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Điều này có thực sự xảy ra không? Có phải con người thực sự sợ khi họ thấy những phép lạ của
Đức Chúa Trời – khi họ cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở giữa họ không?
Sau khi A.L và tôi nhận báp têm trong Đức Thánh Linh, người ta bảo chúng tôi rằng: “Ông bà sẽ
ngạc nhiên về quyền năng của Đức Chúa Trời.” Vào cuối tuần sau, chúng tôi ở nhà để treo
những chiếc màn che kín hai bức tường trong phòng khách. Khi tôi đang treo những tấm màn
nặng trĩu này thì đột nhiên có điều gì đó xảy ra trong cổ tôi và tôi đau vô cùng. Tôi buông tấm
màn xuống nền nhà và ôm lấy cổcố gắng làm giảm cơn đau trong khi nước mắt chảy ràn rụa trên
mặt. A.L vội vàng đến bên tôivà bắt đầu xoa bóp vùng cổ bị đau. Anh ấy nói: “Joyce, anh cảm
nhận một đốt sống đã lệch khỏi vị trí của nó.”
Đột nhiên, tôi cảm thấy hai bàn tay trên xương sống của tôi đang kéo đốt sống đó trở lại đúng vị
trí. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là làm sao mà A.L đã làm được điều đó? Và lúc đó tôi nhận ra rằng
tôi vẫn cảm nhận được tay của anh ấy xoa bóp phia sau cổ của tôi. Anh ấy không thể đưa tay vào
bên trong cổ của tôi được. Cơn đau chấm dứt. Cơn đau biến mất cách đột ngột cũng như lúc xuất
hiện.
“A.L., anh đã cầu nguyện có phải không?” tôi hỏi trong khi xoay cổ theo vòng. Trước đây, chúng
tôi chưa bao giờ trải nghiệm một sự đáp lời đối với một lời cầu nguyện như vậy.
Anh ấy trả lời. “Đúng vậy.Anh đã cầu xin Chúa đụng chạm em.”
Con trai của chúng tôi lúc đó đang ở tuổi thiếu niên, giơ ngón tay bị sưng gấp hai lần so với ngón
tay bình thường, bị bầm tím kinh khủng do một tai nạn vào cuối tuần trước và hỏi: “Còn ngón
tay của con thì sao?”
Trước khi Chúa chữa lành cổ của tôithì chúng tôi chưa bao giờ thấy một phép lạ nào. Tôi nghĩ
rằng chúng tôi thậm chí là không có thì gian để chấp nhận sự thật đó là một phép lạ. Nhưng A.L
bước đến cuối phòng và nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của John. Anh nói: “Được chữa lành trong
danh Chúa Giê xu.” Và khi anh buông tay ra, chúng tôi thấy ngón tay hoàn toàn trở lại bình
thường! Không đổi màu! Không sưng! Bình thường ngay lập tức!
Con gái của chúng tôi và tôi chạy vào phòng kế bên và nó thì thầm: “Mẹ ơi, con sợ!” Tôi cũng
vậy. Đột nhiên, chúng tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời thật sự hiện diện trong căn nhà của chúng
tôi.

Kể từ đó, chúng tôi thấy rất, rất nhiều phép lạ và phản ứng của chúng tôi không còn sợ nữa,
ngược lại chúng tôivui mừng hơn khi nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Tuy
nhiên, chúng tôi nhìn thấy một phản ứng sợ hãi trong nhiều người khác khi lần đầu tiên họkinh
nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ.
Chúng tôi đã được nhắc nhở rằng sự sợ hãi này là một dấu hiệu cho thấy phép lạ không phải đến
từ Đức Chúa Trời.
Sự Sợ Hãi Ngăn Trở Sự Vận Hành Của Đức Chúa Trời
Có một thị trấn nhỏ và nhiều phép lạ bắt đầu xảy ra. Những người lãnh đạo của sựphục hưng đã
liên lạc với từng mục sư trong thị trấn và mời họ dự phần vào những gì Đức Chúa Trời đang
hành động. Một bé gái ba tuổi bị mù đã sáng mắt. Những thanh niên và những thiếu nữ được
cứu. Một phụ nữ được chữa lành và ra khỏi chiếc xe lăn. Một phụ nữ khác đang dùng máy thở
được chữa lànhhoàn toàn. Nhiều phép lạ khác đã xảy ra chỉ trong một vài tuần, mọi người trong
thị trấn đều nói về những điều Đức Chúa Trời đang làm.
Sau đó điều gì đã xảy ra? Vào buổi sáng chủ nhật,một mục sư đã cảnh cáo dân sự của mình
không nên đến gần – những sự chữa lành này là công việc của satan.
Một mục sư khác đã khiến cho nhiều người khác tin rằng những nhà lãnh đạo của phong trào
phục hưng đã lấy đi hàng ngàn đô la từ những hội thánh địa phương.
Một mục sư thứ ba nói với dân sự của ông rằng những nhà lãnh đạo của phong trào phục hưng
đang cố gắng chiếm đoạt hội thánh của ông. Không một điều nào trong những điều này đúng cả.
Các mục sư đang phản ứng trong sự sợ hãi vì họ không thể kiểm soát những gì đang diễn ra.
Đáng buồn thay, sự sợ hãi này không phải là sự kính sợ Đức Chúa Trời nhưng là sợ hãi những
điều khác đã ngăn trở sự vận hành của Đức Chúa Trời tại nơi đó.
Phản ứng này có bất thường không? Lời Chúa nói gì về điều này?
Sự Sợ Hãi Được Đề Cập Đến Đầu Tiên
Sự sợ hãi đầu tiên đến trong thế gian được tìm thấy trong Sáng Thế Ký 3. A-đam và Êva đã đồng
đi và trò chuyện một cách riêng tư với Đức Chúa Trời . Họ đang ở trong mối quan hệ mật thiết
với Đức Chúa Trời nhưng họ đã không vâng lời Ngài.
Bấy giờ CHÚA Đức Chúa Trời gọi A-đam và hỏi, “Ngươi ở đâu?”
Ông đáp, “Con có nghe tiếng Ngài trong vườn và con sợ...”(Sáng Thế ký 3:9,10)
A đam và Êva sợ hãi vì lúc bây giờ tội lỗi đã đứng giữa họ với Đức Chúa Trời.

