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Bài học một

LẠY CHÚA, CON TIN
Tất cả đức tin đều đến từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ
Phao-lô viết rằng Đức Chúa Trời ban cho mỗi
người chúng ta một lượng đức tin. Tuy nhiên,
việc chúng ta xử lý thế nào với đức tin chúng ta
có được là tùy ở chúng ta. Chúng ta được ban
cho nhiều cơ hội để đức tin của chúng ta phát
triển. Như chúng ta sẽ học biết về đức tin, thì
đức tin mà làm hài lòng Đức Chúa Trời là một
đức tin tươi mới và tăng trưởng không ngừng.
Một trong những quy luật mà Đức Chúa Trời
thiết lập trong sự chuyển động của vũ trụ là luật
gieo và gặt. Bất cứ điều gì chúng ta gieo, chúng
ta sẽ gặt. Chúng ta có thể đoán chắc rằng khi
chúng ta cùng nhau học biết về đức tin, đức tin
của chúng ta sẽ tăng trưởng. Đức tin của chúng
ta sẽ thay đổi, và chúng ta sẽ gặt đức tin.
Cho dẫu chúng ta ở bất cứ nơi nào, bước đức tin
của chúng ta có thể bị thử thách để có thêm đức
tin càng hơn. Thử thách của chúng ta có thể là
trong lĩnh vực các mối quan hệ cá nhân, tình
cảm, tài chính, hay sức khỏe. Nhưng mỗi ngày,
mỗi người trong chúng ta cần phải có nhiều đức
tin hơn.
“Xin Giúp Cho Sự Vô Tín Của Tôi!”
Có một cậu bé quỉ ám và cha của cậu đưa cậu
đến cùng Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu đáp:
“Sao lại nói ‘nếu Thầy có thể làm được’? Ai
tin thì mọi việc đều được cả.” (Mác 9:23)
Chúng ta có thể tưởng tượng cảnh người cha
này muốn con trai mình được chữa lành. Thật
đáng sợ làm sao cho cha nó khi ông nhận ra
rằng sự chữa lành của con trai mình phụ thuộc
vào đức tin của mình.
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Cha đứa trẻ liền la lên rằng: “Tôi tin, xin
giúp cho sự vô tín của tôi!” (Mác 9:24 )
Người cha này đã làm điều đúng phải lẽ. Ông
kêu lên: “Tôi tin, nhưng tôi cần nhiều đức tin
hơn,” và Chúa Giê-xu đã chữa lành con trai
ông. Tiếng kêu của chúng ta cũng cần giống
như vậy, “Ồ, Chúa Cha, xin giúp con có thêm
đức tin!”
Cũng như người cha phải tin, đức tin là phần
của chúng ta. Chúng ta phải có đức tin để nhận
lãnh những lời hứa của Đức Chúa Trời. Chính
đức tin sẽ đem lĩnh vực siêu nhiên vào lĩnh vực
tự nhiên. Tất cả mọi thứ, từ thời điểm được cứu
trở đi, chúng ta nhận lãnh được từ Đức Chúa
Trời là qua đức tin.
ĐỨC TIN LÀ GÌ?
Khi chúng ta ngồi xuống trên một chiếc ghế,
chúng ta tin rằng chiếc ghế sẽ giữ chúng ta lại.
Đó là niềm tin tự nhiên.
Tài liệu này không đi nghiên cứu về niềm tin tự
nhiên. Tài liệu này đi vào nghiên cứu về loại
đức tin của Đức Chúa Trời trong lĩnh vực Linh.
Đó là đức tin tuôn chảy giữa chúng ta và Đức
Chúa Trời - đức tin mà giao tiếp với Đức Chúa
Trời và nhận lãnh được từ Đức Chúa Trời - đức
tin hoạt động trong lĩnh vực Linh, trong quyền
năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời.
Định Nghĩa
Tác giả sách Hê-bơ-rơ cho chúng ta định nghĩa
của đức tin.
Vả, đức tin là thực thể của điều mình hi
vọng, bằng cớ của điều mình chưa thấy.
(BDNC Hêbơrơ 11:1)
Theo từ điển Strong Concordance, từ “thực thể”
có nghĩa là “là thứ mà trong đó có nền tảng, là
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vững chắc - là thứ mà trong đó có sự tồn tại
thực tế - một thực chất, một thực thể.”
Bản dịch Amplified thì dịch là, “bây giờ đức
tin là sự bảo đảm ... cho những điều chúng ta
hy vọng... đức tin nhận biết như thực tế thực
sự của những điều chưa được bày tỏ cho các
giác quan.”
Bản dịch Moffat dịch là, “bây giờ đức tin có
nghĩa là chúng ta vững tin về những gì chúng
ta hy vọng, được thuyết phục về những gì
chúng ta không thấy.”
Từ điển của Webster mô tả đức tin là “niềm tin
không hề lý luận nơi Đức Chúa Trời ... hoàn
toàn tin tưởng, vững tin, hoặc phụ thuộc, như
trẻ con thường có niềm tin nơi bố mẹ của
chúng.”
Đức tin là niềm tin không chút nghi ngờ, lý luận
vào Đức Chúa Trời là ai, những gì Ngài làm, và
những gì Ngài phán. Đức tin là tin tưởng và
hành động trên Lời Chúa mà không đặt câu hỏi
hoặc cố gắng để hiểu nó.
Trong Thi thiên chúng ta thấy rằng, “Hỡi Đức
Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời
trên trời.” (Thi thiên 119:89)
Nguồn Gốc Của Đức Tin

 Món Quà Từ Đức Chúa Trời
Đức tin để được cứu rỗi là một món quà từ Đức
Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin,
mà anh em được cứu, điều đó không phải
đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức
Chúa Trời. (Ê-phê-sô 2:8)
Và chúng ta cũng biết là chúng ta phải, nhìn
xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng
của đức tin. (Hê-bơ-rơ 12:2a)
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 Đến Bởi Việc Lắng Nghe Lời Chúa
Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe,
mà người ta nghe, là khi lời của Đức Chúa
Trời được rao giảng. (Rô-ma 10:17)
Đức tin đến trong một khoảnh khắc của thời
gian - ngay lập tức - khi Thánh Linh của Đức
Chúa Trời lấy Lời Chúa, lời mà chúng ta đọc,
suy gẫm, hoặc nghe, và đốt cháy nó như lửa
trong tâm linh của chúng ta. Đức tin nhảy vào
thực tại khi Lời Chúa trở thành sự thật đối với
chúng ta.
Bác sĩ có thể nói, “Bạn bị ung thư.” Nhưng Lời
Chúa nói “bởi những lằn đòn của Chúa Giê-xu
chịu bạn được chữa lành.” Trong thời khắc của
đức tin, Lời Chúa trở nên sắc bén hơn gươm hai
lưỡi đến đổi chia linh với hồn (tâm trí, cảm xúc)
và tâm linh. Tâm trí của chúng ta có thể đã chấp
nhận những lời của bác sĩ, “Bạn bị ung thư”,
nhưng tại thời khắc của đức tin, tâm linh của
chúng ta sẽ kiểm soát, đức tin của chúng ta
vươn ra và tiếp nhận các biểu lộ của quyền năng
chữa lành của Đức Chúa Trời.
Những Nền Tảng Của Đức Tin

 Dựa Trên Sự Hiểu Biết Đức Chúa Trời
Đức tin thật sẽ luôn luôn dựa trên sự hiểu biết
về Đức Chúa Trời.
Giá trị của bất kỳ lời hứa nào chỉ tốt khi dựa
trên tính trung thực của người hứa. Nếu một
người đã nói dối với chúng ta trong quá khứ,
chúng ta không thể chắc chắn rằng họ đang nói
sự thật ngay lúc này.
Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối.
Lời hứa của Ngài là luôn luôn thật. Lời của
Ngài dựa vào sự thánh khiết của Ngài, và không
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có tiêu chuẩn nào cao hơn! Để chúng ta hiểu rõ
hơn điều này, chúng ta cần biết Ngài cách cá
nhân nhiều hơn.
Đa-ni-ên đã viết, còn những con dân nhận
biết Thiên Chúa của mình thì sẽ vững mạnh
và ra tay thực hiện những việc lớn lao. (Đani-ên 11:32b)
Nếu chúng ta có một đức tin làm hài lòng Đức
Chúa Trời – thì đức tin ấy sẽ khiến chúng ta
mạnh mẽ và làm những việc vĩ đại, vậy nên
chúng ta phải dành nhiều thời gian trong sự hiện
diện của Chúa và thờ phượng Ngài.
Khi chúng ta, giống như Áp-ra-ham, trở thành
“bạn của Đức Chúa Trời” và hiểu biết bổn tánh
của Ngài, thì sau đó chúng ta có thể biết được
sự đáng tin cậy của Lời Ngài.
Không thể nào có đức tin thật mà không có một
mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời là
điều đến bởi việc dành thời gian trong sự hiện
diện tuyệt vời của Ngài như những người thờ
phượng Ngài.

 Dựa Trên Tính Toàn Vẹn Của Lời Chúa
Không có cuốn sách nào khác quan trọng như
Kinh Thánh. Kinh Thánh có chứa những lời
phán thực hữu của Đức Chúa Trời. Nó là
phương châm của chúng ta trong mọi hoàn
cảnh. Lời Chúa là linh và lời ấy là sự sống. Khi
chúng ta bắt đầu nghiên cứu Lời Chúa thì chúng
ta sẽ nhận ra đây là những lời phán của Ngài
dành cho chúng ta, đức tin của chúng ta sẽ phát
triển.
Trong 2 Ti-mô-thê chúng ta thấy rằng, Cả Kinh
thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có
ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy
người trong sự công bình, hầu cho người
thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và
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sắm sẵn để làm mọi việc lành. (2 Ti-mô-thê
3:16, 17)
Bản dịch Amplified làm sáng tỏ điều này. Cả
Thánh Kinh đều được Đức Chúa Trời hà hơi
bởi Ngài cảm hứng và có ích cho sự dạy dỗ,
bẻ trách và cáo trách tội lỗi, sửa chữa những
sai lầm và kỷ luật trong sự vâng phục, huấn
luyện người trong sự công bình (trong sự
sống thánh khiết phù hợp với ý muốn của
Đức Chúa Trời trong suy nghĩ, mục đích và
hành động), hầu cho người thuộc về Đức
Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm
mọi việc lành.
Khi chúng ta nghe về quyền năng kỳ diệu của
Đức Chúa Trời trên những người khác, thì hy
vọng đến. Khi điều này xảy ra, hy vọng của
chúng ta có thể dựa vào những gì ai đó nói với
chúng ta. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy nó cho
chính mình trong Lời của Ngài, và chúng ta
thấy thể nào nó phù hợp với đặc tính của Đức
Chúa Trời, hy vọng có thể biến thành đức tin.
Đức tin thật sẽ luôn luôn dựa trên Lời Chúa.
Tiên tri Ê-sai đã viết, thì lời nói của ta cũng
vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống
nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn,
thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. (Ê-sai
55:11)
Thuộc Tính Của Đức Tin
 Đức Tin Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời
Chúng ta đọc trong sách Hê-bơ-rơ rằng, không
có đức tin thì không thể ở cho đẹp lòng Ngài
(Hê-bơ-rơ 11:6a)
Chính đức tin vươn ra và nhận lãnh sự cứu rỗi.
Chính đức tin nhận lãnh quyền năng chữa lành
– sự bảo vệ - sự hướng dẫn – của Đức Chúa
Trời cùng sự chu cấp siêu nhiên của Ngài. Nếu
chúng ta muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời thì
chúng ta phải sống bởi đức tin, bước đi bởi đức
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tin, làm việc bởi đức tin, làm tất cả mọi việc
chúng ta làm bởi đức tin.
Nếu chúng ta sợ hãi, nếu chúng ta cho phép sự
nghi ngờ sống trong chúng ta thì chúng ta
không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi tất
cả mọi thứ có vẻ tối tăm, có vẻ như không có tí
hy vọng nào, chúng ta phải đi đến nơi mà chúng
ta có thể nói như Gióp rằng, Dẫu Chúa giết ta
ta vẫn tin cậy nơi Ngài, Ngài sẽ là sự cứu rỗi
ta. (Gióp 13:15a, 16a)
Gióp mất tất cả mọi thứ - gia đình - bạn bè - sự
thịnh vượng, nhưng ông vẫn hiểu biết về Đức
Chúa Trời. Ông vẫn có đức tin nơi Đức Chúa
Trời.
Đức tin thật làm hài lòng Đức Chúa Trời.
Chúng ta cần phải có đức tin để sống trong lĩnh
vực của những điều phi thường. Chúng ta cần
có đức tin để vươn ra và nhận lãnh tất cả những
gì Đức Chúa Trời đã cung ứng cho chúng ta
trong ơn cứu chuộc diệu kỳ của Ngài.
 Đức Tin Là Một Sự Lựa Chọn
Có đức tin là một sự lựa chọn. Đức tin có nghĩa
là nắm lấy hoặc nắm giữ. Để tin vào Chúa Giêxu có nghĩa là nắm giữ tất cả những gì Kinh
Thánh nói về Ngài. Chúng ta có thể tin rằng
Ngài là Cứu Chúa của chúng ta, và Ngài là
Đấng đó. Chúng ta có thể tin rằng Ngài là Đấng
chữa lành của chúng ta, và Ngài là Đấng đó.
Chúng ta có thể tin Ngài là Đấng giải cứu của
chúng ta ... Danh sách này cứ tiếp tục. Chúng ta
biết rằng bất cứ điều gì chúng ta tin, chúng ta có
thể sở hữu. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Ví
dụ, một người có thể nói rằng họ không tin sự
chữa lành là dành cho ngày hôm nay, và sự thật
là sự chữa lành không dành cho họ.
Chúng ta có một sự lựa chọn. Ê-sai 53:1 bắt đầu
với một câu hỏi. “Ai tin điều đã rao truyền
cho chúng ta?”
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Giô-suê la lên cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng, thì
ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục
sự, (Giô-suê 24:15 )
Và trong Khải Huyền, chúng ta đọc thấy, Hãy
đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá
nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.
(Khải Huyền 22:17b)

