sự chết của các con trai mình, đúng như điều Chúa đã phán quyết 

về thành phố này. Lời Chúa không bao giờ trở về với Ngài cho đến khi nó đã hoàn thành được 

mục đích, chỉ có điều nó đợi chờ đến một người mà qua người đó, lời Ngài có thể trở thành 

hiện thực. Giô-suê 6:26 ; I Các Vua 16:34 ; Ê-sai 55:11. 

4. Như vậy, điều gì đã xảy ra cho Lời Hứa ? 

Phao-lô giải thích mọi sự rất rõ ràng trong sách Ga-la-ti 3:8-29. Trong các câu 8 và 9, chúng 

ta nhận biết được rằng đây thực sự là một lời hứa tiên tri nói về Tin Lành Cứu Rỗi bởi đức tin, 

vì ở đây nói rằng hết thảy các quốc gia dân tộc sẽ hưởng được phước thông qua Áp-ra-ham, tổ 

phụ của đức tin chúng ta.  

Và rồi ở câu 16, chúng ta được biết rằng Lời Hứa đang đợi chờ một hạt giống hay một người 

nào đó. 

Lời Hứa ấy thực sự dành cho Chúa Giê-su Vậy thì, bây giờ chúng ta hãy một lần nữa 

đọc lớn lời hứa 7 điểm, và lần này, hãy để danh Giê-su lên đầu : Giê-su, Ta sẽ làm cho 

ngươi trở thành…  

Lời Hứa ấy dành cho Hội Thánh Ay bởi vì, ở câu 29 (Gal. 3:29) nói rằng nếu anh 

em (số nhiều) thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ 

kế tự theo lời hứa. Bây giờ xin đọc lớn tiếng 7 điểm của lời hứa, và lần này hãy để tên 

hội thánh hay phái bộ truyền giáo của bạn lên hàng đầu : Hội Thánh ơi, Ta sẽ làm cho 

ngươi trở thành....  

Cứ tiếp tục đọc cho đến khi chân lý này bừng sáng trong tâm hồn bạn. 

 

5. Điều này có nghĩa gì đối với chúng ta ? 

Điều này có nghĩa là ngày hôm nay, bạn có thể bước đi trong đức tin để đến bất cứ vùng đất 

nào mà Chúa chỉ cho bạn, và khá biết rằng Đức Chúa Trời đang chờ đợi bạn thừa kế lời hứa 

của Ngài, thông qua sự vâng phục của bạn. Kinh Thánh nói rằng bạn là kẻ kế tự của lời hứa, 

và đó là lời hứa được đảm bảo bởi đức tin và ân điển. Đức Chúa Trời cũng làm cho bạn được 

trở thành tất cả những gì mà dân Y-sơ-ra-ên đã có lần từ khước, Rô-ma  4:13, 16, và I Phi-e-

rơ 2:9-10. 

 

Hãy cầu nguyện cho xứ Botswana 

1.500.000 dân Nam Phi   

Quốc gia đang phát triển nhanh  

Có nhiều người tin Chúa, nhưng cũng còn nhiều người chưa được tiếp cận với Phúc âm. 
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 7. Hoàn thành Nhiệm vụ  

Nguồn lực tồng hợp của Hội Thánh giúp khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời  

 

Đọc Kinh Thánh : Công vụ. 16:6-15 ; I Tês. 1:4-10. 

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ:  
 “…nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên 

thêm giữa anh em…cho đến nỗi chúng tôi sẽ có thể truyền Tin Lành ra đến các xứ xa hơn xứ 

anh em…” II Côr. 10:15-16. 

Đề tài chia sẻ  
Điều này có thể thực hiện ở hội thánh bạn hay trong các hội thánh mà bạn được biết không? 

Nếu không thể, thì tại sao vậy?  

Chuẩn bị thực tập  
Hãy suy nghĩ về các nhóm hội thánh tế bào và xem có những hội thánh nào mà bạn biết là có 

khả năng thích nghi với từng lãnh vực nói trên. Bạn có thể nghĩ ra vài sắc tộc mà các hội 

thánh có thể nhắm tới bằng sự cầu nguyện và hành động không? Đó là những sắc tộc hay dân 

tộc nào, và ở tại đâu?  

Bài tập có tính điểm  
Xem lại danh sách các nhóm hội thánh tế bào và trình bày thêm những ý kiến xây dựng dành 

cho những hội thánh xét thấy thích nghi với các điều kiện hoàn cảnh và văn hóa của đất nước 

bạn.   

Suy gẫm : Công vụ. 6:3-4. 

 

1. Chúa Giê-su ơi, xin hãy kíp đến ! 

Đâu đâu người ta cũng đều mong Chúa Giê-su sớm trở lại, và Ngài sẽ trở lại khi Tin Lành về 

Nước Đức Chúa Trời đã được truyền rao đến khắp các dân tộc trên thế giới. Chúng ta đang đến 

gần ngày Chúa tái lâm hơn bao giờ hết, và hiện nay là thì giờ thuận lợi nhất trong suốt dòng 

lịch sử để hội thánh bạn có thể ra đi vượt quá biên giới của đất nước mình. 

2. Hoàn thành nhiệm vụ  

Các chuyên gia phái bộ truyền giáo có đưa ra 12 chiến lược quan trọng để theo đó mỗi hội 

thánh có thể áp dụng nhằm hoàn thành Đại Mệnh Lệnh. Chúng được kể ra như sau, bắt đầu 

với khâu dễ nhất, và kết thúc với khâu khó nhất : 

1. Sự cầu thay và cuộc chiến thuộc linh  ; 

2. Liên kết với các Hội Thánh trên khắp hoàn cầu  ; 

3. Một sự cởi mở mới mẻ trong việc sử dụng các ân tứ Thánh Linh trong lãnh vực truyền 

giáo ; 

4. Phục hồi tính khẩn trương trong Hội thánh ;  

5. Mở rộng việc rao truyền Phúc âm vượt qua các rào cản địa dư hay văn hóa ;  

6. Nhiều người có tầm nhìn về hoạt động xã hội đi cùng với công cuộc rao giảng Phúc 

âm, và ngược lại ;   

7. Ra đi tìm đến với những con trẻ trên khắp thế giới ;   

8. Ra đi tìm đến với những người phụ nữ trên thế giới đang bị kềm kẹp bên sau những 

cánh cửa đóng kín của các truyền thống tôn giáo ;  
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9. Ra đi tìm đến với các siêu-thành phố của thế giới ;  

10. Thăm viếng thành phần nhân sự lãnh đạo của những hội thánh địa phương còn nghèo 

khó để tìm cách giúp đỡ, khích lệ động viên và trang bị cho họ ;  

11. Tìm đến với thành phần dân chúng chưa được tiếp cận ;  

12. Tái rao truyền Phúc âm cho vùng đất Cựu Thế Giới (Au, Á, Phi).   

Có thể Mục sư sẽ nghĩ rằng điều này có nghĩa là mình phải làm việc nhiều hơn, trong khi hiện 

nay cũng đã có quá ít thời gian rảnh rỗi. Có thể thủ quỹ sẽ lo lắng vì công việc truyền giáo toàn 

cầu thấy như khá tốn kém, trong khi quỹ không còn dư để đáp ứng. Mặt khác, nhiều người tuy 

rất đồng cảm với ý niệm ra đi tìm đến với những người ở tận các phương trời xa xôi, nhưng họ 

lại chẳng biết phải làm cách nào. Vậy, đâu là câu trả lời? 

 

3. Các nhóm hội thánh tế bào giúp khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời  

Hoạt động của các nhóm tế bào có thể giúp cho hội thánh của bạn tiến lên trong sự truyền giáo 

mà không phải đem thêm gánh nặng cho vị mục sư hay gây bức xúc lo lắng cho người thủ quỹ. 

Chức vụ của nhóm hội thánh tế bào là gì ? Chức vụ hay công việc của nhóm hội 

thánh tế bào làkhi có từ 5 đến 15 thành viên trong hội thánh họp nhau lại để cùng nhau 

thực hiện một hoạt động truyền giáo nào đó mà họ quan tâm. Lúc ấy, mục sư sẽ huấn 

luyện để họ biết phương pháp tiếp cận, đồng thời chỉ định một nhân sự lãnh đạo cho 

mỗi hội thánh tế bào và bổ nhiệm một vị trưởng lão hội thánh để giám sát nhóm tế bào. 

Nhóm hội thánh tế bào sẽ họp lại để cầu nguyện, trao đổi ý kiến rồi trình lên Mục sư về 

chương trình hoạt động và các mục tiêu nhắm tới của mình. 

 

Ai tài trợ cho công việc này ? Mỗi nhóm hội thánh tế bào tự lo lạc quyên tài chánh 

bởi đức tin và bằng hành động. Tất cả những gì vị mục sư cần làm là để họ được ra đi 

theo tiếng gọi thiêng liêng. Không đòi hỏi mục sư phải làm gì thêm, ngoài công việc 

duy nhất là động viên khích lệ, lắng nghe và kiểm tra mỗi sáu tháng một lần về quá 

trình tiến bộ của nhóm hội thánh tế bào. Sự khai phóng năng lực được thể hiện rõ nét 

qua việc lớn mạnh tuyệt vời của hội thánh trong sự cầu nguyện, dâng hiến và ra đi hoặc 

gửi người ra đi truyền giáo.  

 

4. Thế nào gọi là dạng các nhóm hội thánh tế bào ? 

Chúng ta hãy mạnh dạn suy nghĩ và đưa ra các ý kiến sau đây. Chúng ta sẽ lấy bản liệt kê chiến 

lược, rồi bắt đầu với những điều dễ làm nhất dành cho mọi người, kế đó tiếp tục đi tới những 

điều có yêu cầu cao và khó làm nhất.  

Có lẽ lúc bắt đầu chỉ có một hoặc hai nhóm hội thánh tế bào có thể kết hợp với nhau, nhưng 

Đức Chúa Trời sẽ giúp cho các nhóm sớm nhanh chóng phát triển, một khi họ nắm bắt được 

khải tượng và có lòng tham gia. 