Gia-cốp Phản Ứng Bằng Sự Sợ Hãi
Gia-cốp chạy trốn anh mình và dừng chân để nghỉ đêm. Ông có một giấc mơ từ Chúa và Đức
Chúa Trời đã phán với ông tại nơi đó. Lời Chúa phán với ông là một lời hứa tuyệt vời cho tương
lai của ông nhưng phản ứng của Gia cốp như thế nào?
Nầy, Ta ở với ngươi và sẽ gìn giữ ngươi bất cứ ngươi đến đâu. Ta sẽ đem ngươi trở về xứ nầy, vì
Ta sẽ không lìa bỏ ngươi, cho đến khi Ta làm xong những gì Ta đã phán với ngươi.”
Bấy giờ Gia-cốp giựt mình thức giấc và nói, “Quả thật, CHÚA có ở nơi nầy mà mình không
biết.” Chàng phát sợ và nói, “Nơi đây thật đáng sợ thay!” (Sáng Thế Ký 28 :15-17a)
Nỗi sợ hãi mà Gia cốp đã trải qua ấy là ông không biết là đã bước vào nơi Đức Giê-hô-va đang
ngự. Gia cốp đã rất kính sợ Đức Chúa Trời và điều đó là tốt.
Những Người Chăn Chiên
Vào một đêm nọ những người chăn chiên đang làm công việc của họ là chăm sóc bầy chiên thì
những thiên sứ hiện đến với họ và phán về mọi điều mà quốc gia Y-sơ-ra-ên đã cầu xin bấy lâu
nay và điều đầu tiên chúng ta đọc được là gi? Họ rất sợ hãi.
Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ; hào quang của Chúa chói lòa quanh họ; họ
rất sợ hãi. Thiên sứ phán, “Đừng sợ, vì này, ta báo cho các ngươi một tin mừng, tin ấy sẽ là
niềm vui lớn cho muôn dân (Lu ca 2:9,10)
Một thiên sứ và hào quang của Đức Chúa Trời chói lòa quanh họ; họ rất sợ hãi.
Đa-ni-ên và Những Người Bạn
Chúng ta thường nói vềĐa-ni-ên cầu nguyện trong hai mươi mốt ngày và sau đó khải tượng đã
đến với ông như thế nào. Tuy nhiên khi Đa-ni-ên bắt đầu kiêng ăn và cầu nguyện, ông không
đơn độc. Ngay cả khi khải tượng đến Đa-ni-ên vẫn không một mình thế thì chuyện gì đã xảy ra?
Những người bạn của ông chạy trốn với nỗi sợ hãi. Và Đa-ni-ên đã phản ứng như thế nào? Trong
sự sợ hãi. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại câu chuyện này trong sách Đa-ni-ên một lần nữa.
Tôi, Đa-ni-ên, chỉ một mình tôi thấy khải tượng ấy; những người ở với tôi lúc đó không thấy khải
tượng ấy. Tuy nhiên, một cơn sợ hãi kinh hoàng đã giáng trên họ. Họ bỏ chạy và tìm chỗ lẩn
trốn. Vì thế, chỉ còn một mình tôi ở lại và nhìn thấy khải tượng. Tuy nhiên, tôi không còn chút
sức lực nào. Mặt tôi có lẽ đã tái ngắt như người chết, và sức lực của tôi cạn dần. Bấy giờ tôi
nghe những lời người ấy nói. Vừa khi tôi nghe những lời người ấy ấy, mặt tôi như kẻ bị xuất
thần, và tôi nằm sấp mặt xuống đất. Bấy giờ, một bàn tay chạm vào tôi, khiến tôi chổm dậy run
rẩy trên hai đầu gối và trên hay bàn tay mình. Người ấy nói với tôi, “Hỡi Đa-ni-ên, người rất

