Nhân Bội Những Hạt Giống
Thời điểm và Định kỳ
Có các thời điểm và định kỳ. Chúng ta đọc trong sách Truyền-đạo:
“Mọi sự đều xảy ra theo thời điểm, mọi việc trên đời đều có định kỳ:
….Có kỳ gieo trồng, có kỳ gặt hái; …. Có kỳ nín lặng, có kỳ lên tiếng …” (3:1,2,7)
Thật là quan trọng để hiểu và đi trong các kỳ trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Chúng
ta nghe về sự thay đổi – Về chiến tranh và những tin đồn về chiến tranh – Về động đất – Về
sự khủng hoảng tài chánh – Về những đám cháy kinh khiếp. Chúng ta đang bước vào “thời
kỳ cuối cùng” trước khi Chúa trở lại và chúng ta biết điều đó từ sách Ma-thi-ơ 13:39 “mùa
gặt là ngày tận thế…”
Chúng ta đang bước vào mùa thu hoạch linh hồn lớn nhất chưa từng có ở thế gian này. Chúa
Giê-xu nói: “Tin Mừng nầy của vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp thế giới,
để làm chứng cho mọi dân tộc, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Ma-thi-ơ 24:14.
Kỳ Lên Tiếng
Thật thú vị làm sao khi thấy trong cùng phân đoạn nói về trồng và thu hoạch, Vua Sa-lômôn viết rằng có kỳ yên lặng và có kỳ lên tiếng. Từ lúc khởi đầu của sự sáng tạo, chúng ta
học biết rằng “kỳ lên tiếng” và khai phóng quyền năng của sự sáng tạo là lúc Thần của Đức
Chúa Trời đang vận hành. “…Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Khi đó
Đức Chúa Trời phán, “Phải có ánh sáng.”
Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Bấy giờ Thần của CHÚA sẽ ngự trên anh, anh sẽ nói tiên tri với
họ, và anh sẽ trở thành một người khác.” (I Sa-mu-ên 10:6).
Ngày nay, Thần của Đức Chúa Trời đang vận hành hơn bao giờ hết. Có thời điểm cho tất cả
mọi sự việc và bây giờ là kỳ lên tiếng.
Đó là thời điểm để “tạo kết quả từ môi miệng của chúng ta.”
Nhân Bội Những Hạt Giống
Tôi đang suy gẫm về kỳ lên tiếng này và hỏi Chúa điều mà Ngài muốn chúng tôi nói – điều
chúng tôi nói trong quyền năng của Thánh Linh Ngài. Joyce không biết điều tôi đang suy
gẫm khi Chúa phán với Joyce: “Kêu cầu sự nhân bội của hạt giống!”
Sự nhân bội của hạt giống được nhìn thấy trong kỳ thu hoạch. Và đó là sự nhân bội không
thể đo lường được.
Đó là kỳ để gọi sự sống từ những hạt giống mà chúng ta đã gieo trong Vương Quốc của Đức
Chúa Trời trong nhiều năm rồi.

Sự Nhân Bội Không Thể Đo Lường
Khi Đức Chúa Trời phán với Joyce về sự kêu cầu cho “sự nhân bội của hạt giống,” bà bắt
đầu nghĩ về thời thơ ấu khi bà giúp Cha mình gieo những hạt giống trong vườn vào mùa
xuân.
Bà viết: “Có nhiều hạt với đủ các loại và các kích cỡ. Tôi nhớ sự phấn khích của tôi khi
những cái lá nhỏ đầu tiên xuất hiện. Tôi nhớ mình quan sát những bông hoa màu vàng
chuyển thành những quả cà chua màu xanh nhỏ bé, lớn lên và chuyển thành những quả cà
chua màu đỏ tuyệt đẹp. Một hạt giống sản sinh ra rất nhiều quả cà chua.
Tôi nhớ những củ khoai tây. Chúng đâm chồi nhưng chúng không có hoa. Không có những
củ khoai tây nhỏ. Trong nhiều tháng chờ đợi nhưng tôi không thể thấy được những củ khoai
tây lớn lên. Nhưng khi đến đúng thời điểm, chúng tôi đào những cây khoai tây lên khỏi mặt
đất.
Chỉ là một mẫu nhỏ, một “mắt” của khoai tây đã sản sinh ra nhiều và toàn bộ những củ
khoai tây hoàn chỉnh.
Chúng ta gieo những hạt bắp, từng hạt một, trong một luống dài, các cây đâm chồi và ngày
càng phát triển. Phải mất một thời gian dài nhưng những trái bắp bắt đầu phát triển và mỗi
trái bắp có hàng trăm hạt bắp.
Một hạt bắp chúng ta trồng đã nhân bội thành hàng ngàn hạt bắp.