1. Đối với những ai có lòng muốn cầu nguyện cho các quốc gia dân tộc, các nhà truyền 

giáo, cho hội thánh trên khắp thế giới, đặc biệt là những hội thánh đang hồi khốn khó, hãy 

để cho họ có thể gặp gỡ nhau hàng tuần.  

2. Đối với những ai trong hội thánh bạn muốn liên hệ thư từ với các hội thánh trên khắp 

thế giới, hãy để cho họ có cơ hội thực hiện điều đó. Vì như vậy, chẳng mấy chốc bạn sẽ 

đón nhận được những  cuộc viếng thăm đến từ bên ngoài, và rồi có thể Chúa mở đường 

giúp bạn có dịp đi thăm lại họ để trao đổi học hỏi về niềm tin của nhau.  
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3. Đối với những ai nói tiên tri hay thấy khải tượng, hãy để cho họ biết đợi chờ để nghe 

tiếng phán dạy của Chúa dành cho chức vụ của họ trong việc định hướng về sứ mệnh truyền 

giáo và các chuyến ra đi truyền giáo.  

4. Đối với những ai đang lãnh đạo hội thánh, hãy để họ quy tụ được cho mình các nhóm 

tế bào biết ra đi mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời, theo như Lời Chúa phán dạy ở Ê-sai 

54:2-5.  

5. Đối với những ai biết ca hát hoặc diễn kịch, hãy để họ sáng tác hay biên soạn các màn 

trình diễn nhằm giúp cho toàn thể hội thánh biết về thế giới rộng lớn của Đức Chúa Trời 

cùng tiếng kêu gọi của Ngài cho sứ mệnh truyền giáo.  

6. Đối với những ai muốn tiếp cận các nền văn hóa khác để truyền giáo, hãy để họ gặp gỡ 

những người nước ngoài sống ở nước sở tại nhằm tìm hiểu các vấn đề liên hệ và nắm bắt 

được cách họ phản ứng với Tin Lành.  

7. Đối với những ai yêu thích công việc rao truyền Phúc âm dọc trên các đường phố, hãy 

để họ lên kế hoạch viếng thăm thành phố lớn gần nhất, nơi có hàng triệu người sa vào tội 

phạm, nghiện ngập ma túy và bán dâm.Đối với những ai yêu thích công việc rao truyền 

Phúc âm dọc theo các đường phố, hãy để họ lên kế hoạch việng thăm thành phố lớn gần 

nhất, nơi có hàng triệu người sa vào tội phạm, nạn nghiện ngập ma túy và mại dâm. Họ cần 

tìm hiểu các thành phố lớn trên thế giới và đồng thời tìm cách liên kết với thành phần tín 

đồ ở những nơi đó, là những người vốn sẵn có nhiệt tình hỗ trợ.  

8. Đối với những ai có lòng yêu thương kẻ nghèo khó, hãy để họ lên kế họach tiếp cận các 

thành phần dân chúng còn nghèo đói, bệnh tật, thiếu ăn thiếu mặc, nhất là nữ giới và trẻ mồ 

côi. Hãy tìm kiếm các nguồn lực có thể giúp đỡ họ vì những công việc lớn lao như thế này 

thường được thực hiện tốt nhất trong tinh thần đồng công cộng tác. 

 

9. Đối với những ai ngậm ngùi xót xa cho thân phận những con trẻ bị bỏ rơi trên thế giới, 

hãy để họ xây dựng các kế hoạch, cho dù đơn sơ khiêm tốn,  nhằm mang tình thương đến 

cho những cháu bé bất hạnh qua các chương trình cung cấp thực phẩm, bảo hộ và giáo dục.  

 

10. Đối với những ai cảm thấy được kêu gọi để ra đi tiếp cận các sắc tộc chưa được tiếp 

cận, ở gần hoặc ở xa, hãy để họ lập chương trình kế hoạch tổ chức cho các đoàn công tác 

truyền giáo lên đường. Cần cứu xét về địa điểm, kinh phí, ngôn ngữ, công tác huấn luyện 

và sự đi lại. Hãy nhớ rằng về mặt thuộc linh thì châu Au là lục địa tăm tối và mang tính 

trần tục nhất thế gian. Hãy để cho những người am hiểu các thứ tiếng có cơ hội sử dụng 

năng tài ngôn ngữ nhằm giúp ích cho hoạt động của các đoàn truyền giáo.  

11. Đối với những ai được Chúa ban ơn rời rộng về vật chất tiền bạc, hãy để họ dự phần 

vào việc gây quỹ của hội thánh nhằm hỗ trợ cho công tác truyền giáo và cho các nhà truyền 

giáo.  

12. Đối với những ai am hiểu Kinh Thánh, hãy để họ xây dựng kế họach viếng thăm những 

tín đồ thực sự khao khát hiểu biết Lời Chúa nhưng không có Kinh Thánh hoặc mục sư để 

dạy dỗ họ. Có hàng ngàn mục sư trên thế giới hầu như không biết chút gì về Kinh Thánh.  

Điều tốt nhất là bạn sẽ nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng bạn một cách mới mẻ. Đừng 

ngần ngại yêu cầu Ngài giúp đỡ bạn, cũng đừng ngần ngại cộng tác với các hội thánh và phái 

bộ truyền giáo khác, vì họ có thể hỗ trợ bạn tham gia vào công tác truyền giáo toàn cầu. 
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Hãy cầu nguyện cho xứ Peru 

25.000.000 dân An 

89% người Công giáo đang trong cơn khủng hoảng 

Tín đồ Tin Lành phát triển nhanh 

Có những nan đề về kinh tế và nạn khủng bố. 
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8. Các dân tộc chưa được tiếp cận  

Trong khu vực các quốc gia dân tộc chưa được tiếp cận (khu vực có tên ‘10/40’), người 

ta nhận thấy người nghèo là thành phần hư mất, và người hư mất là thành phần nghèo 

nhất. 

 

Đọc Kinh Thánh : Toàn bộ sách Giô-na  

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ  
Ma-thi-ơ 24:14 : “ Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm 

chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”  

Đề tài chia sẻ  
Bạn sống ở đâu ? Ở lục địa nào trong ba lục địa Au, Á, hay Phi ? 

Tại sao bạn nghĩ như thế ? Hãy nghĩ tới vài dân tộc khác trong lục địa của bạn. 

Họ sống ở khu vực nào ? 

Chuẩn bị thực tập. Lấy một miếng giấy bìa lớn, vẽ sơ đồ khu vực thế giới rồi viết lên đó tên 

các quốc gia dân tộc nằm trong khu vực chưa được tiếp cận (khu vực ‘10/40’). Sau đó, đem 

treo tờ giấy bìa lên nơi bạn có thể nhìn thấy và đánh dấu kiểm trên quốc gia nào mà bạn đã cầu 

nguyện cho các sắc tộc của quốc gia ấy. 

Bài tập có tính điểm  
Dựa trên bản đồ thế giới, hãy lập một bản liệt kê càng nhiều càng tốt về các quốc gia dân tộc 

mà bạn có thể nhận thấy nằm trong khu vực ‘10/40’, và ghi kế bên tên những nước này các 

chi tiết nổi bật về đời sống chính trị cũng như tôn giáo. 

Suy gẫm từng chữ khúc Kinh thánh dưới đây : Ê-sai 54:2-5. 

Ma-thi-ơ 28:19 phán dạy chúng ta phải ra đi môn đồ hóa các dân, tức các sắc dân được ràng 

buộc với nhau bởi một lịch sử, tiếng nói và văn hóa chung. Theo Công vụ. 1:8, chúng ta có 

ba cánh đồng truyền giáo để đi tới và hoạt động. 

Thành Giê-ru-sa-lem, nghĩa là chốn quê nhà của chúng ta, một nơi rất quen thuộc, và ở 

đó mọi người đều giống nhau, cùng nói một thứ tiếng chung.  

Giu-đê và Sa-ma-ri là các vùng phụ cận, ở đó dân chúng cũng giống với chúng ta, tuy 

nhiên về văn hóa và thổ ngữ có chút khác biệt, đồng thời giữa chúng ta và họ cũng có 

ít nhiều thành kiến với nhau. 

Đến đầu-cùng trái đất, tức ở những nơi mà con người rất khác biệt nhau về văn hóa, khí 

hậu, lối sống, tín ngưỡng và ngôn ngữ. 

Ý tưởng nêu ra ở đây, đó là chúng ta có trách nhiệm hoạt động cùng lúc trên cả 3 khu vực. Rõ 

ràng là chúng ta có thể hoạt động nhiều hơn tại ‘thành Giê-ru-sa-lem’ của chúng ta, vì ở đây 

chúng ta có thế mạnh về nhân vật lực và tài chính. Chúng ta có thể làm kém hơn tại ‘xứ Giu-

đê’, xứ ‘Sa-ma-ri’ của chúng ta, và chúng ta có thể gặp lắm mặt hạn chế trong hoạt động tại 

các nơi đầu-cùng đất.  

Có người nghĩ rằng chúng ta nên Cơ-đốc hóa thành phố Giê-ru-sa-lem của chúng ta 

trước khi đi ra bên ngoài. Nếu vậy thì hội thánh vẫn chỉ dậm chân ở lại Giê-ru-sa-lem 

thôi, bởi vì, ngay cả đến ngày hôm nay, Giê-ru-sa-lem vẫn còn là một trong những thành 

phố chống đối Tin Lành nhất trên thế giới. 

1. Hãy đưa mắt nhìn vào thế giới chúng ta  

Chúng ta thử chia thế giới làm 3 khối :  

Thế giới khối A – có vô số đám dân chưa được tiếp cận ! 
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Thế giới khối B -  nơi người ta sống bên cạnh những Cơ-đốc nhân, những phần tử được 

coi là muối của đất và ánh sáng của thế gian. 

