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Những Bước Đến Với Phép Lạ Của Bạn  
By A.L. and Joyce Gill 

Nhiều người trong chúng ta cần những phép lạ cho thân thể vật lý của chúng ta, tình cảm của chúng ta 
hay trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và với những người khác. Đức Chúa Trời của 
chúng ta là Đức Chúa Trời của phép lạ. Nếu chúng ta thật sự khao khát nhận được một phép lạ từ nơi 
Ngài thì có những bước thực hành trong Lời của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời sẽ xây dựng đức tin của 
chúng ta và xác định để tiếp nhận cũng như giữ lấy phép lạ của chúng ta.  

1. Tại sao tôi ở trong hoàn cảnh này? Tôi không vâng lời hay tôi đã không hiểu Đức Chúa Trời? 
Có điều gì mà tôi cần phải ăn năn hay thay đổi trong cuộc sống của tôi không?  
Hầu hết mọi việc không phải “tự nhiên xảy ra”. Có những nguyên nhân và hiệu quả. Nếu chúng ta 
không hiểu nguyên nhân về hoàn cảnh của chúng ta thì chúng ta cần phải hỏi Đức Chúa Trời để có 
kiến thức và sự hiểu biết về siêu nhiên. Chính mình đối diện một cách trung thực là bước đầu tiên để 
được chữa lành.  

Thi‐thiên 139:23,24 
Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi; 
Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi. 
24 Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng; 
Và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời. 

2. Tha thứ cho người khác – chính bản thân mình – Đức Chúa Trời 
Tha thứ là một hành động trong ý chí của chúng ta, nó không phải là cảm xúc. Chúng ta chọn tha thứ 
cho dù chúng ta bị tổn thương như thế nào, cho dù người ta hèn hạ ti tiện như thế nào đi nữa hay con 
người họ như thế nào đi nữa hoặc là cho dù tình huống bi thảm như thế nào đi nữa. Chúng ta phải 
tha thứ người khác, tha thứ cho chúng ta và ngay cả Đức Chúa Trời nếu chúng ta cảm thấy Ngài để 
cho điều gì đó xảy ra dù Ngài có thể ngăn chặn.  

Mác 11:25,26 đang đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất bình với ai, các con hãy tha thứ, để Cha 
các con trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho các con. 26 Nếu các con không tha lỗi cho người khác, thì 
Cha các con ở trên trời cũng không tha thứ những lỗi lầm cho các con. 

Cô‐lô‐se 3:12‐15 Vậy, đã là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, thánh hóa và yêu quý, anh chị em 
hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, nhu mì và kiên nhẫn. 13 Hãy khoan dung, tha thứ 
nhau khi anh chị em có điều than phiền nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em, thì anh chị em cũng 
phải tha thứ. 14 Trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương, là sợi dây ràng buộc toàn hảo 
Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng anh chị em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh 
chị em hợp nhất trong một thân thể; lại phải biết ơn. 16 Hãy để lời Đấng Christ sống phong phú 
trong lòng anh chị em với tất cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ, khuyên răn lẫn nhau, hết lòng hát 
thánh thi, thánh ca, linh khúc với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời. 

3. Hãy suy gẫm Lời của Đức Chúa Trời về nhu cầu  
Suy gẫm có nghĩa là dành thời gian suy nghĩ, cân nhắc và suy ngẫm. Điều đó có nghĩa suy ngẫm về 
điều mà lời của Đức Chúa Trời đã nói và tự hỏi chính mình: “Thật sự điều này có ý nghĩa gì với tôi? 
Tôi áp dụng điều đó vào đời sống của tôi như thế nào?” 

Giô‐suê 1: Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận 
làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành 
công 
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Thi‐thiên 1:1‐3 Phước cho người nào không đi theo mưu kế kẻ ác,không đứng trong đường tội nhân, 
không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích trong thánh luật của CHÚA, Ngày đêm suy 
ngẫm thánh luật ấy. Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá không 
tàn héo. 

Thi‐thiên 119:105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. 

4. Cầu xin, mong đợi nhận được hướng dẫn từ nơi Đức Chúa Trời.  
Thay vì vội vã thiếu suy nghĩ giải quyết hoàn cảnh thì chúng ta nên cầu hỏi Đức Chúa Trời chúng ta 
phải làm gì. Lời Kinh Thánh có chép rằng Đức Chúa Trời nghe và trả lời chúng ta vì vậy chúng ta 
nên phát huy một thái độ trông đợi nhận được sự hướng dẫn từ nơi Đức Chúa Trời.  

Thi‐thiên 37: 23 CHÚA làm cho vững bền các bước đường của người 

Gia c� 1:5‐8 Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban 
cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin 
mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. 
Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm, phàm 
làm việc gì đều không định. 