 Đức Tin Là Một Hành Động
Gia-cơ nói với chúng ta rằng đức tin luôn luôn
đi kèm với hành động. Gia-cơ đã viết, xác
không có hồn thì chết, đức tin không có hành
động cũng chết như vậy. (Gia-cơ 2:26)
Chúng ta học được gì từ câu Kinh Thánh này?
 Đức tin không có hành động tương thích thì
đức tin ấy không hoạt động.
 Đức tin là một động từ hành động.
 Khi đức tin đến, nó đưa chúng ta vào hành
động vâng lời.
Khi Chúa Giê-xu nói chuyện với những người
cần được chữa lành bệnh, Ngài ban cho họ một
hành động để thực hiện. “Hãy giơ tay ngươi ra.”
“Hãy vác giường mình và bước đi.”
Đức Tin - Một Lối Sống
Đức tin phải là một lối sống. Nó không phải là
một kế hoạch để được giúp đỡ kiểu “mỳ ăn
liền.”
Đức tin không phải là một “công cụ” để chúng
ta ép buộc Đức Chúa Trời làm những gì chúng
ta mong muốn. Đức tin cũng không phải là một
công cụ để làm thành mục đích của chúng ta.
Chúng ta kiểm soát một công cụ. Đức tin là một
món quà từ Đức Chúa Trời để thực hiện mục
đích của Ngài cho đời sống của chúng ta.
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Đức tin là cách duy nhất để sống một đời sống
đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thay vì chúng ta “sử
dụng đức tin của chúng ta” cho các mục đích
của chúng ta, chúng ta nên hiểu đức tin là để cai
trị đời sống của chúng ta. Chúng ta phải bước đi
bởi đức tin là đức tin được Đức Chúa Trời ban
cho chúng ta để thực hiện mục đích của Ngài
trong đời sống của chúng ta.
Trong Ga-la-ti sứ đồ Phao-lô đã viết, Vả lại
chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng
công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó
là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống
bởi đức tin.” (Ga-la-ti 3:11)
Phao-lô đã nói rõ ràng rằng luật pháp không thể
mang lại ơn cứu rỗi. Chúng ta chỉ nhận được
bởi đức tin. Ngài cũng khuyến khích chúng ta
bước đi bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy
trong 2 Cô-rinh-tô 5:7
Người viết sách Hê-bơ-rơ đã viết rằng, “Người
công chính của ta sẽ sống bởi đức tin...” (Hêbơ-rơ 10:38a)
Trong Lĩnh Vực Thuộc Linh
Mãi cho đến giây phút được cứu rỗi, con người
thuộc linh bên trong chúng ta đã chết (hoặc
không hoạt động). Nhưng lúc được cứu rỗi, con
người thuộc linh của chúng ta được sống lại.
Chúng ta nhận được một bản chất mới - một
con người tâm linh.
Bản chất tự nhiên của chúng ta sẽ chiến đấu
chống lại những điều thuộc về thuộc linh.
Những điều trong lĩnh vực thuộc linh không thể
được hiểu với tâm trí tự nhiên được. Chúng
không thể được đụng chạm bởi bàn tay con
người.
Khi chúng ta suy ngẫm về Lời Đức Chúa Trời
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với tâm trí tự nhiên của chúng ta, con người
thuộc linh của chúng ta vươn đến đức tin và
chấp nhận nó. Con người thuộc linh của chúng
ta sẽ hiểu biết những điều siêu nhiên, và hiểu
được Lời Đức Chúa Trời theo nhiều phương
diện khác nhau – từ tâm linh đến Thánh Linh.
Đức tin thì ở trong lĩnh vực thuộc linh. Nó
không phải là kết quả của tâm trí. Đức Chúa
Trời tạo dựng con người có ba phần. Sứ đồ
Phao-lô viết rằng, “Cầu xin chính Đức Chúa
Trời bình an thánh hóa anh em cách toàn
diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể
anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách
được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu
Cơ Đốc quang lâm!” ( 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
Chúng ta có một tâm linh (tấm lòng), linh hồn
(tâm trí) và thân thể (xác thịt). Những điều này
có thể được sử dụng thay thế cho nhau - tâm
linh và tấm lòng - linh hồn và tâm trí - thân thể
và xác thịt. Trong Kinh Thánh, chúng đều có
cùng ý nghĩa. Chú ý thứ tự mà Phao-lô sử dụng
- đầu tiên là tâm linh, sau đó là linh hồn, và cuối
cùng là thân thể. Tâm trí là để lắng nghe những
gì tâm linh nói, và sau đó thân thể sẽ làm những
gì tâm trí nói.
Để trở thành những tín hữu mạnh mẽ, tâm linh
của chúng ta phải ở dưới sự kiểm soát của tâm
trí và thân thể.
Đức Chúa Trời là thần linh nên chúng ta phải
học để bước đi bởi đức tin và không bước đi bởi
mắt thấy. Chúng ta phải đi từ lĩnh vực tự nhiên
đến lĩnh vực thuộc linh (lĩnh vực siêu nhiên).
Chúng ta tìm thấy lẽ thật này được đề cập nhiều
lần qua sứ đồ Phao-lô. Trong sách Rô-ma, ông
đã viết rằng, “Nhưng nếu Thánh Linh của
Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em, th́
anh em không sống theo xác thịt, mà sống
theo Thánh Linh; cṇ ai không có Thánh Linh
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của Đấng Cơ Đốc, thì người ấy chẳng thuộc
về Ngài.”(Rô-ma 8:9)
Và trong sách Cô-rinh-tô ông viết rằng,
“Nhưng, chúng ta không nhận lấy linh của
thế gian, mà là Thánh Linh từ Đức Chúa
Trời, để có thể hiểu được những ân tứ Đức
Chúa Trời ban cho chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô
2:12)
ĐỨC TIN KHÔNG PHẢI LÀ
Đôi khi để giúp cho chúng ta hiểu được một số
vấn đề bằng cách tìm hiểu xem nó không phải
là gì. Đức tin thì không ngừng lại, mà liên tục,
liên tục, và không thể giữ vững đức tin bởi
những nỗ lực của chúng ta được, mãi cho đến
khi Đức Chúa Trời đặt để nó trong chúng ta để
làm ích lợi cho chúng ta. Đức tin là sự hiểu biết
về Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài cho đời
sống của chúng ta, và trong nó có sự hi vọng, sự
vui mừng và biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ
làm thành những gì Ngài đã nói.
Đức tin không phải là một tấm bùa mê hoặc ma
thuật mà chúng ta có được qua những ham
muốn cá nhân của chúng ta từ Đức Chúa Trời.
Thay vào đó, có đức tin là để tiếp cận Đức Chúa
Trời với niềm tin vững chắc, khiêm tốn, và
thuận phục, có đức tin có thể cầu xin những
phước hạnh cần thiết cho chúng ta để làm thành
mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời sống
của chúng ta - để thực hiện các nhiệm vụ mà
Ngài đã giao cho chúng ta và bước đi trong sự
đầy trọn của tất cả những lời hứa của Ngài
trong Kinh Thánh dành cho đời sống của chúng
ta.
Đức Tin Khôn Ngoan
Đức tin và tin tưởng thì không giống nhau. Một
người có thể tin trong tâm trí của họ rằng Chúa
Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời, nhưng chưa
bao giờ tin với tấm lòng của họ và cầu xin Ngài
ngự vào đời sống họ để nhận được sự cứu rỗi.
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Đức tin là một bước đi không thể tưởng tượng
được, không thể hiểu nổi được. Đức tin là đặt
niềm tin vào hành động.
Biết lời của Đức Chúa Trời – tin tưởng Lời
Ngài một cách khôn ngoan, thì không giống
như có đức tin vào Lời Ngài và đặt để đức tin
đó trở thành hành động. Đức tin là chúng ta làm
những điều mà chúng ta tin và hành động theo
nó. Đức tin chuyển chúng ta từ lĩnh vực của lý
trí vào lĩnh vực linh.
Tin vào lời Chúa có thể ở trong phương diện
chung chung, tổng quát, nhưng đức tin là cụ thể,
rõ ràng.
Hy Vọng
Khi một số người không nhận được câu trả lời
cho sự cầu nguyện của họ, họ bắt đầu nghi ngờ
Lời Chúa có phải lẽ thật hay không? Nhưng Lời
Chúa luôn luôn và mãi mãi là lẽ thật. Nó được
viết như một thực chất vững chắc và rắn chắc
hơn nhiều so với bê-tông. Nó không bao giờ
thay đổi. Vì vậy, nếu chúng ta không nhận được
câu trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng
ta, chúng ta phải là những người cần phải thay
đổi trước. Một trong những lý do thông thường
nhất mà những lời cầu nguyện không được
nhậm là nhiều người đang vận hành trong sự hy
vọng.
Đức tin không giống như hy vọng. Hy vọng là
tốt. Nó đi trước đức tin. Nhưng nếu chúng ta ở
trong lĩnh vực của hy vọng cho một điều gì đó
xảy ra trong tương lai, đồng nghĩa với việc
chúng ta đang ngăn chặn chính mình nhận được
nhiều phép lạ ngay bây giờ. Có người nói rằng,
“Hy vọng đặt ra giai đoạn, và đức tin mang lại
kết quả.”
Chúa Giê-xu nói rằng: “Vì vậy Ta bảo các con,
bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu
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nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi,
thì các con sẽ được điều ấy.”(Mác 11:24)
Hãy chú ý Chúa Giê-xu không nói rằng hãy tin
những điều đó trong một khoảng thời gian trong
tương lai, rồi con sẽ nhận được. Mà Ngài nói
trong thì hiện tại, ngay bây giờ rằng,“hãy tin
rằng mình đã nhận được rồi.”
Hy vọng thì ở trong tương lai. Hy vọng đến
bằng cách biết những gì lời Chúa nói. Hy vọng
tin rằng một ngày nào đó chúng ta “sẽ nhận
được.”
Khi đức tin đến bởi Đức Thánh Linh là Đấng
khiến cho Lời Đức Chúa Trời phán thành một
lời cá nhân qua tâm linh của chúng ta, chúng ta
đột nhiên tin rằng chúng ta nhận được điều
chúng ta cầu xin và chúng ta có chúng. Chúng
ta đã chuyển từ hy vọng của tương lai đến đức
tin của ngay bây giờ. Chúng ta tin điều đó thì
chúng ta nhận được điều đó!
Chương viết về đức tin nhiều nhất trong Kinh
Thánh là Hê-bơ-rơ chương 11. Trong nhiều bản
dịch, nó bắt đầu với dòng chữ “Đức tin là ngay
bây giờ.” “Nếu đó là đức tin thì nó ở thì hiện
tại, ngay bây giờ”
“Bây giờ, đức tin là sự xác quyết về những
điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của
những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơrơ 11:1) BDKJ
Khi đức tin được đặt để trong tâm linh của
chúng ta, những điều chúng ta đang hy vọng sẽ
trở nên vững chắc, chắc chắn. Có lẽ chúng ta
chưa thấy “sự chắc chắn” bằng con mắt tự nhiên
của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy nó
bằng con mắt thuộc linh của chúng ta.
Người đàn bà mắc bệnh mất huyết, nghe nói về
Chúa Giê-xu và quyền năng chữa lành của
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Ngài. Khi bà ta nghe nói về Chúa Giê-xu, đức
tin đã đến trong tâm linh của bà như một món
quà từ Đức Chúa Trời. Bà đã không nói rằng,
“Đôi khi trong tương lai ...” Bà đã đặt ra thời
điểm cho đức tin của mình. Bà đã nói rằng:
“Nếu chỉ chạm được vào áo Ngài thôi, thì ta
sẽ được lành” Bà ấy không dừng lại tại đó. Bà
ấy chạy ra khỏi đám đông, để chạm cho được
trôn áo của Ngài, và bà ấy đã được chữa lành
hoàn toàn. Chúa Giê-xu nói rằng: “đức tin của
con đã cứu con.” (Ma-thi-ơ 9:21-22)
Hy vọng thì ở thì tương lai.
~ Đức tin thì ở hiện tại
Hy vọng nói: “Tôi sẽ nhận được điều gì đó vào
một thời điểm nào đó.”
~ Đức tin nói: “Tôi có được điều đó ngay
bây giờ.”
Hy vọng nói: “Tôi biết đó là ý muốn của Chúa
để chữa lành một số bệnh tật, như vậy có lẽ
Ngài sẽ chữa lành cho tôi.”
~ Đức tin nói: “Ngay giây phút tôi chạm
vào Ngài ...”
Cứ ở lại trong lĩnh vực của hy vọng có thể trở
thành một sự thay thế cho đức tin và cướp mất
đức tin của chúng ta.
Hiểu Biết Thông Qua Học Hỏi
Hiểu biết thông qua học hỏi là những gì chúng
ta học được từ việc nghiên cứu, từ kinh nghiệm,
và từ những người khác. Sự hiểu biết này cũng
được gọi là “lẽ thật theo tiến trình.” Điều thú vị
về lẽ thật theo tiến trình – hay lẽ thật mà chúng
ta nhận thức được - là việc chúng ta chỉ có thể
tin một điều tại một thời điểm.
Chẳng hạn như, nếu chúng ta tin rằng ý muốn
của Chúa dành cho chúng ta là bị bệnh tật, đau
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ốm thì chúng ta không thể tin Chúa chữa lành
cho chúng ta được.
Trải qua nhiều năm tháng, tất cả chúng ta đã có
được một khối lượng đáng kể về những kiến
thức đã học, và mớ kiến thức này có thể đúng
hoặc sai. Điều quan trọng là chúng ta phải có
một thái độ chịu học hỏi và cởi mở với khải thị
đến từ Lời Chúa.
Nhiều người đã được nuôi dưỡng từ các hội
thánh, hoặc thậm chí còn được đi học trường
Thần học nữa và tại những nơi đó người ta dạy
rằng một số các ân tứ của Đức Thánh Linh chỉ
dành cho một thời điểm khác. Khi những người
này gặp những thử thách trong cuộc đời, họ có
lẽ không hiểu rằng ngày hôm nay Đức Chúa
Trời muốn nói chuyện với họ thông qua những
ân tứ tuyệt vời của Đức Thánh Linh. Họ có thể
không biết rằng sự cứu rỗi của họ sẽ đem đến
cho họ một mối quan hệ cá nhân hàng ngày với
Đức Chúa Trời - với sự giải cứu - với sự chữa
lành - với tất cả nhu cầu họ cần có trong bước
đường của họ với Chúa.
Họ có thể có một sự hiểu biết về lý trí và có thể
trích dẫn Lời Chúa, nhưng chưa bao giờ kinh
nghiệm được quyền năng lớn lao, vĩ đại của Lời
Chúa. Họ giống như những người được mô tả
trong 2 Ti-mô-thê – “giữ hình thức tin kính,
nhưng chối bỏ năng quyền của sự tin kính
đó.” (2 Ti-mô-thê 3:5)
Họ thiếu mất mối quan hệ cá nhân mà Đức
Chúa Trời dành cho họ. Thông qua những kiến
thức được học, lẽ thật theo tiến trình, con mắt
của họ đã bị mù về ý nghĩa thật của lời Chúa.
Họ không hiểu những gì Phao-lô nói khi ông
viết rằng, “Đức Chúa Trời là Đấng hành
động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài,
có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng
ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (Ê-phê-sô 3:20)
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Sự hiểu biết do học hỏi mà có được có thể là
điều gì đó mà chúng ta có thể diễn đạt lại và
dường như nó có sức thuyết phục lớn về những
điều mà người khác đã dạy dỗ ta, nhưng nếu
chúng ta chưa kinh nghiệm những điều ấy, thì
chúng ta không biết được như chúng ta đáng
phải biết.
Sự khôn ngoan của con người thường trái
ngược với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
Các tín hữu phải biết rằng những gì Lời Chúa
thực sự nói ra - không phải là những gì con
người nói. Sau đó, Đức Thánh Linh có thể dùng
Lời Chúa và bày tỏ cho họ. Họ có đức tin không
phải qua sự hiểu biết của họ, nhưng qua Lời của
Ngài. Khi Đức Thánh Linh đến, Ngài lấy Lời
Chúa và bày tỏ chân lý vĩnh cửu của Đức Chúa
Trời cho chúng ta.
Đức tin không thể vượt xa hơn sự hiểu biết của
một người về Lời Chúa. Đức tin thật sự luôn
luôn dựa trên lời của Ngài, luôn luôn đặt nền
tảng trên lời của Ngài. Chúng ta càng học nhiều
về Lời Chúa bao nhiêu; chúng ta càng cho phép
Đức Thánh Linh làm cho nó trở nên thực tế trên
đời sống của chúng ta bấy nhiêu; đức tin của
chúng ta sẽ lớn lên và trưởng thành hơn.
Sứ đồ Phao-lô viết rằng, “tôi vì anh em, không
ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh
em trong khi cầu nguyện. Tôi nài xin Đức
Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa
Giê-xu Cơ Đốc, là Cha vinh quang, ban cho
anh em linh của sự khôn ngoan và sự mạc
khải, để anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin
Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em,”( Êphê-sô 1:16-18a)
Đức tin đến, không phải bởi sự khôn ngoan và
sự hiểu biết của con người, nhưng bởi sự bày tỏ,
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mặc khải của Đức Thánh Linh đến trên tâm linh
của chúng ta.
Kết Quả Của Lý Trí
Đức tin không phải là kết quả của lý trí. Chúa
Giê-xu nói với các môn đồ rằng: “Sao các con
lại bàn luận với nhau về việc các con không
có bánh? Các con vẫn còn chưa biết, chưa
hiểu sao? Lòng các con vẫn cứng cỏi
sao?”(Mác 8:17)
Những gì chúng ta biết được thông qua lý trí
hay logic không phải là đức tin.
Trong nhiều trường hợp đức tin trái ngược với
những gì gọi là hợp lý. Con người tự nhiên nói
rằng, “Nhìn thấy rồi mới tin.” Còn Lời Chúa nói
rằng, “Tin rồi sẽ nhìn thấy.” Lời Chúa nói là,
“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ
nương cậy nơi sự thông sáng của con;”
(Châm ngôn 3:5)
Khi Chúa Giê-xu bảo người bị teo tay giơ cánh
tay mình ra, lý trí sẽ nói rằng, “Tôi không thể.”
Nhưng đức tin thì nói rằng, “Tôi có thể”, và ông
ấy đã làm theo lời Chúa.
Khi họ không còn rượu tại tiệc cưới và Chúa
Giê-xu nói với người hầu bàn đổ đầy nước vô
những cái chum và sau đó lấy một cái ly múc ra
đem cho chủ buổi tiệc uống, lý trí sẽ nói rằng,
“Không thể làm thế được! Tôi không đem nước
đó để chủ buổi tiệc uống đâu.” Nhưng đức tin
sẽ nói rằng: “Vâng, thưa Ngài!” Và thế là nước
đã biến thành rượu.
Đức tin không phải là kết quả của lý trí. Đức tin
đến như là một món quà từ Đức Chúa Trời qua
tâm linh tái sinh của con người. Nó cũng không
phải là kết quả của tâm trí, nhưng nó là kết quả
của tâm linh. Đức tin là một sức mạnh hữu
hình. Nó sẽ thay đổi mọi hoàn cảnh của chúng
ta, sức khỏe của chúng ta, gia đình của chúng
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ta, và thậm chí còn thay đổi các quốc gia trên
thế giới nữa.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hãy viết định nghĩa của bạn về đức tin.