Thế giới khối C – là thế giới Cơ-đốc nhân, nơi đầy dẫy các nguồn lực và nhân sự nhiệt 

tình tham gia làm chứng cho Tin Lành của Vương quốc Đức Chúa Trời. 

2. Thế giới khối A là thế giới chưa nghe tới Phúc âm  

Ở khối thế giới A này, chỉ có 0-0,05% là người Cơ-đốc, trong khi có dân số là 3.000 triệu 

người, chiếm khoảng 66% dân số thế giới. Ở đây có 55 nước ít nghe tới Phúc âm nhất, như 

Afghanistan, Syria, the Maldives, Tây bộ Sahara, Bắc Hàn (Triều Tiên), Djibouti, 

Uzbekistan. 

Khu vực thế giới chưa được tiếp cận, đôi khi được gọi là khu vực ‘10/40’ 
Được gọi như vậy vì về phương diện địa dư, khu vực này trải ra từ 10o bắc đến 40o bắc 

đường xích đạo, và từ Tâybộ Phi Châu cho đến Nhật Bản. Bạn có thể thấy khu vực 

‘10/40’ trên bản đồ thế giới. Trong khu vực này của thế giới gồm có hầu hết những 

giống dân hư mất và nghèo khổ nhất. 

     Con đường Tơ Lụa  Khu vực ‘10/40’ lại nằm trên Con Đường Tơ Lụa ngày xưa, mà 

ngay từ năm 1000 trước CN, đã nối liền Au Châu với vùng Viễn Đông. Dọc theo con đường 

này đã diễn ra biết bao nhiêu sự kiện của Kinh Thánh, đã mọc lên những nền văn minh cổ 

đại nhất, và đã xuất hiện các tôn giáo lớn như An Độ Giáo, Phật Giáo, Cơ-đốc giáo, nhờ 

những cuộc hành trình của các đoàn thương lái. Và, tôn giáo cuối cùng xuất hiện ở đây là 

Hồi giáo, điều này giải thích cho lý do tại sao ngày nay khu vực nói trên tỏ ra cực lực chống 

đối Phúc âm. Phần lớn dân chúng nghèo khó cũng sống dọc theo Con Đường Tơ Lụa, và 

đây là điều chẳng phải tình cờ hay ngẫu nhiên. Nhiều người tin rằng Con Đường Tơ Lụa 

cũng sẽ là con đường mà nhiều tân giáo sĩ Trun g Hoa sẽ đi qua để mang Phúc âm trở về 

xứ Ga-li-lê. 

3. Làm thế nào để bạn tiếp cận Thế giới khối A? 

Mặc dù các hội thánh Au Châu có ở cách xa, song Đức Chúa Trời đã đặt để nhiều hội thánh 

trong thế giới đang phát triển nằm ở vị trí rất gần kề với những đám dân chưa được tiếp cận 

này. Với một người phương Tây, sứ mệnh truyền giáo đến với các dân tộc chưa được tiếp cận 

đòi hỏi phải hội đủ các yếu tố như : thời gian đào tào, huấn luyện, học ngoại ngữ, quá trình tìm 

cách thích nghi. Nhưng, với một tín đồ người An, người Hoa hay người Phi Châu, thì những 

đám dân chưa được tiếp cận kia là những người láng giềng ở gần bên họ, thậm chí có thể có 

cùng một tiếng nói hay nền văn hóa với họ nữa.  

Một trong những điều tốt nhất mà hội thánh phương Tây có thể làm là hỗ trợ cho hội thánh 

trong thế giới đang phát triển, và điều tốt nhất mà hội thánh trong thế giới đang phát triển có 

thể làm là có được khải tượng về truyền giáo, đồng thời hợp tác với hội thánh hoặc phái bộ 

truyền giáo phương Tây, và gửi người của mình ra đi làm những nhà truyền giáo. 

4. Thế giới khối B được nghe nói tới Tin Lành nhưng chưa phải là Thế giới Cơ-đốc hóa  

Thế giới này có độ 41% dân chúng đã được làm chứng về Cơ-đốc giáo trải qua thời gian nhiều 

năm. Trong những quốc gia như An Độ, Cuba, Myanmar, Syria, Indonesia, Chad, Nigeria, dân 

ngoại sinh sống bên cạnh tín đồ Cơ-đốc, do đó họ có thể dễ dàng được tiếp cận với sự rao 

truyền Phúc âm của Hội Thánh. 

5. Thế giới khối C là Thế giới Cơ-đốc của chúng ta  

Chúng ta sống trong khoảng 33% của thế giới, và các quốc gia chúng ta chiếm hữu được phần 

lớn sự giàu có ở đây. Thế giới khối C gồm có các nước như Anh, Guatemala, Brazil (Ba Tây), 

Australia (Úc), Kenya, Norway (Na-uy), USA (Mỹ) và Canada (Gia-nã-đại). Vấn đề ở đây là 

thành phần Cơ-đốc nhân thuộc Thế giới khối C không coi trọng trách nhiệm của mình trong nỗ 
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lực giúp cho các dân tộc ngay cả ở Thế giới khối B tiếp nhận Phúc âm, chứ đừng nói gì đến 

các dân tộc chưa được tiếp cận thuộc Thế giới khối A. 

Ngày hôm nay, cứ trong số 10 người đang sống, thì có :  
- 04 người chưa được tiếp cận , ở Thế giới khối A  

- 03 người sống bên cạnh Cơ-đốc nhân, ở Thế giới khối B  

- có thêm 03 người khác là Cơ-đốc nhân, ở Thế giới khối C   

Ai thuộc Thế giới khối C sẽ sẵn sàng cầu nguyện, hiến dâng hoặc ra đi dến Thế giới khối B 

hay đến 1.700 các sắc tộc thuộc Thế giới khối A chưa được tiếp cận chút gì với Phúc âm ? Tất 

cả số 1.700 sắc tộc đều có từ 10.000 hay trên 10.000 dân, ngoài ra còn có những bộ tộc có dân 

số kém hơn. Cứ mở một chuyến đi bằng phi cơ hay bằng sự cầu nguyện từ Thế giới khối C đến 

Thế giới khối A hoặc cả đến Thế giới khối B, thì sẽ thấy đây là cách duy nhất để đưa ‘các sắc 

dân’ về Phúc âm của Nước Đức Chúa Trời. Phải chăng có một sự nối liền giữa các sắc dân và 

ngày trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-su ? Hãy xem lại câu Kinh thánh cần ghi nhớ nằm lòng. 

6. Đến với những thành phần chưa được tiếp cận  

Các hội thánh thuộc thế giới đang phát triển thường có nguồn nhân lực và lòng nhiệt tình để ra 

đi đến các đám dân chưa được tiếp cận, nhưng họ lại kém thiếu về mặt huấn luyện hay đào tạo 

và nhất là về phương diện tài chính. Sau đây là vài phương cách đề xuất để giúp cho một người 

tín đồ ở thế giới đang phát triển có thể ra đi làm nhà truyền giáo mà không phải tốn quá nhiều 

kinh phí lạc hiến : 

Nhiều chính phủ, như Trung hoa hay Libya thường có chương trình bảo trợ cho những sinh 

viên nước ngoài đến theo học tại các trường đại học của họ.  

      Những công nhân ở Trung Đông có thể vừa làm việc vừa làm nhà truyền giáo.  

Những nhà kinh doanh ngày nay có thể hành nghề rộng rãi khắp nơi trên thế giới… 

Ngững người di cư có thể mang Phúc âm đi khắp bốn phương trời.Vậy, nếu cơ hội đến với 

bạn, thì hãy Lên Đường đi nhé !   

Hãy kiếm chút vốn Anh ngữ và kỹ năng vi tính. Thế giới đang mở ra cho bạn. Họ có thể 

tuyển mộ một chuyên gia, nhưng lại được đón nhận một nhà truyền giáo đấy!   

  

Hãy cầu nguyện cho các sắc dân và dân tộc 

Hiện có gần 1.000.000.000 người,  

chủ yếu là người Trung Hoa hoặc người Hồi giáo,  

chưa bao giờ có được một lần nghe nói về Phúc âm. 
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9. Đến với những đám dân chưa được tiếp cận 

Những đám dân chưa được tiếp cận hiện đang sống bên sau các rào cản chính trị hoặc 

tôn giáo  

 

Đọc Kinh thánh : Thi thiên 139; Thi thiên  8. 

Khúc Kinh thánh cần ghi nhớ   
Ê-sai 54:2-3 : “Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy 

giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc ! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi 

ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư.”  

Đề tài chia sẻ   
Hãy xem bản đồ về những dân tộc chưa được tiếp cận để biết rõ họ ở đâu và là ai. 

Họ ở gần hay ở xa bạn? Không nói đến vấn đề tài chính, chỉ cần biết đến với họ có gặp những 

khó khăn gì không? 

Chuẩn bị thực tập Trao đổi với mục sư hay các bậc trưởng lão về khả năng mà hội thánh của 

bạn có thể cưu mang nuôi dưỡng một nhóm thành viên được cảm động chăm lo cho một đám 

dân chưa được tiếp cận, để nhóm thành viên này có dịp cầu nguyện, nghiên cứu và, nhờ ơn của 

Chúa, có thể từ hội thánh bạn sẽ có một toán người được sai phái ra đi để giúp đám dân kia tiếp 

cận Phúc âm của Nước Đức Chúa Trời. 

Bài tập có tính điểm  
Hãy tưởng tượng như bạn đang sống trong một đám dân chưa được tiếp cận.  Bạn là những 

ai? Sống thế nào? Tin tưởng ở những gì? Những điều gì làm bạn sợ hãi nhiều nhất? Viết 

khoảng hai trang giấy. 

Câu Kinh thánh cần suy gẫm : Giê-rê-mi 8:20. 