Bây giờ, phần lớn chúng ta đang sống tại các thành phố, chúng ta bị mất đi khái niệm về
“gieo và gặt” như đã được hiểu trong nhiều thế kỷ qua. Nhưng vẫn còn đúng thời điểm để
“gieo và gặt” cả về mặt tự nhiên và trong lãnh vực thuộc linh. Bây giờ là mùa thu hoạch và
mùa thu hoạch có nghĩa là có sư nhân bội không thể đo lường.
Những Hạt Giống ở Đâu?
Thật vậy, những hạt giống ở khắp thế gian. Hơn hai ngàn năm qua, các tín hữu đã gieo hạt
giống. Bây giờ là thời điểm để gọi những hạt giống đó. Bạn có thể hỏi, những hạt giống
thuộc linh của chúng ta là gì? Có tất cả các loại và các kích thước. Một số thì giống như hạt
cải, chúng nhỏ đến nỗi dường như là chúng không quan trọng. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói
về hạt giống đó. “Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia lấy và gieo vào
vườn rau mình. Tuy nó là hạt nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, nó trở thành
một bụi lớn nhất trong các thứ rau cải; nó trở thành một cây, đến nỗi chim trời có thể đến
làm tổ trên cành nó được.” (Ma-thi-ơ 13:31-32).
Thật là khó để hiểu được quyền năng của những hạt giống. Chúng có thể chờ đợi trong
nhiều năm để nảy mầm. Họ tìm ra những hạt giống trong mộ của Vua Tut đã hàng ngàn
năm nhưng khi được gieo chúng đã tăng trưởng. Những hạt giống chứa đựng sự sống và khi
có điểu kiện tốt thì chúng mọc lên.

Những Hạt Giống Nhỏ
Chúng có vẻ như là hạt giống nhỏ không quan trọng của Phúc âm khi một số người nào đó
được Billy Graham, T.L. Osborn, Reinhard Bonnke và Benny Hinn dẫn dắt đến với Chúa.
Nhưng những hạt giống này đã sàn sinh ra hàng triệu linh hồn bước vào Vương Quốc của
Đức Chúa Trời.
Những hạt giống mà chúng ta đã gieo có thể dường như quá nhỏ. Có lẻ đó chỉ là một nụ
cười, một lời chúc phước hay là một lời khích lệ được nói trên cuộc đời của một người. Nó
có thể là sự dâng hiến vào một hội thánh hay một chức vụ trong sự vâng phục Đức Chúa
Trời. Có nhiều người đã dâng hiến cho nhiều mục vụ mà các mục vụ đó đang phát triển
khắp thế giới.
Mỗi người tin đã gieo những hạt giống vào mùa gặt lớn cuối cùng cho dù đó là những quốc
gia mà chúng ta chưa bao giờ đến.
Bây giờ Đức Chúa Trời đang nói: “Hãy kêu cầu cho sự nhân bội của hạt giống”
Một Ví Dụ
Cách đây 40 năm khi chúng tôi bận rộn với công việc kinh doanh ở thế gian, Đức Chúa Trời
phán với Joyce và tôi về việc cung cấp tài chính cho những quyển Kinh Thánh đang được
mang lén vào các quốc gia thuộc về Liên Bang Sô Viết trước đây.
Đức Chúa Trời phán với tôi về con số phải dâng hàng tháng. Đôi khi là hàng trăm đô la và
một vài lần lên đến con số vài ngàn đô. Khi chúng tôi tiếp tục dâng trong nhiều năm và lời
cầu nguyện của chúng tôi theo sau sự dâng hiến của chúng tôi.
Thật là cảm động khi bức tường Berlin sụp đổ và đồn lũy vô thần của chủ nghĩa cộng sản đã
bị phá hủy. Thật vui mừng biết bao khi chúng tôi được tự do để giảng Phúc âm và dạy Lời
của Đức Chúa Trời tại những quốc gia nầy.
Trước hết chúng ta gieo “hạt giống” và sau đó Đức Chúa Trời chúc phước chúng ta để nhìn
thấy mùa thu hoạch.
Trong nhiều năm qua Joyce và tôi và các bạn đã gieo trồng những hạt giống tại các quốc gia
bị điều khiển của chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa cộng sản, Ấn độ giáo, Phật giáo và Hồi
giáo. Những hạt giống của Đức Chúa Trời, những hạt giống về Lời của Ngài thật đầy quyền
năng. Những hạt giống đã ở đó và chúng sẽ sản sinh kết quả. Khi chúng tôi cầu nguyện cho
những người ở những quốc gia nầy, chúng tôi đang nhìn về thời điểm khi mà những bức
tường cũng sẽ sụp đổ. Chúng tôi tiếp tục tin Đức Chúa Trời về sự nhân bội trong mùa thu
hoạch nầy và chúng tôi kêu gọi các bạn hãy gieo hạt giống và cùng với chúng tôi tin vào sự
nhân bội của hạt giống.