2. Giải thích sự khác nhau giữa đức tin và hy vọng.
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Bài học hai

NHỮNG TẤM GƯƠNG VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

ÁP-RA-HAM – TỔ PHỤ ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA
Tấm Gương Của Chúng Ta
Áp-ra-ham được gọi là tổ phụ đức tin của chúng
ta. Nhờ đức tin của ông, các dân tộc đã được lập
nên và được ban phước, và những phước lành
này vẫn còn để lại cho chúng ta ngày nay.
Áp-ra-ham là một tấm gương cho chúng ta ngày
hôm nay. Chống lại tất cả những hy vọng tự
nhiên vì tuổi của ông đã cao, mà vẫn không
nhận được lời hứa rằng ông sẽ là cha của nhiều
dân tộc, ông đã cố gắng để hoàn thành lời hứa
của Đức Chúa Trời bằng sức riêng của mình
nghĩa là không dùng đến đức tin.
Lịch sử cho thấy hậu quả đau lòng và ghê gớm
của sự bất tuân và vô tín.
Chúng ta, như Áp-ra-ham, phải học hỏi từ
những kết quả tiêu cực của các hành động mà
chúng ta đã làm ở trong quá khứ - những hành
động đó là kết quả của sự nghi ngờ, vô tín và
cậy sức riêng. Chúng ta phải giống như Áp-raham, ông đã học để bước đi bằng đức tin, bước
đi bằng tâm linh đã khiến ông trở thành tổ phụ
đức tin của chúng ta.
Và nhờ ông mà tất cả các chi tộc trên thế gian
đều được ban phước.
Chúng ta là con cháu của ông, chúng ta được
mua chuộc để trở thành dòng dõi thuộc linh của
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ông. Ông là tổ phụ của chúng ta và là tấm
gương cho chúng ta về đức tin.
Đức Chúa Trời rất tôn trọng Áp-ra-ham đến nỗi
có đến mười hai câu tóm tắt cuộc đời của ông
trong sách Hê-bơ-rơ và sáu câu tóm tắt cuộc đời
của ông trong sách Rô-ma. Và trong tất cả
những câu này, chúng ta đọc về đức tin của ông.
Với tư cách là con cái của Áp-ra-ham trong đức
tin, chúng ta có thể đọc những câu này và nói
rằng: “Đó là tổ phụ của tôi. Tôi có thể trở nên
giống như Áp-ra-ham!”
Trong Rô-ma 4:18, chúng ta tìm thấy một lời
hứa dành cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết rằng,
“Dòng dõi con sẽ như thế”. Đó là lời hứa của
Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể vận hành trong
cùng một loại đức tin giống như Áp-ra-ham.
Hãy dành thời gian để đọc toàn bộ những đoạn
Kinh Thánh viết về Áp-ra-ham được chép trong
sách Rô-ma.
Vì vậy đó là đức tin mà có khả năng được
ban cho ân sủng, để lời hứa trở nên chắc
chắn cho tất cả dòng dõi loài người, không
chỉ cho những người sống trong thời luật
pháp, mà còn cho những người sống trong
đức tin của Áp-ra-ham, tổ phụ của tất cả
chúng ta.
(Như có lời chép: “Ta đã lập ngươi làm cha
của nhiều dân tộc.”) “Trước mặt Đức Chúa
Trời, là Đấng ông đã tin, là Đấng ban sự
sống cho kẻ chết, và gọi những điều không có
như đã có. Ông đã hi vọng dù không còn lý
do để hi vọng, vẫn tin và trở thành cha của
nhiều dân tộc, theo như lời đã phán với ông
rằng: “Dòng dõi con sẽ như thế.”
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Ông thấy thân thể mình chết mòn, vì đã gần
một trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sinh
con được nữa, nhưng đức tin chẳng hề suy
giảm. Ông không để lòng vô tín làm cho
mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời,
nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và tôn
vinh Đức Chúa Trời, hoàn toàn tin chắc rằng
Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện
những gì Ngài đã hứa.” (Rô-ma 4:16-21)
Bốn Bước Của Đức Tin
Trong phân đoạn này, chúng ta thấy bốn bước
đức tin của Áp-ra-ham. Các bước này đem đến
ích lợi cho chúng ta ngày hôm nay.

 Áp-ra-ham lắng nghe từ Đức Chúa Trời “Ta sẽ lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc”.
Đức tin của chúng ta, phải dựa vào việc lắng
nghe từ Đức Chúa Trời.

 Áp-ra-ham tin rằng Lời Chúa sẽ không
bao giờ qua đi và ông tiếp tục tin Lời Ngài hết
năm này sang năm khác.
Chúng ta phải tin Lời Ngài dành cho chúng ta
sẽ xảy ra.

 Ông từ chối nhìn vào hoàn cảnh tự nhiên.
Chúng ta đừng nhìn những điều tự nhiên xung
quanh đời sống của chúng ta.

 Ông bắt đầu ngợi khen Đức Chúa Trời
trước khi sự đáp lời của Ngài trở thành hiện
thực.
Chúng ta cần phải được thêm sức trong đức tin
của chúng ta bằng cách “dâng sự vinh hiển
cho Đức Chúa Trời”. Chúng ta hãy bắt đầu
ngợi khen Đức Chúa Trời khi Ngài ban cho
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chúng ta Lời của Ngài và không phải chờ đợi
đến khi lời đó được ứng nghiệm rồi mới ngợi
khen Ngài.
Đức Tin Đến Như Thế Nào?
Đức tin của Áp-ra-ham đến từ đâu? Chúng ta
chỉ có thể tìm hiểu điều này qua việc nghiên
cứu một cách chi tiết về cuộc đời của ông, và
điều đó được chép trong Sáng thế ký chương 12
đến chương 25. Chúng tôi đề nghị bạn hãy đọc
những chương này.
Áp-ra-ham có nhiều lần chiến thắng, thành công
trong cuộc đời, và ông cũng đã có nhiều lần
chán nản, thất bại. Thực tế, Đức Chúa Trời đã
chứng thực những thất bại cũng như những lần
chiến thắng của ông để chỉ cho chúng ta thấy
rằng Áp-ra-ham không phải là hoàn hảo, trọn
vẹn. Ông cũng là một con người bình thường
giống như bạn và tôi, tuy nhiên, đức tin của ông
lớn đến mức ông trở thành tổ phụ của đức tin.
Đây là lúc chúng ta cần cởi bỏ sự đui mù thuộc
linh của chúng ta và hãy nhìn xem qua mọi thời
đại, Đức Chúa Trời sử dụng những con người
không hoàn hảo, trọn vẹn để hoàn thành mục
đích của Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng ta đủ
điều kiện, đủ tiêu chuẩn để Ngài có thể sử dụng
chúng ta.
Áp-ra-ham, cũng như Ê-li và tất cả những người
nam và người nữ có đức tin tuyệt vời, vĩ đại
trong Cựu Ước, họ đã học cách để bước đi bởi
đức tin chứ không phải bước đi bởi mắt thấy.
Gia-cơ muốn chúng ta nhìn thấy những con
người này cũng chỉ là những người giống như
chúng ta. Ông viết rằng, “Ê-li cũng là người như
chúng ta thôi…”(Gia-cơ 5:17).
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 Áp-ra-ham Vâng Lời Đức Chúa Trời
Hầu hết những câu đầu tiên viết về Áp-ram, tên
này đã được đổi thành Áp-ra-ham, Đức Chúa
Trời bảo ông làm một điều gì đó và ban cho ông
những lời hứa cho tương lai của ông. Áp-raham nghe và vâng lời Ngài. Ông đã không đặt
câu hỏi (không hề nghi ngờ). Ông đã không
phàn nàn. Ông chuẩn bị hành trang và ông ra đi.
“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram
rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà
con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ
cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta
sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh
ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.
Rồi, Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va
đã phán.” (Sáng thế ký 12:1,2,4).

 Áp-ra-ham Hiểu Biết Đức Chúa Trời
Áp-ra-ham hiểu biết Đức Chúa Trời. Ông là
người duy nhất trong Kinh Thánh được gọi là
bạn hữu của Đức Chúa Trời.
Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng
nghiệm: ‘‘Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và
nhờ đó ông được kể là công chính và được
gọi là bạn của Đức Chúa Trời.” (Gia-cơ
2:23).
Những ai hiểu biết Đức Chúa Trời giống như
Áp-ra-ham thì người ấy cũng có thể có đức tin
giống như Áp-ra-ham.
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 Ông Thờ Phượng Chúa,
Lập Bàn Thờ,
Dâng Của Tế Lễ,
Dâng Phần Mười
Lập bàn thờ đầu tiên –
“Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán
rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy!
Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức
Giê-hô-va, là Đấng đã hiện đến cùng người.”
(Sáng thế ký 12:7)
Dâng Phần Mười Cho Vua Mên-chi-xê-đéc
“Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem bánh và
rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa
Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ram và nói
rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng
dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram!
Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao
đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi! Đoạn, Ápram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng
cho vua đó.” (Sáng thế ký 14:18-20)
Dâng Của Tế Lễ –
“Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ
chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ nầy làm sản
nghiệp? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ngươi hãy
bắt đem cho ta một con bò cái ba tuổi, một con
dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một
con cu rừng và một con bồ câu con.” (Sáng thế
ký 15:8,9)
Cầu Thay Cho Sô-đôm Và Gô-mô-rơ - Sáng
thế ký 18
Sẵn Sàng Dâng Y-sác Làm Của Tế Lễ - Sáng
thế ký 22
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Áp-ra-ham tin cậy Đức Chúa Trời và nhận được
đứa con trai của lời hứa là Y-sác. Ngay cả khi
Đức Chúa Trời phán bảo với ông hãy dâng con
trai ông làm của lễ thiêu, ông vẫn vâng lời. Điều
gì xảy ra khi Đức Chúa Trời làm thành những
giấc mơ của chúng ta, và sau đó lại nói: “Hãy
vứt bỏ tất cả xuống dưới chân Ta”?
Áp-ra-ham bước đi bởi đức tin mỗi ngày, trong
mọi hoàn cảnh, và ông làm cho đức tin của
mình lớn mạnh lên. Đức tin của chúng ta sẽ
phát triển, lớn lên mỗi ngày khi chúng ta từ bỏ
những điều tự nhiên và chuyển vào trong lĩnh
vực siêu nhiên – vào trong Thánh Linh Ngài.
Áp-ra-ham Hay Thô-ma
Để so sánh, hãy nhìn vào Thô-ma, môn đồ của
Chúa Giê-xu. Thô-ma quyết định không tin.
“Các môn đồ khác nói với ông: “Chúng ta đã
thấy Chúa.” Nhưng Thô-ma đáp: “Nếu tôi
không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu
tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ dấu đinh,
và đặt bàn tay tôi vào sườn Ngài, thì tôi sẽ
không tin.” Tám ngày sau, các môn đồ lại
họp trong nhà, Thô-ma cũng có ở đó với họ.
Các cửa đều đóng, nhưng Đức Chúa Giê-xu
đến đứng giữa họ, và nói: “Bình an cho các
con!” Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón
tay con vào đây, và xem bàn tay Ta. Hãy đưa
bàn tay con ra, và đặt vào sườn Ta. Đừng vô
tín, nhưng hãy tin!”( Giăng 20:25-27).
Có hai loại đức tin mà chúng ta có thể lựa chọn
– đức tin của Áp-ra-ham hay đức tin của Thôma.
Áp-ra-ham nói rằng: “Tôi sẽ tin hết năm này
qua năm khác, và tôi sẽ hành động dựa trên
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niềm tin đó bởi vì tôi biết những gì Đức Chúa
Trời đã phán.”
Thô-ma nói rằng: “Tôi sẽ tin khi tôi nhìn thấy.”
Đức tin của Áp-ra-ham – dựa trên việc nghe
Lời Đức Chúa Trời.
Đức tin của Thô-ma – dựa trên năm giác quan.
Đức tin của Áp-ra-ham – dựa trên những lời
hứa của Đức Chúa Trời.
Đức tin của Thô-ma – dựa trên những bằng
chứng thể lý.
Chúng ta có một con người bên trong và một
con người bên ngoài. Con người bên trong là
tâm linh của chúng ta. Con người bên ngoài là
tâm trí và thân thể của chúng ta. Đức tin dựa
trên những bằng chứng thể lý là chỉ tin vào tự
nhiên, quan điểm của con người tự nhiên, tin
với con người bên ngoài. Còn tin với tấm lòng
có nghĩa là tin trong tâm linh của chúng ta - với
con người bên trong của chúng ta.
Giăng nói cho chúng ta biết rằng “Người nào
tin Ta, thì những sông nước sự sống sẽ tuôn
tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã
nói.”(Giăng 7:38)
Đức tin tuôn tràn từ con người bên trong của
chúng ta như nước hằng sống chảy vào lòng
chúng ta và cho những người xung quanh chúng
ta.
MÔI-SE – VỊ ĐẠI TƯỚNG VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC TIN
Cha Mẹ Của Môi-se
Trong Hê-bơ-rơ 11:23-29 chúng ta tìm thấy một
tấm gương tuyệt vời của đức tin. Cuộc đời của
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Môi-se có thể là một nghiên cứu hoàn chỉnh về
điều này.
Cha mẹ của Môi-se không sợ chiếu chỉ của vua
Pha-ra-ôn. Trong sách Hê-bơ-rơ, chúng ta biết
rằng, “Bởi đức tin, khi mới sinh Môi-se, cha
mẹ đem giấu đi ba tháng vì thấy đứa con
kháu khỉnh khác thường, không sợ lệnh cấm
của nhà vua.” (câu 23 NLT)
Đức Tin Của Môi-se
Không từ ngữ nào có thể diễn tả được đức tin
của con người này. Sau khi trải qua bốn mươi
năm trong đồng vắng, Đức Chúa Trời phán với
ông, ông đã không sợ phải đối diện với Pha-raôn. Ông đòi tự do cho dân sự của mình. Ông
đứng tại cung điện nơi mà ông đã một lần được
chào đón như một hoàng tử nhưng giờ đây ông
đứng đó với tư cách là một đại sứ cho Đức
Chúa Trời.
Ông đã dẫn dắt dân sự của mình trong hơn bốn
mươi năm, ông tin Đức Chúa Trời chu cấp thức
ăn, nước uống cho họ, bảo vệ họ, và luật pháp
cho họ. Từ lúc Đức Chúa Trời phán với ông ở
bụi gai cháy, ông đã bước đi với Đức Chúa Trời
bằng đức tin.
“Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ bỏ
danh hiệu mình là con trai của công chúa
Pha-ra-ôn, thà cùng con dân Đức Chúa Trời
chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng
qua của tội lỗi.
Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Cơ Đốc là quí
hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự
ban thưởng.” (câu 24-26 NLT)
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 Rời Khỏi Ai Cập
“Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua
giận; vì ông kiên trì như thể thấy Đấng
không thấy.” (câu 27 NLT)

 Giữ Lễ Vượt Qua
“Bởi đức tin, ông giữ lễ Vượt Qua và rưới
máu, để thiên sứ hủy diệt không đụng đến
con đầu lòng dân Y-sơ-ra-ên.” (câu 28 NLT)