Tham khảo các phần học sau : 

Hoàn thành nhiệm vụ : Động viên hội thánh hoàn thành Đại Mệnh Lệnh.  Những dân tộc chưa 

được tiếp cận : Hình ảnh thế giới qua tầm nhìn của thiên đàng. Một Hội thánh Truyền giáo : Đi 

vào thế giới truyền giáo, và phương cách bắt đầu. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên bạn nghe chúng tôi nói về những dân tộc chưa được tiếp cận : đây 

chính là những đám dân kết hiệp với nhau bởi một sợi dây liên hệ chung về ngôn ngữ, lịch sử 

hay văn hóa. Hẳn bạn biết rằng Chúa Giê-su không thể trở lại cho đến khi nào mỗi một ‘sắc 

tộc’ này đều có được một hội thánh vững vàng cho chính đất nước mình để làm chứng về Tin 

Lành của Nước Đức Chúa Trời, dù rằng hội thánh ấy có thể nhỏ bé và dễ bị tổn thương.  

Ai được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều  

Đây chính là những lời tuyên bố kiên quyết của Chúa Giê-su trong Lu-ca 12:48. 

Hội thánh phương Tây được ban cho nhiều Hội thánh phươngTây đã được ban cho nhiều 

về sự soi sáng, sự khải thị cùng với các nguồn lực phong phú trải qua nhiều thế kỷ, do đó, sẽ 

bị đòi lại nhiều. Chương trình kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời không bao giờ là để cho 

các tín hữu và các vị mục sư vui hưởng cuộc sống trong ‘những lâu đài biệt thự nguy nga tráng 

lệ, với những chiếc xe thời thượng Mercedes lộng lẫy và với những ngày nghỉ cực kỳ xa hoa 

phung phí ’, trước khi mỗi người trên đất có được cơ hội để nghe nói về tình yêu thương và sự 

cứu rỗi của Đức Chúa Trời.  

Những Hội thánh nhận được linh ân lại càng bị đòi lại nhiều hơn nữa ! 

Vì đã nhận lãnh được nhiều sức sống và các ân tứ Thánh Linh, những Hội thánh có ơn thiêng 

lại càng bị đòi lại nhiều hơn nữa. Chương trình kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời không 



26 

 

bao giờ  là muốn để cho các tín đồ và những mục sư luôn luôn trải nghiệm hằng bao nhiêu giờ 

liền dầm thấm trong sự xức dầu, trong những phước lành và trong các ân tứ cho sự vui hưởng 

của cá nhân minh, khi mà, một phần của năng quyền Thánh Linh kia nếu dùng đúng lúc sẽ giúp 

mang được Tin Lành đến cho những đám dân chưa được tiếp cận – tức những con người đang 

đối diện với một cõi vĩnh hằng hư mất. 

Những người lãnh đạo hội thánh được giao phó phần lớn các trách nhiệm  

Vì đã được giao phó trách nhiệm đối với phần lớn nhân sự và các nguồn lực tài chánh dồi dào, 

do đó các hội thánh phương Tây hẳn phải được Chúa đòi hỏi lại nhiều hơn. Chương trình kế 

hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời không bao giờ  là muốn để quá nhiều nguồn lực phải bị 

tiêu hao vào những cuộc cạnh tranh giữa các hội thánh trong việc xây dựng những ngôi giáo 

đường lớn hơn nữa với những hội chúng đông hơn nữa nhờ đưa ra các chương trình bề ngoài 

có vẻ lôi cuốn hấp dẫn, trong khi có những người nam và người nữ vẫn còn ở trong tình trạng 

hư mất đời đời vì chưa được nghe nói Tin Lành lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất 

trong đời. 

Vậy thì, chủ yếu các hội thánh phương đầy linh ân của phương Tây và các nhà lãnh đạo hội 

thánh Chúa ở đó phải gánh lấy trách nhiệm chính yếu trong nỗ lực xúc tiến sự hoàn thành của 

Đại Mệnh Lệnh trong thế hệ chúng ta.Mặc dù bước khởi đầu thực tế có thể được thực hiện cách 

tốt nhất bởi những hội thánh thuộc thế giới đang phát triển, vì họ ở gần nhất với các đám dân 

chưa được tiếp cận, song họ thực sự khần trương cần đến những lời cầu nguyện, sự huấn luyện, 

đào tạo và hỗ trợ tài chính, là những thứ chỉ có thế đến từ các hội thánh phương Tây mạnh 

mẽ.Theo câu truyện ẩn dụ về các ta-lâng, nếu những đầy tớ không đem ra sử dụng chúng, thì 

chúng sẽ mất thôi, Ma-thi-ơ 25:14-30. 

Làm thế nào để đến với đám dân chưa được tiếp cận, dù là với một hội thánh chỉ có tấm lòng 

nhiệt tình nhưng còn thiếu kinh nghiệm và có ít năng lực để cống hiến? Chương trình Giô-suê 

2000, một chương trình đang điều phối công việc giữa các dân tộc vẫn còn chưa được tiếp 

cận, có đưa ra các bước hoạt động sau đây. 

1. Xác định danh tính các dân chưa được tiếp cận  

Trước hết, cần biết rõ địa chỉ trang Website của Chương trình hay Dự án Giô-suê -

http://www.joshuaproject.net/index.php- để có những thông tin cập nhật về tất cả các sắc dân 

trên thế giới hiện ít được nghe Phúc âm nhất. Đó là những đám dân nào, sống ở đâu, và có ai 

đang tìm cách đến với họ? Bạn có thể đặt mua những mẫu truyền đơn về mỗi sắc tộc này ỡ 

Trung tâm Cầu nguyện Bethany. Trong thư viện của http://www.dci.org.uk có một cuốn sách 

ghi địa chỉ của nhiều phái bộ truyền giáo khác nhau. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm được nhiều 

sự giúp đỡ ở trang Web http://www.missionfrontiers.org. 

 

2. Liên kết với những người đồng tâm chí trong Hội thánh hay qua Internet 

Nhiệm vụ này quả thực quá lớn lao cho một người, một hội thánh hay một hệ phái. Vậy, bước 

đi quan trọng thiết yếu là các hội thánh giàu có phương Tây cần kết hợp với nguồn nhân lực 

của các hội thánh thuộc cao trào phục hưng trên thế giới, để rồi cả hai cùng liên kết với những 

hội thánh nghèo sống gần bên những đám dân chưa được tiếp cận, trong một chiến lược phối 

hợp nhằm mục đích cầu nguyện, đào tạo nhân sự, hỗ trợ tiền bạc, cung cấp tư liệu vật liệu và 

đóng góp sáng kiến… 

 

3. Đích thân nghiên cứu vấn đề  

Thi thiên 8:4 có đặt câu hỏi : "Loài người là gì?” Chúng ta cần biết mọi điều về đám dân chưa 

được tiếp cận mà chúng ta dự định đến với họ, do đó hãy trở lại với trang web 

http://www.joshuaproject.net/index.php
http://www.dci.org.uk/
http://www.missionfrontiers.org/
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http://www.joshuaproject.net/index.php  và có thể tham khảo ở bách khoa tự điển online, vì ở 

đó có vô số thông tin về hàng ngàn sắc dân, dân tộc khác nhau. 

4. Bắt đầu cho mọi người biết về công việc dự định triển khai  

Khi đã lựa chọn được một sắc dân chưa được tiếp cận, điều quan trọng là thông báo cho hội 

thánh của bạn và các hội thánh khác ở địa phương, cũng như cho các đối tác điều phối toàn cầu 

biết về chương trình kế hoạch dự kiến của bạn, để có thể bố trí hợp tác và tránh trường hợp 

chồng chéo hay trùng lập một dự án. Cung cấp thông tin để cầu nguyện, động viên khích lệ, và 

xây dựng chiến lược thực tế là điều cực kỳ thiết yếu. 

 

5. Sự Cầu nguyện của bạn giúp mở đường đi  

Từ nơi quê nhà an bình, bạn có thể cầu nguyện một cách rất có hiệu quả cho những đám dân 

thuộc khối thế giới ‘10/40’ (vùng đất còn những đám dân chưa được tiếp cận). Thông thường, 

những thành viên thuộc các tổ chức như Chương trình Giô-suê và YWAM chuyên lo phối trí 

những nỗ lực cầu nguyện toàn cầu dành cho một đối tượng mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như cho 

các sắc dân theo An Độ Giáo.Những cuộc viếng thăm để cầu nguyện tại chỗ, đôi khi phải kín 

đáo và âm thầm nếu xét thấy cần thiết, có thể là những thì giờ vô cùng quý báu nhằm đem lại 

sự đổi mới cho cả một quốc gia, dân tộc.  

 

6. Bước tiếp theo là giúp hội thánh nghĩ tới việc cưu mang một đám dân chưa từng được 

tiếp cận  

Hãy cùng nhau cầu nguyện để được sự hướng dẫn về các đám dân trên. 

Hãy cùng nhau tìm kiếm thông tin và thông báo thông tin đến những thành viên khác trong hội 

thánh. 

Hãy cùng nhau trao đổi vấn đề với mục sư của bạn, và giúp ông ấy nắm rõ các khái niệm hay 

quan điểm của bạn. 

Quyết định với nhóm truyền giáo của bạn về những điều cần làm, hoặc thành lập một nhóm để 

nghiên cứu về quan điểm hành động. 

Tham khảo ý kiến của lãnh đạo hội thánh trong suốt quá trình nghiên cứu và hành động. 

Liên hệ với các cơ quan truyền giáo hoặc các hội thánh sở tại gần nhất, là những nơi có thể có 

các chương trình kế hoạch để tiếp cận đám dân chưa được tiếp cận này. Nếu họ không có các 

chương trình kế hoạch nói trên, thì có thể đây là cơ hội để bạn hỗ trợ và thuyết phục họ rằng 

hiện nay đúng là thời điểm để làm công việc ấy. 