được yêu thương, hãy hiểu những lời ta sắp nói với ngươi. Hãy đứng thẳng dậy, vì bây giờ ta
được sai đến với ngươi.” Khi người đó nói với tôi điều ấy, tôi đứng dậy và run lập cập. Người ấy
nói tiếp, “Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ, vì từ ngày đầu tiên khi ngươi để lòng tìm hiểu và hạ mình
ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời của ngươi, những lời cầu xin của ngươi đã được nhậm,
và ta đến để đáp lời cầu nguyện của ngươi (Đa-ni-ên 10: 7-12)
Có Phải Sự Sợ Hãi Là Một Dấu Hiệu Của Ma Quỷ?
Mọi người đến với chúng ta và nói rằng: “Nếu quyền năng siêu nhiên đến từ Đức Chúa Trời thì
người ta sẽ không sợ hãi.” Từ sợ hãi được sử dụng bảy mươi mốt lần trong Kinh Thánh Tân
Ước. Hãy xem xét một vài ví dụ sau.
Khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ sợ hãi bảo nhau, “Ma kìa!” rồi hoảng sợ hét
lên.(Ma-thi-ơ 14:26)
Chúng ta đọc thấy khi người bị quỷ ám được giải thoát khỏi quân đoàn của ma quỷmà sau đó
chúng nhập vào bầy heo rồi bị chết chìm ngay lập tức. Sau đó, người ta chạy đến thấy chuyện đã
xảy ra và nhìn thấy người mà các quỷ vừa ra khỏi đang ngồi dưới chân Đức Chúa Giê- xu, mặc
áo quần, trí óc tỉnh táo. Và họ rất sợ hãi.
Những người đã chứng kiến việc ấy thuật lại cho họ nghe thể nào người bị các quỷ nhập được
chữa lành. Bấy giờ toàn dân ở Ghê-ra-sê-nê và các vùng phụ cận xin Ngài lìa khỏi họ, bởi vì một
cơn sợ hãi khủng khiếp đã bắt lấy họ. Vậy Ngài xuống thuyền và trở về. (Luca 8:35-37)
Họ nhìn thấy người đàn ông hoàn toàn được tự do nhưng họ vẫn sợ hãi.
Thậm chí trong câu chuyện tuyệt vời về sự phục sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng tìm thấy
sự sợ hãi ở đây.

Thình lình một cơn động đất dữ dội xảy ra, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng
đá ra, và ngồi lên trên. Hình dáng của vị thiên sứ giống như chớp và y phục của ngài trắng như
tuyết. Lính canh run rẩy vì sợ ngài và trở nên như người chết.(Ma-thi-ơ 28:2-4)
Chúng ta có thể nói rằng: “Dĩ nhiên, họ là những người xấu”. Nhưng còn những người phụ nữ
đến thăm mộ vào lúc rạng sáng và thiên sứ phán với họ: “Đừng sợ, vì ta biết các ngươi tìm Đức
Chúa Jesus, Đấng đã chịu đóng đinh. Ngài không có ở đây, vì Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài
đã phán.
Chúng ta đọc biết, sau khi nghe tin tức kỳ diệu thì họ vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng,
chạy đi báo tin cho các môn đồ Ngài. (Ma-thi-ơ 28:5,6,8)

Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên của xác thịt, khi chúng ta bắt đầu kinh sợ vì sự hiện diện của
Đức Chúa Trời Toàn Năng,. Hầu như lời đầu tiên mỗi khi thiên sứ xuất hiện là “Đừng sợ!” Thiên
sứ xuất hiện với Đa-ni-ên và phán: “Đừng sợ!” Thiên sứ Gáp-ri-ên hiện đến cùng Ma-ri và phán:
“Đừng sợ”. Khi Chúa Giê-xu bước đi trên mặt nước đến cùng các môn đồ, Ngài phán: “Đừng
sợ”.
Khi chúng ta nhận ra sự sợ hãi xuất hiện khi Đức Chúa Trời vận hành giữa chúng ta là một sự
nhận biết kinh sợ về Ngài là ai, chúng ta bước vào nơi mà chúng ta biết rằng “tình yêu trọn vẹn
tống khứ sự sợ hãi” (I Giăng 4:18). Chúng ta có thể bắt đầu kinh nghiệm quyền năng vĩ đại của
Ngài trong đời sống của chúng ta.
Chúng ta được nhắc nhở một lần nữa về lời hứa tuyệt vời của Ngài được tìm thấy trong sách Đani-ên.

Những người dân trung thành với Đức Chúa Trời sẽ vững mạnh và sẽ kiên trì
chống lại hắn. (Đa-ni-ên 11:32)