 Vượt Qua Biển Đỏ
“Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển
Đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập
thử đi qua, thì bị nhận chìm.” (câu 29 NLT)
Môi-se Hiểu Biết Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời nói rằng Môi-se là người khiêm
hòa hơn mọi người trên thế gian, và Ngài đã nói
chuyện với ông mặt đối mặt.
(Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi
người trên thế gian.)…Ngài phán cùng hai
người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong
các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giêhô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện
thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao.
Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy, người
thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện
cùng người miệng đối miệng, một cách rõ
ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức
Giê-hô-va.”(Dân-số Ký 12:3,6-8)
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SỰ CHỊU ĐỰNG CỦA ĐỨC TIN
Môn đồ Phi-e-rơ đã viết về sự chịu đựng, kiên
nhẫn của đức tin.
“Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh
em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn
vàn thử thách, để đức tin của anh em sau khi
được thử nghiệm sẽ quí hơn vàng - dù vàng
đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại - đem lại
sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức
Chúa Giê-xu Cơ Đốc hiện đến. Dù chưa thấy
Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp
Ngài anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong
niềm vui rạng ngời, khôn tả; vì anh em nhận
được thành quả của đức tin, là sự cứu rỗi
linh hồn mình.” (1 Phi-e-rơ 1:6-9).
Ví Dụ Về Gióp
Những lời công bố của Gióp qua thời gian ông
bị thử thách sẽ luôn luôn ở vị trí được nhớ đến
của đức tin. Gióp đã không hiểu chuyện gì đã
xảy ra. Bạn bè của ông chắc chắn cũng không
hiểu.
Trong Gióp 13:15, chúng ta đọc: “Dẫu Chúa
giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài;”
Và chúng ta tìm thấy những lời công bố tuyệt
vời của đức tin ở trong sách Gióp 19:23-27,
“Ôi! Chớ chi các lời tôi đã biên chép! Ước gì
nó được ghi trong một quyển sách!
Chớ gì lấy cây viết bằng sắt và chì, mà khắc
nó trên đá lưu đến đời đời!
Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn
sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên
đất.
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Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát,
bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức
Chúa Trời;
Chánh tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem
Ngài, chớ chẳng phải kẻ khác”
Và xem những lời của Gióp trong sách Gióp
23:8-12
“Nầy, tôi đi tới trước, nhưng không có Ngài
tại đó; Tôi đi lại sau, song tôi cũng chẳng
nhìn thấy Ngài;
Qua phía tả, khi Ngài đương làm công việc
đó, song tôi không phân biệt Ngài được; Ngài
ẩn tại phía hữu, nên tôi chẳng thấy Ngài.
Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài
đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng.
Chân tôi bén theo bước Chúa; Tôi giữ đi
theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch.
Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi
Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn
là ý muốn lòng tôi.”
Bất kể hoàn cảnh xảy ra như thế nào đi nữa
Gióp vẫn tin cậy Đức Chúa Trời.
SỰ ĐIỂM DANH CỦA ĐỨC TIN
Nhiều cuốn sách đã được viết về Hê-bơ-rơ
chương 11 và không một nghiên cứu đầy đủ về
đức tin mà không nhìn vào phân đoạn Kinh
Thánh tuyệt vời này. Dòng chữ “bởi đức tin”
được sử dụng mười tám lần trong bốn mươi
câu.
Bởi việc sử dụng nhiều bản dịch khác nhau giúp
chúng ta hiểu ra những ý nghĩa mới trong Kinh
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Thánh nên chúng ta sẽ sử dụng bản dịch New
Living Bible cho chương này.
Đức tin là gì? “Đức tin là sự đảm bảo chắc
chắn về những điều mình đang hi vọng, là
bằng chứng của những điều mình chẳng xem
thấy.”
Thời xưa Đức Chúa Trời đã chứng nhận cho
dân Ngài bởi vì đức tin của họ.
“Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã
được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời,
đến nỗi những vật thấy được hình thành từ
những vật không thấy được.”(Hê-bơ-rơ 11:13 NLT).
Đức tin là sự bảo đảm chắc chắn về những gì
chúng ta hy vọng sẽ xảy ra. Hy vọng chuyển
thành sự đảm bảo của đức tin. Đức tin là chấp
nhận trong lĩnh vực tự nhiên những gì không
thể nhìn thấy được. Đức Chúa Trời nói với
chúng ta rằng ngay cả việc tạo ra vũ trụ cũng
bằng Lời Ngài - bởi đức tin. Những vật hữu
hình được tạo ra từ những sự vô hình.
A-bên
Ca-in và A-bên dâng lên Chúa hai của tế lễ
khác nhau, nhưng của tế lễ của A-bên được
dâng lên bởi đức tin. Bởi vì của lễ đó được dâng
lên bởi đức tin nên nó đã được nhận.
“Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa
Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in, và ông
được chứng nhận là công chính khi Đức
Chúa Trời chấp nhận lễ vật ấy. Và cũng nhờ
đó mặc dù ông đã chết lâu rồi, ông vẫn còn
nói với chúng ta bởi vì đức tin của ông.” (câu
4 NLT)
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Hê-nóc
“Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không
trải qua sự chết; người ta không thấy ông
nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp ông lên. Bởi
trước khi được tiếp lên, ông được chứng
nhận là đã sống hài lòng Đức Chúa Trời.
Không có đức tin, thì không thể nào làm hài
lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần
Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu,
và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai
chân thành tìm kiếm Ngài.” (câu 5,6 NLT).
Nô-ê
“Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về
những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính
sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình.
Bởi đó nhờ đức tin ông lên án thế gian, và trở
được xưng công chính trước mặt Đức Chúa
Trời.” (câu 7 NLT)
Áp-ra-ham
“Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi,
đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp; ông
đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin,
ông cư trú trong đất hứa như trên đất ngoại
quốc, ở trong các trại với Y-sác và Gia-cốp,
là những người đồng thừa kế một lời hứa với
ông. Vì ông chờ đợi một thành có nền móng
do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng.”
(câu 9-10 NLT)
Sa-ra
“Bởi đức tin, chính Sa-ra dù hiếm muộn và
cao tuổi vẫn còn có khả năng sinh sản, vì bà
tin rằng Đấng đã hứa với mình là thành tín.
Vì thế, cũng từ một người xem như đã chết,
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lại sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao
trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm
được.” (câu 11-12 NLT)
Trung Tín Đến Cuối Cùng
“Tất cả những người ấy đều chết trong đức
tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho
mình; chỉ trông thấy và chào mừng những
điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và
lữ khách trên đất. Vì những người nói như
thế, chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê
hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà
mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở
về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt
hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức
Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là
Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị
cho họ một thành.” (câu 13-16 NLT)
Áp-ra-ham Dâng Y-sác
“Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong
khi bị thử nghiệm. Ông sẵn sàng hiến dâng
đứa con một đã nhận được theo lời hứa, là
đứa con mà Đức Chúa Trời có phán: ‘‘Chính
qua Y-sác, con sẽ có một dòng dõi được gọi
bằng tên con.” Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa
Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại, nói theo
nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại con mình từ
cõi chết.” (câu 17-19 NLT)
Y-sác Chúc Phước Cho Gia-cốp và Ê-sau
“Bởi đức tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp
và Ê-sau về những việc tương lai.” (câu 20
NLT)
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Gia-cốp chúc phước cho Giô-sép
“Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần qua đời đã
chúc phước cho hai con của Giô-sép, và
nương trên đầu gậy mình mà thờ lạy.” (câu
21 NLT)
Giô-sép
Giô-sép lúc gần qua đời vẫn tin rằng con cháu
Y-sơ-ra-ên sẽ được vào đất hứa.
“Bởi đức tin, Giô-sép lúc gần qua đời đã nói
về việc con cháu Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập
và truyền dặn về hài cốt mình.” (câu 22
NLT)
Tường Thành Đổ Xuống
Giô-suê tin cậy Đức Chúa Trời, đi theo sự
hướng dẫn của Ngài và dẫn dắt con cái Y-sơ-rađến trong chiến thắng siêu nhiên đầu tiên của họ
ở trong Đất Hứa.
“Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ
xuống, sau khi dân Y-sơ-ra-ên đi vòng quanh
bảy ngày.” (câu 30 NLT )
Ra-háp
Kỵ nữ Ra-háp ở thành Giê-ri-cô đã hành động
trong đức tin khi cô tiếp rước những thám tử đi
do thám xứ, và cô đã mạo hiểm mạng sống
mình vì họ, bởi vì cô tin vào quyền năng của
Đức Chúa Trời của họ.
“Bởi đức tin, kỹ nữ Ra-háp không chết với
kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp rước các thám
tử cách hòa nhã.” (câu 31 NLT)
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Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và Các Đấng Tiên
Tri
“Tôi còn nói gì nữa? Vì nếu tôi muốn nói về
Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đavít, Sa-mu-ên và các nhà tiên tri, thì không
đủ thì giờ.
Những người ấy bởi đức tin đã chinh phục
các vương quốc, thực thi công lý, nhận được
những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa
hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật,
trở nên dũng cảm trong chiến trận, khiến
quân ngoại xâm chạy trốn.”
Hội Thánh Đầu Tiên
Một số phụ nữ có thân nhân đã chết được
sống lại. Nhiều người bị cực hình tra khảo đã
quyết định thà chết còn hơn chối Chúa để
được phóng thích, vì họ chọn sự sống lại tốt
hơn.
Có người chịu sỉ nhục đòn vọt. Có người bị
xiềng xích, lao tù.
Người bị ném đá, người bị cưa sẻ, kẻ chịu
đâm chém, người mặc da chiên, da dê. Họ
chịu gian khổ cùng cực, bị bức hại, bạc đãi
đủ điều.
Xã hội loài người không còn dung họ nữa
nên họ phải lang thang ngoài sa mạc, lưu lạc
trên đồi núi, chui rúc dưới hang sâu hầm tối.
Chúng Ta Phải Hoàn Thành Cuộc Đua
Tất cả những người ấy dù đã được chứng
nhận tốt nhờ đức tin, nhưng chưa nhận lãnh
điều đã hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời đã
cung cấp điều tốt hơn cho chúng ta, để ngoài
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chúng ta ra, họ không đạt đến sự toàn hảo
được. (từ câu 32-câu 40 NLT)
Mặc dù họ không nhìn thấy lời hứa - họ không
nhìn thấy sự hiện đến của Chúa Cứu Thế - Đấng
giải cứu - nhưng họ vẫn tiếp tục tin cậy Chúa
cho đến khi họ qua đời.
Một Lời Cảnh Báo Thiên Liêng
Trước khi tác giả sách Hê-bơ-rơ điểm danh
những người đã sống và chết bởi đức tin trong
Cựu Ước, ông đã đưa ra cho chúng ta một lời
cảnh báo.
“Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin,
còn nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng vui chút
nào.” (Hê-bơ-rơ 10:38).
Và trong sách Hê-bơ-rơ, chúng ta biết rằng Đức
Chúa Trời không hổ thẹn về những người này.
“Nhưng họ mong ước một quê hương tốt
hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức
Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là
Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị
cho họ một thành.” (Hê-bơ-rơ 11:16 )
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Bốn bước đức tin của Áp-ra-ham là gì ?

2. Đức Chúa Trời đã mô tả về Môi-se trong sách Dân-số ký như thế nào? Tại
sao điều này lại quan trọng?
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Bài học ba

NHỮNG NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN
Đức tin siêu nhiên, đức tin thay đổi thế giới đến
bởi việc chúng ta là ai trong Đấng Christ.
Chúng ta là những tạo vật mới trong Chúa Giêxu Christ. Chúng ta có thể có đức tin, một loại
đức tin của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta
được ở trong Ngài. Chúng ta là xương của
xương Ngài và thịt của thịt Ngài, và chúng ta
nghe được tiếng phán của Ngài.
“Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, là
xương của xương Ngài và thịt của thịt Ngài.”
(Ê-phê-sô 5:30)
Chúng ta cần hiểu rằng chúng ta có hai vị trí
trong Đấng Christ. Đầu tiên là về phương diện
Địa Vị và thứ hai là về phương diện Trải
Nghiệm.
CHÚNG TA LÀ AI TRONG ĐẤNG CHRIST
Sự Tái Sinh
Tại thời điểm của sự cứu rỗi một phép lạ đã xảy
ra. Đức Thánh Linh báp tem vào thân thể của
Chúa Giê-xu Christ.
“Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hi
Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báptêm trong một Thánh Linh để trở thành một
thân thể, và tất cả đều được uống chung một
Thánh Linh.” (1 Cô-rinh-tô 12:13).
Chúng ta có một vị trí mới ở trong Ngài. Chúng
ta được tái sinh. Chúng ta là những tạo vật mới
ở trong Ngài.
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“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Cơ Đốc, người ấy
là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy,
mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).
“Con người cũ” của chúng ta mà vốn có đã
không còn tồn tại nữa. Con người đó đã “qua
đi” (đã chết rồi). Mọi sự đều trở nên mới.
Với tư cách là “những tạo vật mới” chúng ta là
một với Đấng Christ. Tất cả những gì Ngài có
bây giờ là của chúng ta. Chúng ta đã chết về
mặt tâm linh. Bây giờ chúng ta có một tâm linh
sống động với một địa vị hoàn toàn mới.
“Như trong A-đam, mọi người đều chết,
cũng vậy, trong Đấng Cơ Đốc mọi ngươi đều
sẽ sống lại.” (1 Cô-rinh-tô 15:22).
Sự Công Chính Của Đức Chúa Trời
Một số người đã trải qua những mặc cảm tội lỗi
và những cảm giác của sự định tội là điều đã
ngăn cản đức tin của họ để tin và nhận lấy tất cả
những gì Đức Chúa Trời đã hứa. Sự mặc khải
về những tạo vật mới là một sự mặc khải về sự
công chính. Chúng ta không còn là “những tội
nhân được cứu bởi ân điển.” Khi trở thành
những tạo vật mới, chúng ta không còn là
“những tội nhân” nữa. Tất cả sự công chính của
Chúa Giê-xu Christ đã trở thành của chúng ta,
thuộc về chúng ta. Chúng ta, với tư cách là
những tạo vật được tái sinh, chúng ta là sự công
chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu.
Chúng ta sẽ không bao giờ nhận được bất kỳ sự
công chính nào hơn sự công chính mà chúng ta
nhận được tại thời điểm chúng ta được cứu rỗi.
Chúng ta phải biết rằng chúng ta là ai ở trong
Đấng Christ, nếu chúng ta phải sống bởi một
đức tin mà đức tin đó làm đẹp lòng Đức Chúa
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Trời. Điều đó thông qua sự mặc khải về tạo vật
mới mà đức tin của chúng ta có thể tin rằng
chúng ta có thể có và có thể làm tất cả những
lời Ngài bày tỏ.
Chúng ta có một địa vị tuyệt vời, về phương
diện địa vị, trong Đấng Christ tại chính thời
điểm này. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu,
Con Một của Đức Chúa Trời, là Chúa và là Cứu
Chúa của chúng ta, chúng ta được đặt ở trong
Ngài và nhận lãnh nhiều phúc lợi tuyệt vời.
Những Phúc Lợi Của Chúng Ta

 Dự Phần Vào Bản Tính Thiên Thượng
“Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài
ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và
cao quí, để nhờ đó anh em trở nên người dự
phần vào bản tính thiên thượng.”(2 Phi-e-rơ
1:4)

 Nhận Được Sự Sống Đời Đời
“Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự
sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở
trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có
sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì
không có sự sống. Tôi viết điều nầy cho anh
em là những người đã tin đến danh Con Đức
Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống
đời đời.” ( 1 Giăng 5:11 - 13).

 Được Chia Sẽ Sự Công Chính Của Ngài
“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề
biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để
trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công
chính trước mặt Đức Chúa Trời.”(2 Cô-rinhtô 5:21)
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 Được Địa Vị Làm Con Của Ngài
“Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn
cho chúng ta địa vị làm con của Ngài bởi Đức
Chúa Giê-xu Cơ Đốc, theo mục đích tốt đẹp
của ý muốn Ngài.” (Ê-phê-sô 1:5)

 Chúng Ta Được Thừa Hưởng Cơ Nghiệp Của Ngài
“Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm
người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn
theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng
hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài
muốn.” (Ê-phê-sô 1:11)

 Chúng Ta Được Chia Sẽ Địa Vị Làm Vua Và Thầy Tế Lễ Của Ngài
“…và làm cho chúng ta trở nên các vua, trở
nên các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, là Cha
Ngài, đáng được tôn vinh và uy quyền đời
đời! A-men.” (Khải Huyền 1:6 KJ)
ĐƯỢC BIẾN HÓA TRỞ NÊN MỘT ẢNH TƯỢNG CỦA NGÀI
Khi tâm linh của chúng ta được tái sinh với tư
cách là những tạo vật mới và chúng ta có một
địa vị hoàn toàn mới và có một vị trị trong
Đấng Christ, thì phần thân thể và phần hồn của
chúng ta vần cần phải trải nghiệm sự biến hóa
để trở nên giống như ảnh tượng của Đấng
Christ. Thân thể của chúng ta cần được chữa
lành và linh hồn của chúng ta cần được phục
hồi.
Được Giải Phóng
Chúng ta biết rằng lẽ thật có thể giải phóng
phần thân thể và phần hồn của chúng ta.
Giăng đã viết rằng, “Các ngươi sẽ biết lẽ thật,
và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi.” (Giăng
8:32)
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Sự hiểu biết về lẽ thật của Lời Chúa sẽ giải
phóng đức tin của chúng ta để chúng ta tin,
công bố, và nhận được tất cả những gì Đức
Chúa Trời đã cung ứng cho chúng ta với tư cách
là những tạo vật mới ở trong Đức Chúa Giê-xu
Christ.
Tâm Trí Của Chúng Ta Được Đổi Mới
Khi chúng ta đọc và suy gẫm Lời Chúa thì Đức
Thánh Linh đang phục hồi phần hồn của chúng
ta. Tâm trí của chúng ta đang được đổi mới, để
khiến chúng ta bước đi bởi đức tin.
“Vậy, thưa anh em, bởi sự thương xót của
Đức Chúa Trời tôi nài xin anh em dâng thân
thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và
đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ
phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập
theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi
sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt
đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn
của Đức Chúa Trời.”(Rô-ma 12:1,2)
Cảm Xúc Của Chúng Ta Đang Được Phục Hồi
Cảm xúc của linh hồn chúng ta đang được phục
hồi.
“Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh
tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ
lại linh hồn tôi” (Thi thiên 23:2,3a).
Linh hồn của chúng ta và thân thể của chúng ta
nhận được tất cả những phúc lợi mà chúng ta có
được trong Đấng Christ.
“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hôva! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh
thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi
khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ
của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
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chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc
mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự
nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều
đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được
thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi
trở lại như của chim phụng hoàng.” (Thi
Thiên 103:1-5)
Những Phúc Lợi mà Chúng Ta Được Trải Nghiệm

 Sự Bình An
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một nơi của
sự bình an trọn vẹn.
“Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài,
thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên
trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3)