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và tiếp tục cầu nguyện trong tinh thần hiệp một và kiên trì, cho 

đến khi bạn nhìn thấy rõ con đường phải đi. Hãy sẵn sàng xông vào trận chiến thuộc linh để 

trói cột các quyền lực của sự tối tăm từng thống trị trên đám dân này từ ngàn xưa, đồng thời để 

khai phóng cho năng quyền của Thánh Linh và sự hiện diện của các sứ trời.Hãy lập nhật ký 

cầu nguyện theo lịch thường xuyên.  

Xác định đám dân mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn để bạn tìm hiểu và tiếp cận. 

Cầu nguyện xin Chúa cho biết rõ chiến lược của Ngài nhằm giúp bạn ra đi rao truyền Phúc âm 

cho đám dân này, bằng chính mình hay thông qua một cơ quan truyền giáo, hoặc những tín hữu 

trong nước. 

Truyền đạt và tiếp tục truyền đạt về khải tượng cũng như các hoạt động đến cho hội thánh của 

bạn, các hội thánh láng giềng, cho Chương trình Giô-suê, cho trụ sở tổng hội, cho các cơ quan 

truyền giáo và cho các hội thánh cận kề nhất với đám dân mà bạn tiếp cận. 

http://www.joshuaproject.net/index.php
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7. Thiết lập hội thánh phải là mục đích   

Một sắc dân (‘ethnos’) chỉ gọi là được tiếp cận một khi ở đó đã xây dựng được một hội thánh 

tự quản tự dưỡng, và thực sự có khả năng làm chứng cho Chúa. Có nhiều cách để làm, tuy 

nhiên, không ai nên dấn thân vào công việc mà không có sự hỗ trợ đóng góp ý kiến và hợp tác. 

Những khâu then chốt trong bất ký kế hoạch nghiêm túc và lâu dài nào chính là các vấn đề về 

lãnh đạo, tổ chức, đặt các mục tiêu, nghiên cứu, đánh giá, tham khảo ý kiến với hội thánh sở 

tại gần nhất, liên đới chịu trách nhiệm về kế hoạch tối hậu, kêu gọi sự tham gia hợp tác của 

nhiều người, và lượng định tiến độ phát triển. Nhiều sách báo tư liệu, trong đó có những ý kiến 

đóng góp và kinh nghiệm hữu ích, có thể tìm thấy ở Chương trình Giô-suê và Trung tâm Truyền 

giáo Thế giới của Hoa Kỳ, trên trang mạng  http://www.missionfrontiers.org . 

 

8. Xác định vai trò của bạn là điều cực kỳ quan trọng  

Dù tầm mức của sự thách đố có làm cho bạn cảm thấy nản lòng như thế nào, thì quyết tâm dấn 

thân của bạn sẽ chính là yếu tố xúc tác để thúc đẩy mọi người và mọi sự đi vào hoạt động, đồng 

thời giúp cho ‘sắc dân’ chưa được tiếp cận có thể tìm đến với Chúa Cứu Thế Giê-su. Như sách 

tiên tri Ê-sai đã viết : "Hãy mở rộng nơi trại ngươi…Chớ để chật hẹp…Hãy giăng dây cho dài, 

đóng nọc cho chắc! …Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả ……..” Ê-sai 54:2-4 

 

Hãy cầu nguyện cho xứ Tajikistan 

Dân số : 6.300.000 người An-Âu 

1993 : Độc lập và Chiến tranh  

82% dân chúng là tín đồ Hồi giáo  

Một thiểu số là Cơ-dốc nhân 

Nhiều người chưa được tiếp cận Phúc âm 
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10. Chúa Giê-su, nhà Truyền giáo của Đức Chúa Trời 

Muốn đi xa cho Đức Chúa Trời? Hãy đi theo con đường Chúa Giê-su đã đi !  

 

Đọc Kinh thánh : Sáng thế Ký 11:1-9; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-2, 6,9 

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ  
 “Tôi bèn nói : Hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến – trong sách có chép về tôi- tôi đến để làm 

theo ý muốn Chúa.” Hê-bơ-rơ 10:7; Thi thiên  40:6-8. 

Đề tài chia sẻ  
Trao đổi với nhau về nền văn hóa của bạn, và suy nghĩ dựa theo các tiêu đề trong phần 2. 

Chuẩn bị thực tập Nếu bạn đã là tín hữu trong một thời gian rồi và nay có thể đã quên đi nếp 

sống bên ngoài  gia đình của Đức Chúa Trời, thì bạn hãy đi thăm vài quán rượu, phòng khiêu 

vũ, các khu chợ búa, và xem vài trận biểu diễn thế thao. Hãy lắng nghe người ta nói, nhìn lên 

các gương mặt của họ, tìm hiểu một vài điều, và thử xem bạn có thể có được bao nhiêu cuộc 

trò chuyện với họ.  

Bài tập có tính điểm Hãy xem điểm 3 nói về nhu cầu phải biết thích nghi. Viết một bài luận 

văn khoảng 2 trang để trình bày ý kiến của bạn về ý nghĩa của 5 tiêu đề đã nêu ra. Làm thế nào 

trong thực tế bạn có thể thực hiện qui trình này để đám dân mới và xa lạ hiểu được bạn? 

Suy gẫm từng chữ trong khúc Kinh thánh dưới đây : Hê-bơ-rơ 10:5-7. 

 

Một câu chuyện có thật  

Với khải tượng truyền giáo, một nhóm người phương Tây đã ra đi tới một vùng đất xa xăm, 

mặc dù không được ai mời và cũng không có tham khảo ý kiến với hội thánh trong nước. Do 

đó, ngay cả tín đồ địa phương cũng tỏ ra nghi ngờ, và các nhà truyền giáo chẳng mấy chốc bị 

cô lập trong mối quan hệ. Trải qua nhiều năm, họ vẫn giữ ngôn ngữ, văn hóa, chế độ ẩm thực, 

đường lối hoạt động và thờ phượng riêng của mình. Cho đến ngày hôm nay, ai đó đến dự các 

buổi nhóm thờ phượng trong hội thánh của họ thì đều có cảm giác như mình là người xa lạ, và 

sau một lúc cũng phải bỏ đi thôi.   

Lẽ dĩ nhiên, hoạt động của họ không mấy phát triển. Điều này thật đáng buồn, nhưng không có 

gì phải ngạc nhiên. Các nhà truyền giáo chê trách dân chúng ở đây thật quá cứng lòng, nhưng 

thử hỏi toàn bộ sự thật có đúng như vậy không? 

1. Giê-su, Nhà Truyền Giáo của Đức Chúa Trời  

Thi thiên 2 cho thấy khi Con Đức Chúa Trời đáp ứng lời kêu gọi của Cha để vào thế gian, thì 

Ngài đã vượt qua cái rào cản văn hóa sau cùng. Ngài đã rời bỏ sự thánh khiết và hoàn hảo của 

ngôi nhà mình trên thiên đàng để đến với một cõi thế gian đầy dẫy tội lỗi, tật bệnh, ích kỷ, 

nghèo khổ và tà ma ác quỷ. Giê-su Con Trời đã vào thế gian như thế nào ?  

 

Chúa Giê-su đã đến cùng dân Do Thái như một em bé trai của gia đình người Do Thái. Ngài 

chấp nhận ra đời giống như phần lớn mọi người – nghĩa là không giàu có, cũng chẳng có thế 

lực hay đẳng cấp tôn giáo. Ngài sống trong gia đình của một công nhân lao động bình thường 

và tìm hiểu về con người. Do đó, cũng giống như mọi người, Chúa Giê-su đã trải nghiệm sự 

nóng bức, sự lạnh giá, sự đói khát, và cả sự tàn bạo của quân binh La Mã.   

Khi đến thời điểm của Đức Chúa Trời, Ngài đã ra đi thi hành chức vụ như một người Do Thái 

đối với người Do Thái, cùng nói một ngôn ngữ chung của dân mình, luôn tôn trọng nếp sống 

văn hóa và phong tục tập quán của người Do Thái. Ngài sống như một người giữa mọi người, 
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cho nên khi quân lính LaMã đến bắt Ngài, họ phải nhờ người chỉ ra ai là Giê-su. Chúa Giê-su 

kêu gọi và đạo tạo những con người bình thường ở địa phương. Sau khi Chúa Giê-su sống lại, 

Ngài giao công việc cho các môn đồ, và tin cậy những người bạn này có thể tiếp tục chức vụ 

của mình.    

Bạn có thấy sự khác biệt chắng ? Những người trong câu chuyện thứ nhất có lòng mang đến 

tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng lại mong người ta hội nhập vào nên văn hóa của 

mình. Còn Chúa Giê-su khi mang đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì Ngài hoàn toàn 

hội nhập vào nền văn hóa của chúng ta để dẫn đưa chúng ta về với thiên đàng. 

2. Như vậy, Văn hóa là một Rào Cản hay là một Kênh Chuyển tải ? 

Văn hóa là gì? Đó là một lối sống chung được thể hiện qua ngôn ngữ, thói quen, phong tục tập 

quán và tổ chức xã hội, giúp xác định danh phận và tính đặc thù của một dân tộc.  

Nói đến văn hóa là nói về cách cư xử, ngôn ngữ cử chỉ, các mối quan hệ, các sự chào hỏi, cách 

nói năng, ăn mặc, lao động, hát ca, nô đùa và làm việc…  

Bạn có thể nhận biết một nền văn hóa qua công trình kiến trúc, các đền đài tôn giáo, cũng như 

qua các chế độ chính trị, hệ thống luật pháp và chính sách hay cơ sở giáo dục được lựa chọn. 

Bạn có thể nhận biết một nền văn hóa qua việc nó có được trân trọng hay không trân trọng đối 

với giới quan chức công bộc, và qua những thái độ đối với các vấn đề riêng tư và thời gian.  