Thi‐thiên 32: 8 Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà 
khuyên dạy ngươi  

5. Hãy dành thời gian để lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời.  
Cũng như chúng ta phải dừng lại trong sự hối hả của cuộc sống để nghe điều người khác nói thì 
chúng ta phải dừng lại và có thời gian để lắng nghe Đức Chúa Trời. Chúng ta có nghe tiếng của Đức 
Chúa Trời qua Lời của Ngài và Ngài cũng phán vào tâm linh của chúng ta. 

Giê‐rê‐mi 15:16 Con tìm gặp và ăn nuốt lời Ngài. Lời Ngài mang đến cho lòng con niềm vui mừng 
rộn rã, Vì con mang danh Ngài, Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân  

Ê‐sai 30:21 Tai các ngươi sẽ nghe tiếng nói từ phía sau: “Đây là con đường, hãy đi theo” khi các 
ngươi rẽ sang bên phải hay bên trái. 

6. Đức tin đến 
Đức tin đến bởi người ta nghe và người ta nghe Lời của Đức Chúa Trời. Đức tin thật không dựa vào 
điều người khác nói. Lời làm chứng của một người đem đến cho chúng ta niềm hy vọng nhưng đức 
tin thì được dựa trên sự hiểu điều mà Lời của Đức Chúa Trời nói về hoàn cảnh của chúng ta.  

Rô‐ma 10:17 Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng. 
Áp-ra-ham là tấm gương vĩ đại nhất về đức tin. 

Rô‐ma 4:13,17‐22 Vì lời hứa cho Áp-ra-ham hay cho dòng dõi người rằng người sẽ thừa hưởng thế 
giới không phải bởi tuân giữ kinh luật nhưng bởi sự công chính đến từ đức tin.  

Như Kinh Thánh chép:“Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc”  Trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng 
người đã tin, Đấng làm cho kẻ chết sống lại và định những điều chưa có như có rồi.  Người vẫn tin 
trong hy vọng dù không còn gì để hy vọng, nên người trở thành cha của nhiều dân tộc như lời đã 
phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế;” người không giảm sút đức tin khi thấy thân thể mình cũng như 
dạ bà Sa-ra như đã chết, vì người đã gần một trăm tuổi; Người không vì lòng vô tín mà nghi ngờ lời 
hứa của Đức Chúa Trời, nhưng được mạnh mẽ trong đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời  và hoàn toàn 
tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng làm được. Vì thế người 
được kể là công chính.  

7. Tin vào điều mà Đức Chúa Trời đã phán 
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Điều Đức Chúa Trời đã viết trong Kinh Thánh là cho bạn và cho tôi, cho mỗi cá nhân. Nhận lấy Lời 
của Đức Chúa Trời và áp dụng vào chính hoàn cảnh của mình. Suy gẫm một câu Kinh Thánh và diễn 
đạt lại để áp dụng cho chính bản thân mình. Ví dụ : “Chúa Giê-xu nói với tôi: ‘Kathy (hoặc là Joe 
hay Alice) nếu ngươi là một người tin thì mọi việc đều được cả khi ngươi tin.” 

Mác 9:23 Đức Chúa Giê-xu bảo:Nếu ngươi tin thì mọi việc đều được cả.” 

Hê‐b�‐r� 11:1,6 Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta 
không xem thấy. …không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến gần 
Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. 

8. Viết ra điều Đức Chúa Trời đã phán 
Khi chúng ta dành thời gian để viết xuống điều Đức Chúa Trời đã phán qua Lời của Ngài hay cách 
cá nhân đối với chúng ta và cách áp dụng cho chính chúng ta, điều đó làm lời trở nên một phần trong 
bản chất của chúng ta.  

Ha‐ba‐cúc 2:1‐4 Tôi quyết tâm đứng chầu nơi tháp canh,giữ vững vị trí tại đồn gác, Chờ xem Ngài 
bảo tôi điều gì, và tôi phải giải quyết thế nào về lời kêu than của tôi. CHÚA bảo tôi: “Con hãy viết 
xuống khải tượng, Ghi khắc rõ ràng trên bảng đá, Để người nào chạy ngang qua cũng đọc được. Vì 
còn phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm, Nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối, Nó sẽ 
thành hiện thực. Nếu nó dường như chậm trễ, con hãy trông chờ nó, Vì khải tượng chắc chắn sẽ thực 
hiện, không nấn ná, chần chờ. Xem kìa, kẻ tự cao! Nó không có sự sống thật, Nhưng người công 
chính sẽ sống bởi đức tin của mình 

9. Dạn dĩ công bố điều mà Đức Chúa Trời đã phán 
Khi đức tin đến, đức tin nói. Đức tin nói với những người khác. Đức tin không được dấu đi “trong 
trường hợp điều đó không xảy ra.” 