 Sự Vui Mừng
Một nơi của niềm hạnh phúc sâu xa, hay niềm
vui.
“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống;
Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại
bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.”
(Thi thiên 16:11)

 Sức Lực
“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc
được sức mới, cất cánh bay cao như chim
ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không
mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31)

 Sự Vững Vàng
“Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp
kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được
nơi ẩn trú cao.”(Châm ngôn 18:10)

 Năng Quyền
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“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các
con, thì các con sẽ nhận lấy quyền
năng.”(Công vụ 1:8)

 Nơi của Sự Ảnh Hưởng
“Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến
thắng thế gian, và điều làm cho chúng ta
chiến thắng thế gian chính là đức tin của
chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian,
nếu không phải là người tin Đức Chúa Giêxu là Con Đức Chúa Trời?” (1 Giăng 5:4,5).
Cho dẫu những hoàn cảnh của chúng ta có khó
khăn đến đâu thì cũng không tạo ra sự khác biệt
cho lắm – dù những áp lực có căng thẳng đến
đâu, những nghịch cảnh hoặc những nan đề
trong cuộc sống như thế nào đi chăng nữa thì
chúng ta vẫn có một nơi của sự bình an trọn
vẹn. Chúng ta đọc trong thư tín Phi-líp, “Đừng
lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng
lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà
trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức
Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời,
vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và
trí anh em trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu.”(Philíp 4:6-7)
Hãy chú ý rằng lời cầu nguyện và nài xin của
chúng ta phải được thực hiện cùng với sự cảm
tạ.
CHUYỂN THÀNH HÀNH ĐỘNG
Tâm Trí Hay Tấm Lòng?
Có một sự khác biệt quan trọng giữa những gì
chúng ta tin bằng tâm trí của chúng ta và những
gì chúng ta tin với tấm lòng của chúng ta. Với
tâm trí của chúng ta, chúng ta tin nhiều điều và
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phần lớn những gì chúng ta tin là những gì
chúng ta đã học được từ Kinh Thánh.
Tin thì tốt. Chúng ta tin rằng Kinh Thánh là lời
được Đức Chúa Trời thần cảm. Chúng ta tin
rằng Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời.
Chúng ta tin rằng thế giới được tạo dựng nên
bởi Ngài. Chúng ta tin rằng A-đam và Ê-va
được tạo dựng nên bởi Ngài và Ngài phán với
họ rằng “các ngươi hãy thực thi thẩm quyền
trên khắp đất”. Chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu
đã chữa lành nhiều người đau ốm, bệnh tật.
Chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu nói với các môn
đồ rằng “các công việc mà Ta đã làm, các ngươi
cũng có thể làm được”.
Chúng ta là những học trò của Lời Chúa và có
rất nhiều, rất nhiều điều chúng ta tin.
Đó Có Phải Là Đức Tin Không?
Tuy nhiên đức tin vượt xa hơn những gì chúng
ta tin với tâm trí của chúng ta. Đức tin đến bởi
sự mặc khải từ Đức Thánh Linh. Qua sự mặc
khải này nó đóng vai trò như là một lời phán cá
nhân của Lời Đức Chúa Trời với chúng ta thì
lúc ấy đức tin sẽ nhảy vào tâm linh của chúng
ta. Sau đó chúng ta tin với tấm lòng của chúng
ta.
(Nhưng lời ấy nói gì? “Đạo ở gần anh em,
trên môi miệng và trong lòng anh em”(Đó là
đạo đức tin mà chúng tôi giảng dạy) (Rô-ma
10:8).
Lời này đến từ sự mặc khải đưa vào tấm lòng
của chúng ta.
“Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giêxu là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức
Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại,
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thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng
thì được xưng công chính, và ai tuyên xưng
nơi miệng thì được cứu rỗi”(Rô-ma 10:9,10).
Đức tin thì tin với cả tấm lòng của chúng ta chứ
không chỉ tin với tâm trí của chúng ta.
Đức tin là lấy những gì chúng ta tin và chuyển
nó thành hành động. Bằng chứng của đức tin là
một hành động của sự vâng phục. Sứ đồ Gia-cơ
đã viết rằng, “Thưa anh em của tôi, nếu một
người bảo mình có đức tin nhưng không có
hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có
cứu người ấy được không?” (Gia-cơ 2:14)
Hành Động Tương Thích
Đức tin luôn luôn đi kèm với hành động tương
thích. Gia-cơ gọi nó là việc làm. Bạn có thể đọc
phân đoạn sau đây thay thế cho nó từ “hành
động”.
“Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có việc
làm (hành động), thì tự nó chết. Nhưng có
người sẽ nói: ‘‘Bạn có đức tin, còn tôi có việc
làm (hành động).” Hãy chỉ cho tôi đức tin
không có việc làm (hành động) của bạn đi,
rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng việc làm
(hành động) của tôi.
Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn
tin đúng; ngay cả ma quỉ cũng tin như vậy và
run sợ. Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn
biết rằng đức tin không có việc làm (hành
động) là vô ích không?
Chẳng phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã
được xưng công chính bởi việc làm (hành
động), khi ông dâng con mình là Y-sác trên
bàn thờ sao? Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với
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việc làm (hành động), và nhờ việc làm (hành
động) mà đức tin trở nên trọn vẹn.
Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng
nghiệm: ‘‘Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và
nhờ đó ông được kể là công chính” và được
gọi là bạn của Đức Chúa Trời.
Anh em thấy đó, người ta được xưng công
chính bởi việc làm (hành động), chứ không
chỉ bởi đức tin mà thôi.
Cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp đã được
xưng công chính bởi việc làm (hành động),
khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng
một con đường khác sao? Xác không có hồn
thì chết, đức tin không có việc làm (hành
động) cũng chết như vậy” ( Gia-cơ 2:17-26 ).
Sự Thử Nghiệm Thật
Nếu không có hành động tương ứng với những
gì chúng ta nói rằng chúng ta tin, thì chúng ta
có thể biết được rằng điều chúng ta có đó chỉ là
sự hiểu biết của cái đầu (tâm trí) mà thôi. Đức
tin đến bởi sự mặc khải đưa vào tâm linh của
chúng ta, và sau đó chúng ta tin với tấm lòng
của chúng ta - sẽ luôn có một hành động của
đức tin vì nó sẽ đưa ra bằng chứng về đức tin
mà chúng ta đã nhận được.
ĐI THEO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA CHÚNG TA
Chúa Giê-xu
Kinh Thánh chứa đầy những tấm gương của
đức tin chuyển thành hành động, nhưng chúng
ta hãy bắt đầu với tấm gương lớn nhất, vĩ đại
nhất của chúng ta - Chúa Giê-xu.
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 Ngài Bảo Điều Gì, Hãy Làm Theo Điều Đó!
Trong Giăng chương 2, chúng ta hãy đọc về
phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-xu được ghi lại.
Đó là hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Ca-na.
Ma-ri đã nói với các đầy tớ điều gì? “Người
bảo gì, hãy làm theo”
Và Chúa Giê-xu đã chỉ dẫn cho họ. “Hãy đổ
nước đầy những chum nầy.” “Bây giờ hãy
múc ra, đem đến cho người quản tiệc.”
Tôi tự hỏi khi nước hóa thành rượu. Liệu nó còn
như lúc các đầy tớ mới đổ nước vào chum, hay
nó giống như khi họ mang đến cho chủ tiệc?
Trong sự vâng phục, ngay cả khi những sự chỉ
dẫn có vẻ là dại dột, ngu ngốc trong lĩnh vực tự
nhiên, họ vẫn vâng lời Chúa Giê-xu và làm theo
những gì Ngài bảo họ làm và phép lạ đã xảy ra.

 Hãy Giơ Tay Ra
Khi Chúa Giê-xu thấy người đàn ông bị teo tay,
Ngài đã hướng dẫn rất đơn giản. Điều này là bất
khả thi trong lĩnh vực tự nhiên, nhưng lại rất
đơn giản trong giây phút của đức tin.
Vả, có người teo tay.
Rồi Ngài phán với người đàn ông đó rằng:
“Hãy giơ tay ra!” Người ấy giơ tay ra, thì tay
được lành như tay kia. ( Ma-thi-ơ 12:10a,
13).

 Hãy Đứng Dậy
Bốn người bạn không thể đem được người bạn
bị bại của họ đến với Chúa Giê-xu để được
chữa lành. Nhưng họ nghe nói về quyền năng
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chữa lành của Chúa Giê-xu. Họ rất tin vào
quyền năng đó và họ đã trèo lên mái nhà, dỡ
ngói ra để họ có thể đặt người bạn của họ xuống
trước mặt Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã làm gì?
Thấy đức tin của họ, Ngài phán: “Hỡi con,
tội lỗi con đã được tha!”
Ngài phán với người bại liệt: “Ta bảo con:
Hãy đứng dậy, vác giường trở về nhà!”
Lập tức người bại liệt đứng dậy trước mặt
họ, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà,
tôn vinh Đức Chúa Trời.”(Lu-ca 5:20, 24b,
25).
Làm sao Chúa Giê-xu thấy được đức tin của
họ?
Ngài đã nhìn thấy hành động của họ và những
hành động đó là hành động của đức tin.
Các Môn Đồ

 Nhưng Chúng Con Sẽ Vâng Lời Thầy
Hãy xem Lu-ca 5:4-7
“Khi dạy xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy chèo
ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá.”
Si-môn thưa: “Thưa Thầy, chúng con đã
làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả,
nhưng vâng lời Thầy con sẽ thả lưới.
”Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến
nỗi đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở
thuyền kia đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá
đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm.”
Si-môn là một ngư phủ. Chúa Giê-xu đã từng là
thợ mộc. Nếu Si-môn nhìn sự việc trong lĩnh
vực tự nhiên, thì ông đã không thả lưới xuống.
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Sự hiểu biết của ông trong lĩnh vực đánh bắt cá
chắc chắn nhiều hơn sự hiểu biết của Chúa Giêxu. Tuy nhiên, ông đã nghe lời của Chúa Giêxu, và vâng lời, ông đã thả lưới xuống.
Đức tin là nghe và làm theo lời của Chúa Giêxu.
Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta ngày
hôm nay. Ngài phán bảo chúng ta những
phương cách đem lại sự thịnh vượng và sức
khỏe cho chúng ta.
Trong phép lạ chữa lành đầu tiên trong sách
Công vụ, chúng ta đọc về cách các môn đồ
bước ra trong đức tin. Chúng ta thấy rằng họ đã
noi theo tấm gương của Chúa Giê-xu.
“Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có
vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho
anh: Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc
người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi!”
Phi-e-rơ nắm tay phải anh và đỡ dậy. Lập
tức hai bàn chân và mắt cá anh trở nên cứng
vững. Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước
đi cùng hai ông vào đền thờ; vừa đi vừa
nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời” (Công vụ
3:6-8 ).
Thành Giê-ri-cô
Dân Y-sơ-ra-ên vừa mới đến vùng Đất Hứa và
thành Giê-ri-cô kiên cố thì đứng sừng sững
trước mặt họ. Đức Chúa Trời đã phán gì với
Giô-suê?
“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng:
Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ
mạnh dạn của nó vào tay ngươi.” (Giô-suê
6:2)
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Nào, hãy chờ đã. Đây là một pháo đài lớn. Quân
đội của nó ở bên trong, các bức tường thì vững
chãi, và người ta đã chuẩn bị nó trước cho việc
bị bao vây. Nhưng Đức Chúa Trời đã nói, “ta
đã phó Giê-ri-cô vào tay ngươi” Câu này ở thì
quá khứ. “Ta đã phó vào tay ngươi...”
Và sau đó Chúa hướng dẫn cho họ làm những
điều dường như rất vô lý. Trong sáu ngày, họ cứ
hành quân chung quanh thành, thổi kèn, và
quay trở lại doanh trại. Và vào ngày thứ bảy, họ
sẽ hành quân chung quanh thành bảy lần, và
thổi kèn, và các vách thành sẽ đổ xuống.
Bây giờ Giô-suê cần phải thực hiện một lựa
chọn. Ông sẽ làm theo sự hướng dẫn của Đức
Chúa Trời chứ? Ông sẽ hành động theo Lời
Chúa và đòi hỏi tất cả những chiến binh trong
quân đội của mình hành động theo Lời Chúa
chứ?
Ông đã làm theo Lời Chúa, và như chúng ta
biết, các vách thành đã đổ xuống.
Phải chăng Chúa có ban cho chúng ta Lời Ngài
như “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu
cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang
của Ngài trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu.” (Philíp 4:19) ?
Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính, hãy
cầu xin Chúa hướng dẫn cho bạn để bạn biết
mình cần làm những gì, và sau đó làm những gì
Ngài phán. Khi chúng ta thực sự tin những gì
Ngài đã phán với lòng của chúng ta, chúng ta sẽ
đáp lại bằng một hành động vâng phục.
Na-a-man Tại Sông Giô-đanh
Na-a-man là một quan tổng binh của vua Sy-ri
và ông đã có một cô gái nô lệ từ Y-sơ-ra-ên.
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Khi cô nghe rằng ông bị bệnh phung, cô nói với
ông về tiên tri Ê-li-sê ở Y-sơ-ra-ên rằng Ê-li-sê
có thể chữa lành cho ông ngay cả bệnh phung.
Hy vọng đã dấy lên trong Na-a-man vì ông đã
chuẩn bị hành lý lên đường đến Y-sơ-ra-ên để
gặp tiên tri Ê-li-sê. Ông đến với nhiều ngựa, xe
và các đầy tớ của ông, và ông mong đợi rằng
mình sẽ được đón tiếp với sự tôn trọng lớn.
Nhưng điều gì đã xảy ra?
“Vậy, Na-a-man đến với ngựa và xe, dừng tại
cửa nhà Ê-li-sê. Ê-li-sê sai một sứ giả nói với
người rằng: Hãy đi tắm mình bảy lần dưới
sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành,
và ngươi sẽ được sạch.
Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói
rằng: Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra
đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giêhô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa
qua đưa lại trên chỗ bịnh và chữa lành kẻ
phung.
A-ba-na và Bạt-ba, hai sông ở Đa-mách, há
chẳng tốt hơn các nước trong Y-sơ-ra-ên
sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay
sao? Vậy, người trở đi và giận dữ.
Những tôi tớ đến gần người, mà thưa rằng:
Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một
việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi
rày người bảo cha rằng: “Hãy tắm, thì được
sạch.”
Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm
mình bảy lần, theo như lời truyền của người
Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt
người trở nên như trước, giống như thịt của
một đứa con nít nhỏ” (2 Các Vua 5:9-14).
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Na-a-man là một người giàu có, và thật không
dễ dàng cho ông để hạ mình xuống và xuống
sông Giô-đanh tắm bảy lần. Chắc chắn điều này
không có lý tí nào. Đức Chúa Trời đã không trả
lời theo cách ông mong đợi và ông bắt đầu lên
đường về nhà trong sự thịnh nộ…nhưng sau đó
... ông đã vâng lời Chúa. Ông ta đã làm những
gì Đức Chúa Trời bảo. Ông tắm dưới sông Giôđanh bảy lần và ông đã được chữa lành.
Hãy Vì Đức Tin Mà Chiến Đấu Dũng Cảm
Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền là
một câu chuyện kể về hành động đức tin của
những người nam và những người nữ. Nó
không phải là câu chuyện của những người chờ
đợi người khác để có đức tin thay cho họ.
Đức tin không phải là, “Ồ, bất cứ điều gì Đức
Chúa Trời muốn ...” hay là “Tôi biết tôi sẽ được
chữa lành vào một thời điểm nào đó trong
tương lai.” Hay là “Nếu Chúa muốn tôi làm
điều gì đó, Ngài sẽ nói cho tôi biết.”
Đức tin là chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của
chúng ta – hãy cầu nguyện về điều đó mãi cho
đến khi chúng ta nghe tiếng phán từ Đức Chúa
Trời - tìm kiếm Lời Chúa mãi cho đến khi Đức
Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta câu trả lời.
Hãy nhớ những lời của Gia-cơ, “Đức tin cũng
vậy, nếu đức tin không có việc làm (hành
động vâng phục để hổ trở cho nó), thì tự nó
thiếu thốn quyền năng (không có hiệu quả,
chết).”(Gia-cơ 2:17 của Bản dịch Amplified).
Ti-mô-thê nói với chúng ta rằng “Hãy vì đức
tin mà chiến đấu dũng cảm” (1 Ti-mô-thê
6:12a).
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Trong Ê-phê-sô chúng ta đọc, “Vì vậy, hãy
trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để
trong ngày tai họa anh em có thể chống cự
lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em
vẫn đứng vững vàng.
Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng
chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày
bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, luôn
luôn dùng đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em
có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỉ”
(Ê-phê-sô 6:13-16).
Mỗi ngày chúng ta đang ở trong một trận chiến
cho sức khỏe, tài chính, gia đình và đất nước
của chúng ta. Đó là lúc các tín hữu phải nghe
Lời Chúa – công bố Lời Chúa - và hành động
trong đức tin trên Lời ấy.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hãy liệt kê mười lợi ích của việc có đức tin.