Thế thì, Văn hóa là Điều Tốt hay Điều Xấu ? Sáng thế Ký 11:1-9 và cả chương 10 cho 

chúng ta thấy rằng văn hóa phát xuất từ Đức Chúa Trời, Đấng làm cho loài người phân tán ra 

thành các quốc gia dân tộc, và trải qua nhiều thế kỷ kể từ đó, văn hóa đã không ngừng phát 

triển. Ngày hôm nay, Chúa Giê-su sai phái chúng ta ra đi để môn đồ hóa mọi ‘sắc dân’ (ethnos) 

hay mọi nhóm văn hóa, và đến ngày cuối cùng, dân chúng từ mọi nền văn hóa sẽ thờ lạy chung 

quanh ngai Đức Chúa Trời. 

Văn hóa là một phương tiện, một kênh chuyển tải lớn cho Phúc Am, chứ không bao giờ là một 

rào cản hay chướng ngại vật. Tại sao ? Bởi vì, một khi những người dân địa phương tiếp nhận 

Đấng Christ thì họ có thể mang tin mừng đến cho đồng bào của mình bằng các phương cách 

dễ cảm thông nhất. Như Chúa Giê-su đã làm, các nhà truyền giáo có thể rút ra và hỗ trợ cho 

những đầy tớ Chúa ở nước sở tại. 

3. Các nhà truyền giáo giỏi bao giờ cũng biết thích nghi với hoàn cảnh  

Tình yêu thương dành cho một đám dân có nghĩa là một sự thay đổi lớn lao giúp chúng ta đến 

được với họ. Hãy cẩn thận suy nghĩ về điều này ! Thông điệp của Phúc âm không bao giờ thay 

đổi, nhưng các đường lối trình bày Phúc âm cần phải được thích nghi, nếu không sẽ chẳng có 

ai hiểu được tại sao bạn đến đây và bạn đang cố gắng nói về gì.  

Để giúp người ta trở lại với Đấng Christ và từ bỏ sự thờ lạy các thần tượng giả 

dối, cần phải làm các việc như sau :  

- thiết lập mối quan hệ tốt giữa họ với bạn ;  

- truyền đạt thông điệp của bạn ;  

- giúp cho họ hiểu rằng : “Đúng vậy, điều này có nghĩa với tôi cũng như với anh.”  

- giúp cho đời sống tân tín hữu được biến cải để chứng minh cho sự trở lại đạo 

đích thực ;  

- giúp họ góp phần đồng công cộng tác trong việc rao truyền Phúc âm. 

4. Nguyên tắc then chốt thứ nhất là ‘Tầm nhìn hay Quan điểm về Thế Giới” 

‘Thế giới quan’ của một người là quan niệm của một người nam hay người nữ về Đức Chúa 

Trời, về chính mình và về cõi đời đời. Sự trở lại với Chúa và sự biến cải cần xảy ra tại đây, 
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trước khi nếp sống văn hóa dần dần bắt đầu thích hợp với Lời Đức Chúa Trời.   Trước khi nói 

về Chúa với đám dân mà bạn được kêu gọi đến đó, bạn cần phải dành thời gian để tìm hiểu 

quan niệm của họ về cuộc sống (tức tìm hiểu về ‘nhân sinh quan’ của họ). ‘Thế giới quan’ của 

họ có thể mang nặng tính tôn giáo và liên hệ tới Thượng Đế hay các vị thần thánh, hoặc giả có 

thể mang nặng màu sắc thế tục như học thuyết Mác-xít. Đây chính là nền tảng mà dựa trên đó 

đã phát sinh ra hết thảy những niềm tin, cùng các giá trị và đường lối thực hành tín ngưỡng, 

hoặc tốt hay xấu. 

 

5. Phao-lô đã hành động đúng hướng, và chúng ta cũng có thể làm nhu thế !  

Thơ I & II Tês. cho chúng ta thấy thế nào một dân ngoại đã từ bỏ hình tượng để trở lại phụng 

sự Đấng Chân Thần Hằng Sống. Phao-lô nói rằng Phúc âm đến được với họ không đơn giản 

chỉ bằng lời nói, mà còn bằng ba yếu tố khác nữa mà chúng ta cần biết sau đây. 

Lối sống đem lại mối quan hệ hòa hợp  

Họ nhìn thấy ở đời sống Phao-lô có ít nhất là 12 đức tính để họ có thể học đòi, thậm chí 

chấp nhận cực khổ gian lao nữa.  

II Tês.2:3-8; 10-12.  

Truyền đạt và thông hiểu   

Họ đón nhận và hiểu rõ thông điệp được truyền  đạt đến mức làm cho họ có thể từ bỏ hình 

tượng để trở về cùng Đức Chúa Trời. I Tês.1:9 

 

Đường lối sống và thi hành chức vụ của Sứ đồ Phao-lô    

Phao-lô đã làm việc để sống cũng như họ, I Tês. 2:9.  

Phao-lô thi hành chức vụ trong quyền năng của Đức Thánh Linh, I Tês. 1:5. 

Hồi 1700, các giáo sĩ ở Moravie, Tiệp Khắc đã dám đi đến những vùng đất của người phung 

cùi và trở nên phung cùi để đưa dẫn họ trở về với Đấng Christ ; những nhà truyền giáo này 

cũng sẵn sàng trở thành nô lệ để đưa dẫn những người nô lệ về với Đức Chúa Trời. Ngày nay, 

tại Phi luật tân, các nhà truyền giáo sẵn sàng sống giữa người nghèo khó để tìm cách đưa họ về 

với Đấng Christ. Tại vùng đất khô cằn nắng cháy Sahel, nhà truyền giáo Keith Smith chấp nhận 

sống trong một túp lều của bộ lạc Fulani, nuôi một con bò cái Fulani, dùng ẩm thực và trang 

phục Fulani, nói thổ ngữ Fulani và hiện đang bắt đầu đưa dẫn sắc tộc Fulani về với Chúa Cứu 

Thế Giê-su. 

  

Hãy cầu nguyện cho xứ El Salvador 

6.000.000 dân, 80% là nghèo 

Thành phần Tin Lành tăng từ 2% lên 20% 

Sau chiến tranh, xứ này chịu khổ nhiều vì thiên tai động đất. 
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11. Tại sao người nghèo lại nghèo đến thế ? 

 

Nelson Mandela là người hiểu rõ nạn kỳ thị chủng tộc và sự nghèo khó. 

 Kinh thánh : Lu-ca  6. 

Khúc Kinh Thánh cần ghi nhớ : 
“Con hãy nói lên thay cho những kẻ không quyền phát biểu; hãy nói lên quyền lợi của mọi kẻ 

cùng cực. Hãy nói lên, hãy phán đoán công chính; hãy bênh vực quyền lợi của những người 

nghèo nàn, thiếu thốn.” Châm Ngôn 31:8-9. 

Đề tài chia sẻ   
Làm thế nào để bạn có thể trở thành bàn tay, bàn chân và tấm lòng của Chúa Giê-su đối với 

những người nghèo khó trong thành phố của bạn? 

Chuẩn bị thực tập   
Với tư cách một nhóm, hãy tìm đến một cơ quan, trong Chúa hay không trong Chúa, hiện 

đang hoạt động giữa những người nghèo khó, và các bạn tự đề xuất về một công việc hay dự 

án để hợp tác hỗ trợ họ. 

Bài tập có tính điểm   
Hãy trình bày trong một trang giấy về các yếu tố thực tế có thể xảy ra để làm cho người ta trở 

nên nghèo khó. 

Suy gẫm : Giê-rê-mi 22:16. 

Thuyết giảng trước một đoàn dân đông - mà phần lớn là quần chúng lao động nông thôn- đang 

sống dưới sự khống chế của đám quân binh La Mã tàn bạo và của đẳng cấp lãnh đạo tôn giáo 

giàu có, Chúa Giê-su có nói : "Phước cho những người nghèo khổ…”, Lu-ca 6:17-20. Mặc dù 

chúng ta thường có xu hướng thuộc linh hóa những lời nói của Chúa Giê-su về người nghèo để 

chỉ về sự nghèo khó tâm linh, nhưng cái từ mà Ngài dùng ở đây, theo nghĩa đen và nghĩa gốc,  

chính là ‘ptochos’(tiếng Hi-lạp), hay ‘ani’ (tiếng Hêbrơ) có nghĩa : người nghèo khổ run rẩy.  

Kinh Thánh chứa đựng ít nhất là 245 lời nói liên hệ tới thành phần nghèo khổ, như vậy cho 

thấy Đức Chúa Trời có nhiều điều để nói về vần đề này. Đây là vấn đề luôn ở cận kề với tấm 

lòng của Đức Chúa Trời, và Ngài không bao giờ gọi sự nghèo khổ là phước hạnh hoặc vinh 

hiển hay ước mơ, trái lại, Kinh Thánh dạy rằng nó chính là một sự rủa sả. 

1. Tại sao người nghèo lại nghèo đến thế? 

Một số người nghèo khổ và bị tước mất các quyền sở hữu, ấy không phải vì lỗi lầm của chính 

họ, mà là do họ bị bọn đàn áp khai thác bóc lột, do tội lỗi của những kẻ giàu có và số người 

lãnh đạo tham nhũng thối nát, hoặc do sự thống trị của các nước đi xâm lược. Trong tiếng 

Hêbrơ, thành phần này được gọi là ‘rush’ và ‘ani’. 

Những kẻ nghèo hèn của Chúa. Một số dân sự của Đức Chúa Trời bị hạ nhục bởi sự nghèo 

khổ và đàn áp bóc lột, thành phần này được gọi là những kẻ nghèo hèn của Chúa; chính họ đã 

hạ mình nương cậy vào Chúa để được sự giải cứu. Xuất. 1:11-12 (Hêbrơ: ‘ani’, Hilạp: 

‘ptochos’). 

Những nạn nhân của tai ương thảm họa. Người ta cũng có thể nghèo khổ vì một thiên tai, 

một tai nạn, một tình trạng suy sụp kinh tế quốc gia, hoặc  ra đời với một thể trạng yếu kém 

bẩm sinh , và ở đây, một lần nữa, không phải do lỗi gì của chính họ. Họ có thể chỉ là những 

người bình thường hoặc là những cô nhi quả phụ không có khả năng tự vệ. (Hêbrơ. “ebyon’, 

‘dallah’ và ‘dal’). 