Rô‐ma 10:6a Nhưng sự công chính bởi đức tin thì nói thế này... 
Câu 8-11 Nhưng nói gì? “Nói đạo ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi.”Đây là đạo 
đức tin mà chúng tôi truyền giảng. Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-xu là Chúa và lòng 
ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu; Vì tin trong lòng 
thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói rằng: Bất cứ ai 
tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.  

Mác 11:22‐24 Đức Chúa Giê-xu trả lời: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật, Ta nói cùng các 
con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin 
những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu 
nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy. 

Chúng ta đọc lại lần nữa: 

Rô‐ma 10:6 Nhưng sự công chính bởi đức tin thì nói thế này... 

10. Hãy vâng lời! Hành động! Chỉ việc làm điều đó! 

Giê‐rê‐mi 7:23  “Ta chỉ truyền dạy chúng mỗi điều này: ‘Hãy vâng theo tiếng Ta, rồi Ta sẽ là thần 
các ngươi, và các ngươi là dân Ta. Hãy sống theo trọn đường lối Ta chỉ dạy, để các ngươi được 
phúc.’ 

Gia‐c� 2:26 Xác không hồn thì chết, đức tin không hành động cũng chết như vậy. 
I Sa-mu-ên 15:22,23 Ông Sa-mu-ên nói: “Dâng tế lễ toàn thiêu và sinh tế có làm CHÚA vui lòng 
bằng sự vâng lời CHÚA không? Vâng lời chắc chắn tốt hơn dâng sinh tế, chú tâm nghe theo tốt hơn 
dâng mỡ chiên đực. Vì phản nghịch khác nào tội bói toán, kiêu ngạo khác nào tội thờ hình tượng.  
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Công v� 5:29 Phi-e-rơ và các sứ đồ đáp: “Phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người” 

11. Hãy Kiên Nhẫn 

Thi‐thiên 27:14 Hãy trông cậy nơi CHÚA, Hãy vững lòng và can đảm lên. Phải, hãy trông cậy nơi 
CHÚA 

Hê‐b�‐r� 10:35‐37 Vậy, anh chị em đừng bỏ lòng tin tưởng chắc chắn của mình, là điều đem lại giải 
thưởng lớn. Anh chị em cần kiên trì để sau khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ 
hưởng được điều Ngài đã hứa. 37 Vì còn ít lâu, chỉ ít lâu thôi, Thì Đấng ngự đến sẽ tới nơi, không 
trì hoãn.   

12. Hãy Dâng Lời Cảm Tạ 

Thi‐thiên 92:1 Cảm tạ CHÚA là một điều tốt lành; Lạy Đấng Chí Cao, ca tụng Danh Ngài là điều 
tốt đẹp; 

Thi‐thiên 107:1 Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; vì tình yêu thương kiên trì của Ngài còn mãi 
mãi 

Phép Lạ Của Bạn Sẽ Đến! 
Kinh Thánh cho thấy điều nầy rất đơn giản. Tất cả những điều ác đến từ sa-tan. Tất cả những 
điều tốt lành đến từ Đức Chúa Trời. 

Giăng 10:10 Kẻ trộm (ma quỷ) chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta (Chúa Giê-xu)đã đến để 
chiên được sống và sống sung mãn. 

Gia‐c�  1:17 Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao 
và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên 
nào nơi Ngài. 

Giô‐suê 23:14b Vậy, hãy hết lòng, hết linh hồn nhận thức rằng tất cả các lời hứa tốt lành mà 
CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi đã phán cho các ngươi chẳng một lời nào sai hết; tất cả đều 
ứng nghiệm, không sót một điều nào. 

Thi‐thiên 84:11b Ngài ban ân huệ và vinh quang, CHÚA không từ chối điều tốt lành nào Cho 
những kẻ sống ngay thẳng. 

Đức Chúa Trời chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng ta! Trong công tác cứu chuộc của Ngài, Đức 
Chúa Trời đã cung cấp mọi phép lạ mà chúng ta cần trong cuộc sống. Ngài muốn chúc phước 
cho chúng ta với những phép lạ nhiều hơn là chúng ta muốn được chúc phước. Chúng ta đặt 
chính mình vào vị trí tiếp nhận phép lạ của chúng ta qua sự ăn năn và tha thứ. Chúng ta phải suy 
gẫm Lời của Đức Chúa Trời đối với những nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta – cầu xin, lắng 
nghe và mong đợi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự hướng dẫn của Ngài. Đức tin đến khi 
chúng ta nghe từ Đức Chúa Trời, khi chúng ta tin và viết ra điều Ngài đã phán cho chúng ta. 
Chúng ta có thể dạn dĩ nói trong đức tin về phép lạ của chúng ta. Chúng ta có thể vâng lời và 
hành động theo điều mà Ngài phán trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có thể dâng lời cảm tạ 
Đức Chúa Trời khi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi sự bày tỏ phép lạ của chúng ta đến. 

Gill Ministries 
www.gillministries.com 

 