2. Cho một ví dụ của Kinh Thánh về hành động của đức tin và cách mà nó
tác động, ảnh hưởng đến đời sống của bạn?
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Bài học bốn

SÁU YẾU TỐ CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN
Nhận Được Lời Hứa Của Đức Chúa Trời Qua Đức Tin
Lời của Đức Chúa Trời chứa đầy những lời hứa
mà những lời hứa ấy thuộc về mọi kẻ tin. Tuy
nhiên, để nhận được nhiều lợi ích từ những lời
hứa này, chúng ta phải đáp ứng các điều kiện
nhất định dựa trên Lời Chúa. Đây là sáu yếu tố
cơ bản của đức tin. Theo như Lời của Đức Chúa
Trời nói Chúa đã ban phước với sự thịnh vượng
và sức khỏe Thiên Thượng nhưng nhiều người
vẫn sống trong nghèo đói, đau ốm, bệnh tật và
đau đớn trong thân thể của họ bởi vì mỗi một
yếu tố trong sáu yếu tố cơ bản của đức tin
không phải là một thực tế trong đời sống của
họ. Nhờ sáu yếu tố cơ bản của đức tin mà mọi
kẻ tin đều có thể nhận lấy và kinh nghiệm được
tất cả những lợi ích của những lời hứa được tìm
thấy trong Lời Chúa.
Sáu yếu tố cơ bản của đức tin là:
Hiểu biết những gì thuộc về chúng ta
Cầu xin!
Tin và nhận lấy
Những lời công bố của đức tin
Hành động trên đức tin của chúng ta
Sự kiên nhẫn của đức tin
HIỂU BIẾT NHỮNG GÌ THUỘC VỀ CHÚNG TA
Để có đức tin, trước tiên chúng ta phải hiểu biết
những gì thuộc về chúng ta thông qua Lời Đức
Chúa Trời. Chúng ta được biết về tầm quan
trọng của việc tìm kiếm Lời Chúa để tìm thấy
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những lời hứa của Đức Chúa Trời qua bốn con
người khác nhau trong Kinh Thánh.
Tiên Tri Giê-rê-mi
Tiên tri Giê-rê-mi nói cho chúng ta biết cách mà
ông có được sự vui mừng và cách ông tìm kiếm
những lời hứa tuyệt vời của Đức Chúa Trời
trong đời sống của ông.
“Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy
rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng
tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn
quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!”
(Giê-rê-mi 15:16)
Sứ Đồ Phi-e-rơ
Chúng ta phải tìm kiếm và hiểu biết được
những lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta
phải biết rằng những lời hứa này là gì và chúng
ta phải biết rằng mỗi một lời hứa đó là thuộc về
chúng ta là những người tin vào Lời Chúa.
“Cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên
anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và
Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta! Quyền
năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng
ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin
kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu
gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức
của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy,
Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao
và cao quí, để nhờ đó anh em có thể tránh
khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi
tham dục, và trở nên người dự phần vào bản
tính thiên thượng” (2 Phi-e-rơ 1:2 - 4).
Những lời hứa của Đức Chúa Trời là “vô cùng
tuyệt vời và quý giá.” Chúng ta phải tìm kiếm
trong Kinh Thánh để khám phá những lời hứa
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này, để chúng ta hiểu biết được những gì thuộc
về chúng ta.
Sứ Đồ Giăng
Đức tin của chúng ta không thể vượt lên trên
những gì chúng ta biết.
“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải
phóng các ngươi” (Giăng 8:32 ).
Sự hiểu biết về lẽ thật của Lời Chúa có khả
năng giải phóng chúng ta, điều đó chỉ có thể
được bày tỏ cho chúng ta bởi Đức Thánh Linh
khi chúng ta đọc và học hỏi Lời Chúa. “Lẽ thật”
của Lời Chúa không thể giải phóng chúng ta
nếu như chúng ta không hiểu biết nó. Ngay cả
những gì được bày tỏ cho chúng ta dường như
rồ dại đối với tâm trí tự nhiên của chúng ta, thì
đó vẫn là sự hiểu biết về “lẽ thật” được tìm thấy
trong Lời Chúa là điều sẽ giải phóng chúng ta.
Sứ Đồ Phao-lô
Phao-lô đã viết cho những người Cô-rinh-tô
rằng:
Nhưng, như điều đã chép: “Những gì mắt
chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ
đến, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho
những người yêu mến Ngài.”
Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều nầy
cho chúng ta qua Thánh Linh. Vì Thánh
Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những sự sâu
nhiệm của Đức Chúa Trời. Ai biết được tư
tưởng của con người, nếu không phải là tâm
linh ở trong chính người ấy? Cũng vậy,
không ai có thể biết được ý tưởng của Đức
Chúa Trời, ngoài Thánh Linh của Đức Chúa
Trời.
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Nhưng, chúng ta không nhận lấy linh của thế
gian, mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời,
để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa
Trời ban cho chúng ta. Chúng tôi truyền đạt
điều nầy, không nhờ những ngôn từ học hỏi
được nơi sự khôn ngoan của loài người,
nhưng nhờ sự chỉ dạy của Thánh Linh, dùng
lời lẽ thuộc linh giải bày những chân lý thuộc
linh.
Người không có Thánh Linh không nhận
được những điều từ Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, vì người ấy xem những điều nầy
là điên rồ, và không thể hiểu được, vì phải
được phán đoán cách thuộc linh. Nhưng,
người có Thánh Linh thì xét đoán mọi sự,
còn chính người ấy thì không bị ai xét đoán.
“Vì ai đã biết được tâm trí của Chúa, để chỉ
bảo Ngài?” Nhưng chúng ta có tâm trí của
Đấng Cơ Đốc. (1 Cô-rinh-tô 2:9 - 16).
CẦU XIN!
Chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời về những
điều đã thuộc về chúng ta. Nhiều lời cầu nguyện
không được nhậm bởi vì chúng ta cứ nói về một
hoàn cảnh nào đó nhưng không bao giờ cầu
nguyện cho hoàn cảnh đó.
Sứ đồ Gia-cơ đã viết rằng, “...Anh em không
có gì cả, vì anh em không cầu xin” (Gia-cơ
4:2b).
Chúa Giê-xu Phán ...
“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ,
cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được;
ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở.
Có ai trong các con, khi con mình xin bánh
lại cho đá?
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Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng? Vậy nếu
các con vốn là người xấu, còn biết cho con
mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở
trên trời lại không ban những vật tốt cho
những người xin Ngài sao?”(Ma-thi-ơ 7:7 11)
Những Phước Hạnh Của Chúng Ta
Đức Chúa Trời đã ban phước cho mọi điều cần
thiết để chúng ta sống một đời sống đắc thắng,
một đời sống dư dật, sung mãn và một đời sống
khỏe mạnh trên đất này. Mỗi một phước hạnh
này đã thuộc về chúng ta rồi. Chúng đã tồn tại
trên Thiên Đàng rồi.
“Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa
chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Ngài
đã ban cho chúng ta trong Đấng Cơ Đốc mọi
phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời”
(Ê-phê-sô 1:3).
Bất Cứ Điều Gì Chúng Ta Cầu Xin
Tuy nhiên, để nhận được những phước hạnh
này, chúng ta không những phải biết về những
phước hạnh đó thôi mà chúng ta còn phải cầu
xin Cha đem đến những phước hạnh đó cho
chúng ta nữa.
“Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các
con cầu xin Cha, thì Ngài sẽ nhân danh Ta
ban cho các con. Đến bây giờ, các con chưa
từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu
xin đi, thì các con sẽ nhận được, để niềm vui
của các con được trọn vẹn.” (Giăng 16:23b,
24).
Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta rằng chúng
ta sẽ nhận được bất cứ điều gì chúng ta cầu xin
Ngài. Hãy cầu xin Chúa Cha những điều mà
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Ngài đã hứa trong Lời của Ngài là một yếu tố
quan trọng của đức tin, điều đó là cần thiết cho
chúng ta để chúng ta có thể nhận được sự biểu
lộ của bất kỳ lời hứa nào được tìm thấy trong
Lời Chúa.
“Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các
con lấy đức tin mà cầu xin, đều sẽ nhận được
cả.” (Ma-thi-ơ 21:22 ).
“Nhưng Tôi Đã Không Nhận Được”
Gia-cơ nói với chúng ta biết rằng có hai lý do
chúng ta cầu xin mà không nhận được. Đầu tiên
là chúng ta đã không cầu xin theo ý muốn của
Ngài.
“Anh em cầu xin mà không nhận được, vì
anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho
dục vọng riêng của mình” (Gia-cơ 4:3).
Thứ hai là chúng ta phải cầu xin bằng đức tin,
không chút nghi ngờ.
“Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không
chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như
sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó.
Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận
được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là một người
phân tâm, không ổn định trong mọi đường
lối mình” (Gia-cơ 1:6-8).
TIN VÀ NHẬN LẤY
Chúng ta phải tin rằng chúng ta nhận được
những lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho
chúng ta thì chúng ta sẽ có chúng.
Chúa Giê-xu Nói Hãy Tin
“Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các
con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng
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mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được
điều ấy” (Mác 11:24).
Để nhận được một lời hứa, chúng ta không phải
chỉ biết những lời hứa đó là gì và cầu xin Chúa
ban cho lời hứa đó, mà chúng ta còn phải tin
rằng ích lợi của lời hứa đó thuộc về chúng ta, và
chúng ta đã nhận được nó ngay giây phút chúng
ta cầu xin. Bất kể có bằng chứng về lời hứa đó
đã được biểu lộ ra trong đời sống của chúng ta
hay không, chúng ta phải “tin rằng chúng ta đã
nhận được rồi.” Chúng ta phải tin rằng chúng ta
đã nhận được những lời hứa đó đúng vào thời
điểm chúng ta cầu xin nó bởi đức tin. Chúng ta
đừng tin vào những gì chúng ta nhìn thấy hoặc
cảm nhận được. Chúng ta hãy tin những gì Lời
Chúa nói.
“Vì hễ ai xin thì được…”(Ma-thi-ơ 7:8a).
Đức Chúa Giê-xu nói: “Có phải vì thấy Ta
nên con tin chăng? Phước cho những người
không thấy mà tin!” (Giăng 20:29).
Tác giả Sách Hê-bơ-rơ
Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói cho chúng ta biết
rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban thưởng cho
những người siêng năng tìm kiếm Ngài.
“Không có đức tin, thì không thể nào làm hài
lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần
Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu,
và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai
tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6).
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NHỮNG LỜI CÔNG BỐ CỦA ĐỨC TIN
Chúng ta phải nói dựa trên Lời Chúa và những
gì chúng ta tin cũng phải dựa trên Lời Chúa.
Rồi chúng ta sẽ có bất cứ điều gì chúng ta nói.
Chúa Giê-xu Phán
“Thật, Ta bảo các con, ai bảo hòn núi nầy:
‘Hãy nhấc lên, và lao xuống biển,’ nếu trong
lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng
tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì người đó sẽ có
bất cứ điều gì mình nói.” (Mác11:23 KJ).
Đức Tin Nói
Sứ đồ Phao-lô viết rằng, “…Nhưng sự công
chính đến từ đức tin…Nhưng lời ấy nói gì?
“Đạo bởi gần anh em, trên môi miệng và
trong lòng anh em,” Đó là đạo đức tin mà
chúng tôi giảng dạy. Vậy nếu miệng anh em
xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa và lòng anh
em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ
cõi chết sống lại, thì anh em sẽ được cứu. Vì
ai tin trong lòng thì được xưng công chính,
và ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu
rỗi”(Rô-ma 10:6a,8- 10).
Qua những gì chúng ta nói, chúng ta đang công
bố về những gì chúng ta tin và những gì chúng
ta tin để nhận được. Những lời nói của chúng ta
rất quan trọng, bởi vì chúng là những gì chúng
ta đang thực sự tin.
Đừng Nói Đến Những Nan Đề
Chúng ta chỉ có thể nhận bởi đức tin. Nếu đó là
đức tin, thì chúng ta không còn nói đến những
nan đề, khó khăn nữa mà chúng ta chỉ nói đến
Lời Chúa mà thôi. Lúc chúng ta công bố đức tin
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của chúng ta cũng là lúc chúng ta đang tạo ra
“bởi bông trái của môi miệng chúng ta”.
“Vậy, nhờ Đức Chúa Giê-xu chúng ta hằng
dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa
Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên
xưng danh Ngài” (Hê-bơ-rơ 13:15).
Nói Lời Đức Tin
Chúng ta phải xưng nhận những điều gì mà
chúng ta tin trong lòng qua môi miệng của
chúng ta. Tin một điều gì đó với tâm trí của
chúng ta là một chuyện, tuy nhiên, khi đức tin
đến bởi việc nghe lời “Rhema” của Đức Chúa
Trời, điều đó đồng nghĩa với việc hiện giờ
chúng ta đang nói những gì chúng ta tin trong
lòng.
Sự xưng nhận là Đức tin nói ra. Những gì chúng
ta nói phải phù hợp với Lời Chúa và không
được nói bởi cảm xúc hoặc những triệu chứng
trên thân thể của chúng ta. Trong nguyên ngữ
tiếng Hy Lạp từ “xưng nhận” có nghĩa là “đồng
ý với” hoặc nói những lời giống như lời của
Đức Chúa Trời nói. Sự xưng nhận mang đến sự
chiếm hữu.
Lời Nói Của Chúng Ta Tạo Ra
Chúng ta được tạo dựng theo như hình ảnh của
Đức Chúa Trời và giống Ngài. Đức Chúa Trời
tạo dựng chúng ta bởi lời được nói ra từ môi
miệng của Ngài.
“Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã
được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời,
đến nỗi những vật thấy được hình thành từ
những vật không thấy được” (Hê-bơ-rơ
11:3).
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Chúng ta cũng có thể “tạo ra” bởi những lời ra
từ môi miệng chúng ta. Có một quyền năng
được tạo ra khi chúng ta nói Lời của Đức Chúa
Trời từ môi miệng của chúng ta trong đức tin.
Trở Lại Với Áp-ra-ham
Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham rằng:
“Ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân
tộc.” Thậm chí Ngài còn đổi tên của ông từ Ápram thành Áp-ra-ham có nghĩa là Cha của nhiều
dân tộc. Tuy nhiên, Áp-ra-ham không có con
trong khi ông đã một trăm tuổi rồi. Theo lẽ tự
nhiên thì không thể nào mà Áp-ra-ham và Sa-ra
có thể thụ thai và có một đứa con được.
Áp-ra-ham không xưng nhận những điều ông
nhìn thấy hoặc cảm nhận trong lĩnh vực tự
nhiên. Thay vào đó ông xưng nhận những gì
Đức Chúa Trời phán với ông. Ông gọi “những
điều không có như đã có”. Trái với tất cả các
bằng chứng tự nhiên, ông tin cậy Đức Chúa
Trời và đức tin của ông bắt đầu nói ra những gì
Đức Chúa Trời phán. Ông đã không hề dao
động trong sự vô tín. Ông hoàn toàn tin vào
những gì Đức Chúa Trời đã hứa sẽ trở thành
hiện thực trong đời sống ông.
Một số người có thể hỏi rằng, “Liệu có thành
thật không khi tôi không nhận được những biểu
lộ của sự chữa lành mà tôi lại công bố rằng tôi
đã được chữa lành rồi?” Câu trả lời là “Không.
Bạn sẽ không thành thật nếu bạn nói bạn bị
bệnh trong khi Lời Chúa nói bạn đã được chữa
lành.”