Tội lỗi bản thân. Rất nhiều người trở nên nghèo khổ vì tội lỗi bản thân, và đây là do hoàn toàn 
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lỗi của họ. Xem Gióp 33:3; Châm Ngôn 13:25, 24:30, 21:5, 22:16, 21:17, 28:22 ; cũng xem 

Phục truyền Luật lệ Ký 28:48 (tiếng Hêbrơ : ‘chaser’, kẻ đuổi theo). Tội lỗi bản thân đem lại 

sự nghèo khổ, nhưng rồi đến lượt nổi đau  vì nghèo khổ lại gây ra thêm nhiều tội lỗi bản thân, 

như trộm cắp, xỉn say, từ đó dẫn tới lối sống phi đạo đức, tật bệnh, và bạo hành. – Châm Ngôn 

30:9, 30.7. 

 

2. Làm thế nào để họ có thể được chúc phước ?  

Chúa Giê-su gọi người nghèo là thành phần được chúc phước vì Ngài biết rằng họ được chúc 

phước bởi Đức Chúa Trời, Đấng Công Chính và Đấng luôn xét xử mọi sự theo lẽ công bình. 

Phần lớn người nghèo khổ chưa bao giờ nghe về lẽ thật này, chứ đừng nói gì đến chuyện họ 

mở lòng đón nhận sự chúc phước của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của họ. 

Đâu là giải đáp của Đức Chúa Trời ? Châm Ngôn 31:9-10  cho người tín đồ biết rõ phải làm 

gì. "Con hãy nói lên thay cho những kẻ không quyền phát biểu; hãy nói lên quyền lợi của mọi 

kẻ cùng cực. Hãy nói lên, hãy phán đoán công chính ; hãy bênh vực quyền lợi của những người 

nghèo nàn, thiếu thốn." Tương lai những kẻ nghèo khổ nằm trong tay chúng ta, mặc dù đây có 

thể là một công việc nguy hiểm như những mối hiểm nguy mà Amy  Carmichael, William 

Wilberforce và William Booth - các nhân vật đấu tranh cho người nghèo khó- đã từng phải 

đương đầu gánh chịu. 

Đức Chúa Trời coi người nghèo khổ là quý báu. Đọc Gióp 36:15; Thi Thiên 34:6, 35:10, 

113:7-8, để biết rằng Chúa Giê-su chính là tin tức tốt lành (tức Tin Lành) của Đức Chúa Trời 

dành cho các thành phần nghèo khổ  ‘ebyon’, ‘dal’ và ‘dallah’.- Lu-ca 7:22.  

Chúng ta là những bàn tay của Chúa Giê-su. Có người trích đọc I Giăng 3:17 hay Gia-cơ  

1:27 và 2:15 rồi nói rằng chúng ta trước hết cần phải giúp đỡ cho anh chị em đồng đạo của 

chúng ta. Điều ấy tốt thôi, vì có rất nhiều anh chị em tín hữu chúng ta đang sống trong cảnh 

thiếu thốn ngặt nghèo, tuy nhiên, chúng ta cần ý thức được rằng ngay cả đối với thành phần mà 

sự nghèo khổ không ngừng theo đuổi, dù do bất cứ lý do nào, và bản thân họ như thấy không 

chút đáng thương, thì họ vẫn là đối tượng của sự thương xót và ân điển trong Đức Chúa Trời. 

Ngài phán dạy họ, đặc biệt là trong Thi Thiên 23:1, 34:9-10. Cũng hãy đọc Gióp 9:15-16. 

3. Người nghèo khổ được chúc phước như thế nào? 

Khi Chúa Giê-su nói : “Phước cho các ngươi  nghèo khó”, là lúc Ngài đang hướng mắt về 

những môn đồ của Ngài, Lu-ca 6:20. Người nghèo ở đây cũng chính là những môn đồ đã được 

chúc phước nhờ họ đã đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời. 

Được chúc phước bởi sự quan tâm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hiểu rõ nổi 

đau của sự nghèo khổ hơn bất cứ ai hết, vì trên thập tự giá, chính Đức Chúa Trời trong 

Chúa Giê-su đã gánh chịu sự phản bội tột cùng, sự bất công, áp bức cực kỳ tàn bạo, và 

sự thiếu thốn mọi điều. 

 Gióp bênh vực cho người nghèo khó, Gióp 31:16. 

 Những bài thơ của Đa-vít mang lại hi vọng cho những người nghèo khó. 

 Ê-sai nói tiên tri về sự giúp đỡ dành cho những người có lòng thương xót kẻ 

cùng khổ, Es. 58:6-12.  

 Tiên tri Ô-sê nói cho chúng ta biết về cách Đức Chúa Trời thu phục lòng người, 

Ô-sê 11:4.  

 Tiên tri Giê-rê-mi hỏi chúng ta có thực sự hiểu biết chăng ?, Giêrêmi 22:16.  

 Chúa Giê-su được Đức Chúa Trời xức dầu để phục vụ những kẻ nghèo khó, tức 
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những kẻ nghèo hèn của Đức Chúa Trời, Lu-ca 4:18-19.  

 Sứ đồ Phao-lô đưa giáo lý vào hành động, Gal. 2:10, 6:10; II Côr. 8:13.  

 Gia-cơ thách đố động viên Hội Thánh, Gia-cơ 2:5, 14-16.  

 Hội thánh quan tâm chia sẻ và chăm sóc cho nhau trong tinh thần cộng đồng 

sinh tồn, Công vụ. 4:34.  

 Lời nói cuối cùng của Sứ đồ Giăng, I Giăng 3:17-18.  

 

Được chúc phước nhờ sự tha thứ. Trong Chúa Giê-su có sự tha thứ của Đức Chúa 

Trời đối với mọi tội lỗi bản thân dẫn tới sự nghèo khổ. Nhờ vậy, con đường trượt dốc 

để đi vào địa ngục có thể bị chặn lại và trở quay ngược chiều. 

 

Được chúc phước bởi ân điển Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su ban cho người nghèo 

khó năng quyền để vượt thắng sự cám dỗ. Những bàn tay trộm cắp ngày trước nay được 

biến cải thành những bàn tay phục vụ cho Đức Chúa Trời, cho gia đình và tha nhân, 

Êph. 4:28. 

 

Được chúc phước bởi dân sự Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban lệnh cho những 

tín hữu có tài sản giàu có và đang sống trong sự tự do hãy cung ứng nhu cầu cho thành 

phần nghèo khó, đồng thời đấu tranh chống lại những sự bất công đã xô đẩy hàng triệu 

người trên thế giới lâm vào cảnh nghèo khổ, thiếu thốn. Trong Phúc âm Ma-thi-ơ 25:35, 

Chúa Giê-su dạy chúng ta phải làm thế nào. 

Nói về người nghèo khó, các môn đồ được dạy phải yêu kẻ thù nghịch, cho dù đó có 

thể là những người nghèo đã cướp đoạt tài sản của mình, chứ không phải chỉ yêu những 

ai yêu mình. Chúng ta phải cư xử tốt không chỉ với những kẻ tốt với mình, cũng không 

xét nét và chỉ cho vay mượn đối với những ai có khả năng hoàn trả cho chúng ta. Khi 

bạn ban bố cho người nghèo cũng tức là ban bố cho bạn đấy, Lu-ca 6:27-38. Họ không 

thể hoàn trả cho bạn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hoàn trả cho bạn, Châm Ngôn 19:17. 

Tin Lành (hay Phúc âm) chúc phước cho kẻ nghèo nếu họ đến cùng Đấng Christ, và 

Tin Lành ấy cũng chúc phước cho người giàu có nếu họ đến cùng Đấng Christ. Nhưng 

nếu một người giàu có gây cho những người khác lâm vào cảnh nghèo khổ, thì, theo lời 

dạy của sứ đồ Gia-cơ, người ấy nên cẩn thận đấy ! Gia-cơ  5:1-6.  

  

Hãy cầu nguyện cho xứ Bangladesh 

132.000.000 dân thuộc thành phần nghèo nhất 

87% theo Hồi Giáo, 10% theo An Độ Giáo 

0.08% tín đồ Tin Lành 

Quá tải về dân số, lại thêm lũ lụt gây thiệt hại triền miên. 
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12. Xức dầu cho những kẻ nghèo khó  

“…Hãy đi khắp các ngã tư đường, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc…” 

 

Đọc Kinh Thánh : Ê-sai 61; Ma-thi-ơ 22:1-14. 

Khúc Kinh thánh cần ghi nhớ   
“Thần của Chúa ngự trên ta ; vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo ; 

Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và 

để đồn ra năm lành của Chúa.” Lu-ca 4:18-19. 

Đề tài chia sẻ   
Trong thành phố của bạn, có ai thuộc thành phần những người mà Ê-sai 61 nói đến không? 

Hãy nêu ra danh tính, nghề nghiệp và nơi cư trú và hãy cầu nguyện cho họ.  

Chuẩn bị thực tập   
Với tư cách một nhóm, sau nhiều giờ khẩn nguyện, các bạn hãy đến thăm khu cấm địa(tức 

khu đèn đỏ) trong thành phố của bạn, để hát ngợi khen Chúa, đồng thời rao giảng về Chúa 

Giê-su và bày tỏ tình yêu thương cùng mối giao hảo với đám dân đang lún sâu trong sự hư 

mất, bị tội lỗi và Sa-tan kềm kẹp giày vò ngày đêm. 

Bài tập có tính điểm   
Xem lại Rô-ma 1:18-32 và viết chừng một trang giấy, trình bày và giải thích về tình trạng 

xuống dốc của đạo đức suy đồi , như thấy trong đời sống thực tế. 

slide into depravity, as it is in actual life. 

Suy gẫm từng chữ trong khúc Kinh thánh sau đây : Ê-xê-chi-ên 36:37-38. 

 

Trong Ê-sai 61:4 có một lời hứa đặc biệt - 

“Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập 

lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời.” 

 

Ngày nay, có nhiều trung tâm thành phố mọc lên xinh đẹp, nhờ tiền bạc đầu tư vào để làm cho 

những nơi này trở thành niềm vui vẻ cho công nhân đến làm việc và đồng thời hấp dẫn du 

khách viếng thăm. Thế nhưng, đối với hàng triệu người nam, nữ và trẻ em đang sống bên trong 

các thành phố này, thì sự việc hoàn toàn khác hẳn. Họ đến tìm việc làm, kiếm đồng lương để 

có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tất cả những gì họ tìm được là nạn thất nghiệp, nghèo 

khổ, bóc lột, ô nhiễm sinh thái, nghiện ngập ma túy, lối sống đồi trụy, tội ác, tật bệnh và bạo 

lực. Với họ, và với Đức Chúa Trời, thì những trung tâm thành phố lộng lẫy kia là biểu tượng 

của những sự đổ nát thuộc linh và đạo đức, là nơi mà sự sống đã bị hủy phá tự lâu đời. Tại sao 

vậy ?  

 

1. Sự trượt dốc đạo đức  

Rô-ma 1:18-32 nói rằng một khi con người quên đi Đức Chúa Trời Đích Thật và Hằng Sống, 

thì họ rơi vào sự kìm kẹp của nạn thờ lạy hình tượng, và đây là khởi đầu của sự trượt dốc đạo 

đức. Rôm. 1:21-23. 

Hệ quả không thể tránh của sự thờ lạy hình tượng là sự trượt dốc để sa vào con đường 

bất khiết và phi đạo đức, Rôm. 1:24-25. 

Vì lối sống trái với luân thường đạo lý không bao giờ đem lại được sự thỏa mãn lâu dài, 
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nên con người càng lúc càng lún sâu trong vũng bùn của sự sa đọa, đồi trụy, Rôm. 26-

27. 

Cuối cùng, họ rớt xuống tận nơi đáy sâu của sự trụy lạc, trở nên vô ý thức, vô tín, vô 

tâm và tàn nhẫn cùng cực, đó chính là bức tranh của lối sống đầy dẫy sự lừa đảo, mưu 

mô xảo trá, tranh chiến và giết chóc trên những đường phố bên trong các thành phố lớn, 

Rôm. 1:28-32. 

Nhưng, tin tức tốt lành chính là lời Đức Chúa Trời đãhứa rằng “họ” sẽ dựng lại những nơi đổ 

nát, và phục hồi những nơi bị hủy phá này.  

2. Những người này là ai vậy? 

Dưới đây là câu trả lời làm chúng ta không khỏi kinh ngạc. Ngày xưa, họ chính là những người 

nam, người nữ nghèo khó sống với tâm trạng đổ vỡ nát tan. Ngày xưa, vì nghiện ngập và lạm 

dụng ma túy rượu chè, họ là những kẻ tù đày của tội lỗi, của bản ngã, và của quỷ Sa-tan. Ngày 

xưa, họ là những tù nhân, thậm chí phải sống trong chốn lao tù đầy dẫy sự tối tăm, buồn phiền 

và tuyệt vọng.   

Nhưng,  

Ngày nay họ được yên ủi.  

Ngày nay họ là những con người sáng sủa xinh đẹp. 

Ngày nay họ có được niềm hân hoan vui sướng.  

Ngày nay họ sống vững vàng, không hề rúng động.  

Họ được gọi là các thầy tế lễ của Chúa.  

  

Họ là những kẻ phục vụ cho Đức Chúa Trời của chúng ta.  

Họ có đầy đủ sản vật để nuôi sống mình.  

Thậm chí họ sống hơn cả dư dật.  

Họ đang mong chờ một di sản kế thừa.  

Hậu duệ của họ là nguồn phước cho các quốc gia dân tộc.  

Và những ai thấy họ đều phải công nhận quả thực Đức Chúa Trời đã chúc phước cho 

họ. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy họ tổ chức lễ hội ăn mừng và chúc  tụng 

ngợi khen Đức Chúa Trời, Ê-sai 61:1-11. 

 

Điều này xảy ra thế nào ? Một sự đổi thay nếp sống như  vậy hẳn phải là một phép lạ 

của Đức Chúa Trời. Sự bí nhiệm nằm trong sách tiên tri Ê-sai 61:1, ở đây có một nhân 

vật cứu tinh nói rằng : “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã 

xức dầu cho ta, đặng giảng Tin Lành cho kẻ khiêm nhường…” Xức dầu có nghĩa là một 

sự kêu gọi và thêm sức, I Sam.16:13. 

3. Ai đã xức dầu cho Chúa? 

Đức Chúa Cha đã xức dầu cho Con Ngài là Chúa Giê-su. Lu-ca 4:16-21 cho chúng ta biết rằng 

Chúa Giê-su đã vào nhà hội, công khai tuyên đọc lời hứa của Đức Chúa Trời trong sách tiên 

tri Ê-sai, và công bố rằng chính hôm nay lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Từ đó, Chúa Giê-

su khởi sự làm mọi điều mà Đức Chúa Trời đã phán hứa.  

4. Chúa Giê-su được xức dầu vì mục đích gì ?  

-Để trở thành Tin Lành cho kẻ khiêm nhường, nghèo khó. Kẻ nghèo khó là người 

biết hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài cứu giúp, như  trường hợp người 

phung ở Phúc âm Lu-ca 5:12-15. Một người tuy có thể là giàu có nhưng nếu trong tâm 

linh có lòng khẩn cầu Chúa cứu giúp, thì người ấy là một kẻ nghèo khó, khiêm nhường. 

Trong khi đó, một kẻ hành khất dù đói rách vẫn có thể kiêu ngạo và nói rằng “xin để 
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tôi yên, tôi không cần ai giúp hết !”  

-Để mang tự do đến cho những kẻ bị cầm tù. Theo sách Công vụ Các Sứ đồ 16:16-

40, khi bị nhốt trong chốn lao tù thì giữa đêm khuya hai ông Phao-lô và Sila vẫn cầu 

nguyện và hát ca ngợi khen Đức Chúa Trời.  Chúa đã mang một cơn động đất tới làm 

rung chuyển cả nền ngục và làm cho các xiềng xích trên họ cũng như trên các tù nhân 

phải rớt ra hết. Và Chúa cũng đem sự cứu rỗi tới cho cả gia đình người cai ngục. Thiết 

nghĩ ngày hôm nay, Chúa vẫn có thể làm như vậy cho những tù nhân của bệnh tật và 

của nạn nghiện ngập ma túy. 

- Để đem ánh sáng lại cho kẻ mù lòa. Có một số người mù vật lý, nhưng có nhiều 

người không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể vào được Nước Đức Chúa Trời, chỉ vì họ là 

những người mù thuộc linh. Chúa Giê-su nói rằng họ cần phải được sinh lại, Giăng 

3:3,5. 

- Để giải thoát con người ra khỏi sự áp bức. Chính Chúa Giê-su là Đấng giải thoát 

con người ra khỏi sự kìm kẹp của tà ma ác quỷ, là bọn luôn tìm cách dùng các thứ như 

: sợ hãi, giận dữ, căm hờn, hắt hủi, ruồng bỏ, than thân trách phận, thất vọng buồn chán, 

cùng với những mộng mị và các tiếng hú gọi ma quái từ trong đêm tối, để hành hạ, dày 

vò con người. 

- Để đồn ra Năm Ơn Lành của Đức Chúa Trời. Những con người trên đường phố 

kia trước đây rất nghèo khó, đau khổ và làm nô lệ cho tội lỗi, nhưng họ đã gặp được 

Chúa Giê-su và biết rằng ngày nay Ngài vẫn còn đang tìm cách phục hồi thân phận của 

những người nam, người nữ, giúp họ sống một đời sống vui khỏe, có giátrị, có mục 

đích và tràn trề hi vọng. Nhưng phước hạnh không phải dừng lại ở đó.  

5. Đức Chúa Trời cũng xức dầu cho đám dân đường phố kia  

Chúa Giê-su phán rằng khi Thần của Chúa Toàn Năng giáng xuống, thì các ngươi cũng sẽ nhận 

được năng quyền để rao báo cho mọi người biết Chúa Giê-su hiện nay vẫn sống và đang làm 

những điều kỳ diệu trong thành phố tâm linh kia, Công vụ. 1:8. 

Chúa Giê-su phán rằng ai có lòng tin nơi Ngài thì người ấy cũng sẽ làm được tất cả 

những gì Chúa đã làm, thậm chí còn làm hơn thế nữa, Giăng 14:12. 

Chúa Giê-su phán dạy rằng, cũng như  Cha Ngài đã sai Ngài đến tìm cứu những người 

nam, người nữ đang sống trong thế giới đầy dẫy tội lỗi và tà ma ác quỷ, thì ngày nay 

Ngài cũng sai phái các môn đồ của Ngài tiếp tục sự nghiệp giải cứu và phục hồi con 

người. Như vậy, chính những con người từng là nạn nhân của những con đường phố sa 

đọa đồi trụy kia, nay nhờ ơn Chúa, họ trở nên những người đi giải cứu. Họ là những 

người mà vì họ, Chúa Giê-su đã được xức dầu và đến trần gian. Họ chính là những con 

người được Chúa biến cải, xức dầu và sai đi để giúp tái dựng và phục hồi những cuộc 

đời đã bị hủy phá bởi tội lỗi, tật bệnh và ma vương. 

  

Hãy Cầu nguyện cho xứ Uganda 

22.000.000 dân da đen Bantu và Nilotics (các sắc dân có liên hệ sống ở Nam và Trung Phi) 

84% là Cơ-đốc giáo, và 8% là Hồi giáo 

Chiến tranh xảy ra, sau thời gian 60 năm được phục hưng 

Đương đầu với nhiều vấn đề lớn về trẻ cô nhi và bệnh AIDS. 

 

 

 