66

HÀNH ĐỘNG TRÊN ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA
Chúng ta phải hành động trên đức tin của chúng
ta.
Những Hành Động Tương Thích Với Đức Tin
Có một tiến trình của từng yếu tố của đức tin.
Sau khi chúng ta khám phá và biết được những
gì Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta, và
chúng ta đã cầu xin cho những điều đó, và
chúng ta tin rằng chúng ta đã nhận được những
lời hứa đó và bây giờ chúng ta nói ra theo đức
tin của mình, và tiếp theo chúng ta phải hành
động trên đức tin của chúng ta. “Việc làm” của
chúng ta hoặc “hành động của sự vâng phục”
phải tương thích và đi cùng với những gì chúng
ta nói rằng chúng ta tin.
Gia-cơ đã viết rằng, “Thưa anh em của tôi,
nếu một người bảo mình có đức tin nhưng
không có hành động thì có ích gì không? Đức
tin đó có cứu người ấy được không?
…Nếu đức tin không có hành động, thì tự nó
chết.”(Gia-cơ 2:14).
Hãy Là Người Hành Động Theo Lời Chúa
Chúng ta không phải chỉ là những người nghe
lời Chúa, mà chúng ta còn là những người làm
theo Lời Chúa.
“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà
lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà
không làm theo, thì giống như người kia soi
mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi, và
quên ngay mặt mình như thể nào. Nhưng
người nào xem xét kỹ luật pháp toàn hảo
nầy, là luật pháp đem lại sự tự do, và bền
tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi,
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nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước
trong công việc mình” (Gia-cơ 1:22-25).
Áp-ra-ham – Người Hành Động Theo Lời Chúa
Cuối cùng, Áp-ra-ham nhận được lời hứa của
mình. Nhiều năm sau đó Y-sác đã ra đời. Mọi
điều Áp-ra-ham tin được đặt lên con trai của
ông là Y-sác và sau đó Đức Chúa Trời đòi hỏi
đức tin nhiều hơn ở ông khi Ngài thử nghiệm
Áp-ra-ham bằng cách bảo ông rằng hãy dâng Ysác làm của lễ thiêu. Điều này thật khó với Ápra-ham, nhưng ông vẫn vâng lời Đức Chúa Trời
và đã dẫn Y-sác đến xứ Mô-ri-a dâng Y-sác làm
của lễ thiêu. Đi đến xứ Mô-ri-a, ông chỉ thị cho
hai người đầy tớ của ông, những người đi cùng
ông và Y-sác.
Áp-ra-ham liền bảo hai đầy tớ: “Hai đứa ở
đây giữ lừa. Ta và Y-sác lên chỗ kia. Thờ
phượng xong chúng ta sẽ trở lại.” (Sáng thế
ký 22:5). Bản dịch Hiện Đại
Hành động của Áp-ra-ham bày tỏ sự vâng lời
Đức Chúa Trời. Và lời nói của ông đã biểu lộ
đức tin trọn vẹn, tuyệt đối của ông vào Đức
Chúa Trời, rằng Ngài sẽ hoàn thành lời hứa của
Ngài cho ông, điều đó có nghĩa là ông tin Đức
Chúa Trời sẽ giải thoát Y-sác khỏi cái chết khi
ông nói, “rồi chúng ta sẽ trở lại với hai
ngươi”
Qua “những hành động” hay “những việc làm”
của Áp-ra-ham cho thấy đức tin trọn vẹn của
ông vào Đức Chúa Trời về việc tin rằng Ngài sẽ
làm thành lời hứa của Ngài. Giữa lúc Áp-raham hành động để chứng tỏ sự vâng phục trọn
vẹn của ông qua việc cầm dao lên để giết Y-sác,
Đức Chúa Trời đã ngăn ông lại và cung ứng
một sinh tế để thay thế.
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“Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời
kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-raham!
Người thưa rằng: Có tôi đây.
Thiên-sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình
con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ
ta biết rằng ngươi thật kính-sợ Đức Chúa
Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức
con một ngươi.
Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau
lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi
cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của
lễ thiêu thay cho con mình.
Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê
Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên
núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn” (Sáng
thế ký 22:11-14).
Việc làm hoặc hành động vâng phục của Áp-raham tương thích và ăn khớp với những gì ông
nói rằng ông tin. Gia-cơ đã nói rằng, “Nếu đức
tin không có hành động, thì tự nó chết”. Nếu
là đức tin thì sẽ có những hành động của sự
vâng phục tuyệt đối.
SỰ KIÊN NHẪN CỦA ĐỨC TIN
Áp-ra-ham là một tấm gương về sự kiên nhẫn
của đức tin. Trong suốt nhiều nhiều năm tháng,
ông vẫn luôn tin vào lời hứa của Đức Chúa
Trời. Ông đã phải chịu đựng những lời chế
nhạo, chế giễu đến với ông bởi những người
khác vì ông tự gọi mình là cha của nhiều dân
tộc, trong khi ông thậm chí không có lấy một
đứa con trai.
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Giữ Vững Đức Tin
Và cuối cùng, chúng ta phải “giữ vững” những
gì Chúa đã hứa, những gì chúng ta đã cầu xin,
những gì chúng ta đã tin, những gì chúng ta đã
công bố và hành động. Không phải tất cả mọi
việc đều được đáp ứng ngay lập tức. Phải có
“một sự kiên nhẫn” của đức tin.
“Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về
niềm hi vọng không chuyển lay của chúng ta,
vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín”
(Hê-bơ-rơ 10:23).
Kiên nhẫn là khả năng chịu đựng dựa trên sự tin
cậy tuyệt đối của chúng ta ở nơi Đức Chúa Trời
và ở Lời Ngài. Dwight L.Moody nói rằng, Nếu
đức tin của bạn “xì hơi” vào lúc kết thúc thì nó
đã có một lỗ mọt lúc ban đầu.
Gia-cơ đã viết rằng, “Thưa anh em của tôi,
hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến
cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì
biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra
kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát
huy hết hiệu lực của nó , để chính anh em
được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu
sót điều gì” (Gia-cơ 1:2-4).
Hãy Vững Tin
Nhiều khi có những người đã tin Lời Chúa để
nhận được sự chữa lành trên thân thể của họ
nhưng họ thất vọng nếu không có những biểu
hiện của sự chữa lành diễn ra trên thân thể họ
ngay lập tức. Nhiều người trong số họ “bỏ đi sự
vững tin của họ” với những suy nghĩ rằng sẽ
không có gì xảy ra.
Trong việc tiếp nhận những biểu lộ của quyền
năng chữa lành của Đức Chúa Trời trong đời
sống của chúng ta, có những lúc sự chữa lành
70

được biểu lộ ra ngay lập tức như một “phép lạ”.
Nhưng cũng có những lúc sự biểu lộ của sự
chữa lành đến dần dần như “một tiến trình của
sự chữa lành.”
Cùng một nguyên tắc như vậy cho dù chúng ta
tin Đức Chúa Trời đem đến sự biểu lộ của sự
chữa lành cho thân thể của chúng ta, cho mối
quan hệ của chúng ta, cho tài chính của chúng
ta hoặc cho bất cứ điều gì chúng ta tin để nhận
được từ Đức Chúa Trời. Đức tin phải chịu
đựng, phải kiên nhẫn ngay cả khi chúng ta
không thấy một sự biểu lộ nào ngay lập tức.
Chúng ta phải “giữ vững” đức tin của chúng ta
và không “bỏ đi sự vững tin của chúng ta” nếu
những biểu lộ đó không đến ngay lập tức.
“Vậy, chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó
sẽ đem lại phần thưởng lớn. Vì anh em cần
phải kiên nhẫn, để sau khi đã làm theo ý
muốn Đức Chúa Trời, thì nhận được điều đã
hứa cho mình.” (Hê-bơ-rơ 10:35-36).
Hãy Siêng Năng
Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói rằng, “Nhưng chúng
tôi mong ước rằng mỗi người trong anh em
cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ
vững niềm hi vọng cho đến cuối cùng; đến
nỗi anh em không lười biếng, nhưng cứ bắt
chước những người bởi đức tin và lòng kiên
nhẫn mà hưởng được lời hứa” (Hê-bơ-rơ
6:11,12).
Khi không có biểu lộ ngay lập tức của những gì
chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời để nhận được
thì chúng ta vẫn phải kiên trì và háo hức chờ
đợi nó với một sự chịu đựng, kiên nhẫn của đức
tin.
Sứ đồ Phao-lô viết rằng, “Nhưng nếu đặt hi
vọng vào điều mình không thấy thì chúng ta
cứ kiên nhẫn chờ mong điều đó.” (Rô-ma
8:25)
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Đa-vít nói rằng, “Hãy trông đợi Đức Giê-hôva; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông
đợi Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 27:14)
Và Ê-sai nói về chúng ta như chim ưng.
“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc
được sức mới, cất cánh bay cao như chim
ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không
mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31)
Tóm Lại
Khi mỗi một trong sáu yếu tố của đức tin trở
thành một phần của đời sống hàng ngày của
chúng ta, chúng ta sẽ đi từ đức tin đến đức tin
và ngày càng nhiều những lời hứa của Đức
Chúa Trời sẽ trở thành thực hữu trong đời sống
của chúng ta.
“Vì trong Tin Lành nầy, sự công chính của
Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến
đức tin, như lời có lời chép: “Người công
chính sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17)
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Bằng lời của bạn hãy viết ra sáu yếu tố cơ bản của đức tin.

2. “Sự Kiên Nhẫn Của Đức Tin?” nghĩa là gì?
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Bài học năm

MỘT ĐỨC TIN TĂNG TRƯỞNG KHÔNG NGỪNG

MỘT LƯỢNG ĐỨC TIN

Phao-lô đã viết, Đức Chúa Trời đã ban cho
mỗi người một lượng đức tin. (Rô-ma 12:3b)
Chúng ta đọc trong Bản Dịch Mới, Vì nhờ ân
sủng Chúa ban cho tôi, tôi xin nói với mỗi
người trong anh chị em: Đừng nghĩ về mình
cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ, đúng
theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban
phát cho mình.
Chúng ta biết rằng Chúa đã ban cho mỗi người
một lượng đức tin cần thiết để tiếp nhận Ngài là
Chúa và Cứu Chúa của họ, vì Kinh Thánh chép
rằng: Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em
được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà
là tặng phẩm của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô
2:8)
Đức Tin Hạt Cải
Chúa Giê-xu nói nếu chúng ta có đức tin như
một hạt cải nhỏ bé thì không có gì là không thể
cho chúng ta. Hạt cải thật độc đáo vì nó khởi
đầu tuy quá nhỏ bé nhưng sau đó phát triển
thành một cái cây.
Ngài phán với chúng ta: “Vương quốc thiên
đàng giống như một hạt cải người kia đem
gieo ngoài đồng. Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả
các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn
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nhất trong các loại rau, và trở thành cây đến
nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó.” (Mathi-ơ 13 :31-32).
Đức tin của chúng ta, dẫu cho hôm nay có nhỏ
bé như thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn có thể
lớn lên, và lớn lên, và lớn lên qua các mùa
màng của cuộc đời cho đến khi nó trở nên giống
như một cái cây cung cấp sức sống cho người
khác.
Khi chúng ta học đến những bài học này, xin
hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa xin mở rộng sự
hiểu biết của con về Ngài và mở rộng sự hiểu
biết của con về Lời Ngài. Xin cho tâm linh
con nhận lãnh, và để cho đức tin của con lớn
lên mỗi ngày càng vững mạnh hơn.”
Đức tin đến từ Đức Chúa Trời. Ngài đã ban cho
mỗi người một lượng đức tin. Nhưng điều quan
trọng là “lượng đức tin,” của chúng ta giống
như một hạt cải, tiếp tục phát triển lớn lên trở
thành một đức tin tăng trưởng không ngừng.
Khi chúng ta trải qua những hoàn cảnh của cuộc
đời và trình dâng những hoàn cảnh ấy lên cho
Chúa trong lời cầu nguyện, tìm kiếm Lời của
Ngài, và đáp trả trong đức tin thay vì đáp trả với
hoàn cảnh, Ngài ban cho chúng ta thêm đức tin.
“Hạt cải” đức tin của chúng ta có thể phát triển
thành một cái cây mang lại sự an ủi cho người
khác.
Chúng ta đọc trong Hê-bơ-rơ, Hãy nhìn xem
Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn
tất của đức tin (Hê-bơ-rơ 12:02 a).
Không có đức tin thật ngoại trừ đức tin chúng ta
nhận được từ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không
chỉ là tác giả (Đấng khởi xướng) và là Đấng ban
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đức tin cho chúng ta, nhưng Ngài cũng là Đấng
hoàn tất đức tin của chúng ta.
Quá trình hoàn tất, Chúa Giê-xu đang làm việc
trong đời sống của chúng ta, đây là quá trình đi
từng bước một, khi chúng ta trải qua những thử
thách của cuộc sống. Qua mỗi thử nghiệm,
chúng ta có thể phản ứng theo cách tự nhiên
bằng nỗi sợ hãi, căng thẳng và giận dữ, hoặc là
chúng ta có thể hành động trong đức tin vào
Đức Chúa Trời và những lời hứa trong Lời
Ngài. Với mỗi chiến thắng mới trong đức tin, cơ
bắp đức tin của chúng ta ngày càng mạnh mẽ
hơn. Chúng ta đi từ đức tin, đến đức tin, một
đức tin ngày càng tăng trưởng không ngừng, và
đó là đức tin làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Xin Chúa Giê-xu Thêm Đức Tin
Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ trong Mác, “Tại
sao các con không có đức tin?” Trong Lu-ca,
Ngài hỏi: “Đức tin của các con ở đâu?” Ngài
cũng hỏi giống như vậy đối với thân thể Ngài là
các tín hữu ngày hôm nay. Đức tin mãnh liệt có
thể dời núi của con ở đâu hôm nay?
Hãy xem qua sự giải cứu cậu bé bị quỷ ám
trong Mác 9.
Chúa trách: “Những người hoài nghi kia, Ta
phải ở với các anh em bao lâu nữa, phải chịu
đựng anh em đến bao giờ? Đem ngay đứa trẻ
lại đây!” Chúa hỏi cha đứa trẻ: “Nó bị hành
hạ thế này bao lâu rồi?” Ông đáp: “Thưa, từ
khi còn nhỏ! Quỷ đã ném nó vào lửa, xuống
sông để giết nó. Nếu Thầy có thể cứu nó, xin
thương xót giúp cho!” Chúa Giê-xu ngắt lời:
“Sao ông nói ‘nếu có thể’? Ai tin, mọi việc
đều được cả!” Cha đứa trẻ lập tức la lên:
“Tôi tin! Xin Thầy thêm đức tin cho tôi!”
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Thấy dân chúng tụ tập mỗi lúc một đông,
Chúa liền quở trách quỷ: “Quỷ câm và điếc
kia! Ta ra lệnh: phải ra khỏi đứa trẻ này,
không được nhập vào nó nữa!” Quỷ liền hét
lớn; đứa trẻ bị động kinh dữ dội, rồi quỷ ra
khỏi. Đứa trẻ nằm bất động như xác chết,
nên mọi người đều nói: “Nó chết rồi!”
Nhưng Chúa Giê-xu nắm tay nâng nó lên, nó
liền đứng dậy. (Mác 9: 19-27 Bản Kinh
Thánh Hiện Đại)
Hãy để ý sự trung thực người cha của cậu bé.
Ông không cố gắng lừa dối Chúa Giê-xu. Ông
muốn con trai mình được tự do, và ông la lên:
“Tôi tin! xin giúp cho sự vô tín của tôi!”
Điều đó cũng nên là lời cầu nguyện của chúng
ta ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin giúp cho sự vô
tín của con.
Gia Tăng Đức Tin Của Chúng Ta
Trong Lu-ca các sứ đồ cầu nguyện: “Xin thêm
đức tin cho chúng con!”
Các môn đồ thưa với Chúa: “Xin thêm đức
tin cho chúng con!” (Lu-ca 17:5)
Chúng ta thấy nhiều ví dụ về sự gia tăng đức tin
khi chúng ta đọc sách Công vụ và các thư tín.
Với đức tin được gia tăng từ Chúa, các môn đồ
đã làm những việc vĩ đại.
ĐỨC TIN CỦA CÁC CON Ở ĐÂU?
Chúa Giê-xu Dẹp Yên Cơn Bão
Các môn đồ đã được giảng dạy bởi một giáo sư
vĩ đại nhất của mọi thời đại. Tuy nhiên, khi sự
khủng hoảng đến, họ đã phản ứng trong sợ hãi
và chạy đến với Chúa Giê-xu.
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Bây giờ điều đó đã xảy ra, một ngày kia, Đức
Chúa Jêsus xuống thuyền với các môn đồ và
bảo: “Chúng ta hãy qua bên kia hồ.” Vậy, họ
chèo thuyền đi. Trong khi họ đang chèo
thuyền thì Ngài ngủ. Một cơn bão nổi lên
trên hồ, nước vào đầy thuyền, và họ đang
gặp nguy hiểm.
Các môn đồ đến đánh thức Ngài và nói:
“Thầy ơi, Thầy ơi, chúng ta chết mất!” Ngài
thức dậy, quở gió và sóng, chúng liền ngừng
lại và yên lặng như tờ.
Ngài phán với các môn đồ: “Đức tin các con
ở đâu?” Môn đồ sợ hãi và kinh ngạc hỏi
nhau: “Ngài là ai mà khiến cả gió lẫn nước
cũng phải vâng lệnh Ngài?” (Lu-ca 8:22-25 )
Mạng sống của họ vừa mới được cứu, nhưng
các môn đồ sợ bởi vì ngay cả gió và nước điều
vâng lời Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đáp lại điều
gì? “Đức tin của các con ở đâu”?
Chúng Ta Cũng Có Thể Làm Được Điều Đó
Ngụ ý câu hỏi của Chúa Giê-xu là, “Ta dẹp yên
cơn bão trong đức tin. Tại sao các con không
làm điều đó?”
Các môn đồ đã phản ứng với cơn bão trong sự
sợ hãi, nghi ngờ và vô tín. Chúa Giê-xu đã hành
động trong đức tin. Khi Chúa Giê-xu hỏi: “Đức
tin của các con ở đâu?” Ngài bảo với họ rằng
họ có thể dẹp yên cơn bão nếu họ hành động
trong đức tin.
Chúa Giê-xu làm cho lẽ thật này trở nên rõ ràng
khi Ngài nói với các môn đồ rằng: Quả thật,
quả thật, ta nói cùng các con, người nào tin
Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm
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những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha.
(Giăng 14:12)

 Đức Tin Thật
Đức tin đến bởi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời
và ý muốn của Ngài trong một tình huống nhất
định.
Ý muốn Đức Chúa Trời trong tình huống này là
gì?
Chúa Giê-xu bảo, “Chúng ta hãy qua bên kia
hồ.” Nhưng các môn đồ không hiểu Chúa Giêxu là ai. Họ đã chứng kiến các phép lạ Ngài
làm, nhưng họ vẫn không hiểu được quyền năng
Ngài có trong chính Ngài. Con Người phán,
“Chúng ta hãy qua bên kia hồ,” và quyền năng
của Đức Chúa Trời ở trong những lời này.
Ngày hôm đó Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ,
“Đức tin của con ở đâu?” Ngày hôm nay, Ngài
cũng hỏi nhiều người trong chúng ta cùng một
câu hỏi như vậy.
Họ có sự bày tỏ về ý muốn của Đức Chúa Trời,
“Đi qua bờ bên kia,” nhưng khi sự thử nghiệm
đến, họ la lên: “Chúng ta sắp chết rồi!”
Ngày hôm nay, chúng ta có Lời Chúa. Chúng ta
biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, nhưng rất
nhiều người vẫn còn đang hư mất.
Ô-sê đã viết, Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự hiểu
biết ( Ô-sê 4:6)
Để phát triển đức tin của chúng ta, trước tiên
chúng ta phải có một sự hiểu biết về Lời Chúa.
Sau đó, chúng ta phải tin, suy ngẫm, và hành
động theo Lời đó.
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Đức tin thật là luôn luôn dựa trên sự nhận biết
Đức Chúa Trời, và hiểu biết ý muốn Ngài cho
hoàn cảnh của chúng ta.

 Trong Miệng Chúng Ta
Các môn đồ la lên rằng: “Thầy ơi, Thầy ơi,
chúng ta sắp chết rồi!” Theo tự nhiên, tất cả mọi
người có thể đồng ý với họ.
Hãy để ý, Chúa Giê-xu đã không đồng ý với họ.
Ngài bước tới một cách can đảm, đứng lên,
hành động trong đức tin, và quở trách gió và
sóng.
Các môn đồ kêu la trong sợ hãi. Không có đức
tin trong sự sợ hãi. Sợ hãi là đối ngược với đức
tin. Sợ hãi là bước ra khỏi đức tin. Nơi nào sự
sợ hãi cai trị thì nơi đó đức tin không thể hành
động.
Chúa Giê-xu đứng lên trong uy quyền Ngài và
nói trong lĩnh vực tâm linh.
Khi chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ nói nó ra.
Đức tin là trong miệng của chúng ta. Đức tin
đến từ tâm linh của chúng ta, nhưng nó là trong
miệng của chúng ta.
Nhưng lời ấy nói gì? “Đạo ở gần anh em,
trong môi miệng và trong lòng anh em,” (Rôma 10:08 a)
CUỘC CHIẾN TRONG TÂM TRÍ CHÚNG TA
Máy Vi Tính Chúa Ban
Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người,
Ngài đã ban cho chúng ta một cái máy tính sẵn
có tuyệt vời. Đó là tâm trí của chúng ta. Đó là
một công cụ phức tạp tuyệt vời. Hầu hết chúng
ta đều phớt lờ công cụ này. Nhưng chúng ta đã
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coi thường và không dành thời gian để tìm hiểu
xem nó hoạt động như thế nào.
Máy vi tính, hầu hết chúng ta biết chúng ở khắp
mọi nơi. Một số trong những máy vi tính này có
thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề toán
học phức tạp nhất. Số khác có thể thực hiện các
thao tác xử lý hình ảnh và đồ họa và tạo ra các
ca-ta-lô, bìa sách, hoặc áp-phích. Số khác thì
tạo ra những hình ảnh động phức tạp. Vẫn còn
số khác có thể được sử dụng bởi các kiến trúc
sư để thiết kế nhà cửa, trung tâm mua sắm, văn
phòng cao ốc lớn. Về cơ bản, tất cả các máy
tính đều làm việc như nhau. Nhưng do những
chương trình được cài đặt là nguyên nhân tạo ra
sự khác biệt.

 Mang Rác Vào – Đem Rác Ra
Một trong những điều đầu tiên chúng ta học
được về máy tính của chúng ta là nếu các thông
tin sai trật được đưa vào, thì chúng ta sẽ nhận
các thông tin sai trật ấy.
Máy tính con người của chúng ta, tâm trí của
chúng ta, tiếp nhận thông tin từ lúc mới sinh ra những điều tốt đẹp, những điều xấu xa, những
điều chúng ta nghe, nhìn, ngửi, chạm vào hoặc
nhìn thấy. Chúng ta học hỏi từ những người
xung quanh, từ sách vở, từ truyền hình. Tất cả
mọi thứ chúng ta tiếp xúc đều đi vào máy tính
của chúng ta.
Nhiều người đã được dạy dỗ rằng họ đã thất bại
- họ sẽ không bao giờ có thể thành công, qua
kinh nghiệm của họ, và qua lời nói của người
khác. “Mày chẳng bao giờ có thể làm được điều
gì cho ra hồn cả!” Có thể những lời này được
nói với họ trong sự tức giận. Sự thật đáng buồn
là một khi họ chấp nhận điều này như là sự thật,
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tâm trí của họ sẽ xử lý và làm cho điều này trở
nên thật với họ từ thời điểm đó trở đi. Chúng sẽ
đánh bại chính người ấy. Họ sẽ không bao giờ
thành công.
Nhiều người đã được dạy dỗ rằng họ không
thông minh như những người khác.“Sao mà
mày ngu thế!” là một điều gì đó mà họ có thể đã
nghe đi nghe lại nhiều lần. Và một khi hình ảnh
này đã ăn sâu trong tâm trí của họ, thì họ sẽ
không thể hiện được sự thông minh của họ như
những người xung quanh. Khả năng họ có đó,
nhưng tâm trí của họ sẽ làm cho hình ảnh tiêu
cực trở nên thực tế đối với họ.
Danh sách của các hình ảnh tiêu cực mà chúng
ta có thể đã được dạy dỗ là vô tận. Chúng ta
mập béo. Chúng ta xấu xí. Chúng ta không thể
kết bạn được với ai. Không có ai thực sự thích
chúng ta. Tất cả những điều này, tất cả các yếu
tố tiêu cực đưa vào trong chúng ta mà chúng ta
đã nhận được trong nhiều năm qua, thực sự
quan trọng cho đến khi chúng ta bắt đầu hiểu
được tâm trí chúng ta làm việc như thế nào - khi
chúng ta bắt đầu hiểu được tâm trí Đức Chúa
Trời đã ban cho chúng ta.
Chúng ta không cần phải trở thành người mà
những lời nói tiêu cực và những hành động tiêu
cực nhào nắn chúng ta trở thành. Chúa đã ban
cho mỗi người chúng ta quyền kiểm soát trên
việc chúng ta phải trở thành người như thế nào.
Sắp Đặt Lại Cơ Chế Mục Tiêu
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta có một cơ
chế mục tiêu. Tâm trí của chúng ta sẽ đạt được
mục tiêu chúng ta đặt ra, cho dù các mục tiêu
này là tiêu cực hay tích cực. Điều cần thiết là
chúng ta phải nhận ra những mục tiêu đã được
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thiết lập là điều sẽ đánh bại chúng ta, và thay
đổi chúng! Chúng ta cần phải đặt ra mục tiêu
mới bởi Thánh Linh dẫn dắt.

 Suy Gẫm
Một số người sợ suy gẫm, họ cảm thấy việc suy
gẫm như thể là một phần của các tôn giáo khác.
Nhưng sự suy gẫm là một trong những công cụ
mạnh mẽ của tâm trí của chúng ta và chúng ta
được bảo phải suy ngẫm về Lời Chúa - không
phải mục tiêu riêng của chúng ta hoặc những
giấc mơ, nhưng trên Lời Ngài ngày và đêm. Suy
ngẫm Lời Chúa sẽ khiến chúng ta đặt mục tiêu
của Ngài cho đời sống của chúng ta.
Trong Thi-thiên chúng ta đọc về phước cho
người vui thích về luật pháp của Đức Giê-hôva. Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
(Thi Thiên 1:2)
Và trong Giô-suê chúng ta đọc. Quyển sách
luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy
ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi
điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới
được thịnh vượng trong con đường mình và
mới thành công. (Giô-suê 1:8)
Khi chúng ta suy gẫm về Lời Chúa, nó sẽ trở
thành một phần của chúng ta và chúng ta sẽ bắt
đầu “tuân giữ để làm theo” những gì được viết
ra.

 Tưởng tượng
Tưởng tượng có liên quan chặt chẽ với sự suy
gẫm. Khi chúng ta suy ngẫm về Lời Chúa,
chúng ta cần phải tưởng tượng, hoặc nhìn thấy
mình làm việc đó.
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Trong Sáng thế ký 11, Đức Chúa Trời đang nói
về sự cứng đầu và sự kiêu ngạo của con người
khi Ngài nói, bây giờ chẳng còn chi ngăn
chúng nó làm các điều đã tưởng tượng
[hoạch định] được. (Sáng thế ký 11:6b KJV)
Đức Chúa Trời nói rằng nếu họ có thể tưởng
tượng, thì họ có thể làm được. Bây giờ chúng ta
hãy chuyển điều đó sang khía cạnh tích cực.
Chúa Giê-xu nói các công việc Ngài đã làm, thì
chúng ta cũng có thể làm. Vì vậy, khi chúng ta
đọc các sách Phúc Âm và hãy tưởng tượng
mình làm những gì Chúa Giê-xu đã làm. Chúa
Giê-xu chữa lành người bệnh. Chúa Giê-xu
khiến người chết sống lại. Chúa Giê-xu dẹp yên
cơn bão. Chúa Giê-xu cho đoàn dân đông ăn.
Khi chúng ta suy ngẫm về Lời Chúa và hãy
tưởng tượng mình làm việc đó, khi chúng ta
tưởng tượng nó xảy ra qua bàn tay của chúng ta,
đức tin chúng ta sẽ phát triển và chúng ta sẽ
bước đi trong sự siêu nhiên, trong lĩnh vực đức
tin mà Đức Chúa Trời định cho các tín hữu của
Ngài.
Nhiều sách đã được viết về năng lực của suy
nghĩ tích cực và lời công bố, và những sách ấy
là đúng. Có người nói, “Chúng ta có những gì
chúng ta nói” và thật vậy. Đây là những nguyên
tắc của tâm trí tự nhiên. Đây là cách tâm trí của
chúng ta hoạt động. Đây là quá trình cài đặt lại
tâm trí của chúng ta bằng các mục tiêu tích cực,
nhưng có một bước xa hơn.
Đổi Mới Tâm Trí Của Chúng Ta
Có sự đổi mới tâm trí qua quyền năng của Lời
Đức Chúa Trời. Có một sự cài đặt lại các mục
tiêu tâm trí của chúng ta qua sự dẫn dắt của Đức
Thánh Linh.
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Sứ đồ Phao-lô viết, Đừng khuôn rập theo đời
nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi
mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý
muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức
Chúa Trời. (Rô-ma 12:2)

 Thiết Lập Thứ Tự Thích Hợp
Con người là một hữu thể ba phần. Chúng ta là
một linh (tấm lòng), và có một tâm hồn (tâm trí)
và một thân thể (xác thịt). Tâm trí và cảm xúc
sẽ cố gắng để cai trị tâm linh, và đây là một
điều rất nguy hiểm.
Tâm trí của chúng ta là một công cụ kỳ diệu,
được tạo ra bởi Đức Chúa Trời để lưu trữ thông
tin. Nó lớn hơn bất kỳ máy tính nào đã từng
được phát minh ra, nhưng tâm trí không được
tạo ra để cai trị trên con người thuộc linh của
chúng ta. Tâm trí có thể cho ra thông tin đúng
hoặc sai. Con người tâm linh của chúng ta được
ngồi trong các nơi trên trời với Đấng Christ.
Ngay cả khi chúng ta đã chết vì những vi
phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với
Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em
được cứu — và trong Đấng Christ Jêsus,
Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống
lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời.
(Ê-phê-sô 2:5,6)
Phao-lô đã viết rằng chúng ta không để dựa vào
sự hiểu biết của chúng ta. Thay vào đó, chúng
ta phải trông cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương
cậy nơi sự thông sáng của chúng ta. (Châm
ngôn 3:5)

 Một Số Lẽ Thật - Một Số Sự Lừa Dối
Khi chúng ta cố gắng bước đi trong tâm linh,
chúng ta có thể có một cuộc chiến. Đối với
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nhiều người, tâm trí của chúng ta có lẽ đã từng
bị kiểm soát. Có lẽ chúng ta đã dành cả cuộc
đời để nghiên cứu Lời Chúa. Có lẽ chúng ta có
những sổ tay đầy các điều học hỏi và các kết
luận của chúng ta. Có lẽ chúng ta đã được học
hỏi Lời Chúa qua niềm tin của bố mẹ chúng ta.
Có lẽ chúng ta đã dành một khối lượng lớn thời
gian để nghiên cứu, để chứng minh những gì
chúng ta đã tin.
Có lẽ chúng ta đã được dạy dỗ bởi những bậc
thầy đầy tri thức rằng những ân-tứ của Đức
Thánh Linh đã không còn nữa – những ân tứ ấy
tùy theo sự ban cho khác nhau. Chúng ta có lẽ
đã được dạy về sự chữa lành thiêng thượng
không dành thời đại chúng ta - rằng ân tứ nói
tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, ân tứ nói tiên tri, lời
nói tri thức, lời nói khôn ngoan, và ân tứ làm
phép lạ không dành cho ngày hôm nay.
Tuy nhiên, khi chúng ta có một sự gặp gỡ thực
sự với Đức Chúa Trời, và những điều thuộc về
Thánh Linh trở nên thực hữu với chúng ta, tâm
trí của chúng ta cần phải được đổi mới. Chúng
ta cần phải quay lại với Kinh Thánh và đọc từng
đoạn một, gạt sang một bên những ý kiến cá
nhân của chúng ta, và để cho Đức Chúa Trời
bày tỏ Lời của Ngài.
Nhiều người đến từ những tôn giáo thuộc thuyết
phiếm thần (lòng tin rằng Chúa là tất cả và tất
cả là Chúa). Số khác đến từ nơi mà Lời Chúa bị
giễu cợt, và có nơi vấn đề giáo dục được đề cao
hơn thì người ta sùng bái thầm chí thờ phượng
Kinh Thánh.
Tất cả chúng ta phải đến chổ mà chúng ta có thể
nói như Phao-lô rằng, nhưng việc gì sẽ xảy ra
nếu một vài người trong số họ không tin?
Liệu sự vô tín của họ có vô hiệu hóa sự thành
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tín của Đức Chúa Trời không? Chẳng hề
như vậy! Đức Chúa Trời là chân thật, mặc
dù mọi người đều giả dối (Rô-ma 03:03 - 4a).
Chúng ta phải quyết liệt trong việc vứt bỏ
những điều chúng ta đã được dạy mà trái với
Lời Chúa.

 Bắt Phục Mọi Tư Tưởng
Những tư tưởng của chúng ta đến từ đâu? Câu
trả lời rất đơn giản, “từ khắp mọi nơi.” Chúng ta
liên tục bị khủng bố bởi những suy nghĩ từ năm
giác quan của chúng ta - từ văn phòng của
chúng ta - từ truyền hình - từ sách vở - từ phim
ảnh - từ quá khứ của chúng ta.
Có hai loại tư tưởng. Có những tư tưởng bắt
nguồn từ Lời Chúa, từ những sự dạy dỗ tốt,
hoặc từ chính Đức Chúa Trời, và có những tư
tưởng đến từ vương quốc của Sa-tan.
Phao-lô đã viết rằng chúng ta hãy đánh hạ
các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự
hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý
tưởng phải thuận phục Đấng Christ. (2 Côrinh-tô 10:5)
Câu này đọc dể hơn là đưa vào thực hành rất
nhiều. Phao-lô nói chúng ta phải buộc mọi ý
tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Điều đó có
nghĩa là mỗi lần chúng ta cảm thấy mình đang
dập tắt Thánh Linh bên trong, chúng ta nên phủ
nhận những lời nói giả dối, hoặc tư tưởng chúng
ta vừa mới nhận được.
Chúng ta càng dành nhiều thời gian với Đức
Chúa Trời, trong Lời của Ngài và trong lời cầu
nguyện, thì tư tưởng của chúng ta sẽ càng bắt
nguồn từ Ngài, và đức tin của chúng ta sẽ càng
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được nâng lên. Tâm trí của chúng ta sẽ được
biến đổi từ tự nhiên đến siêu nhiên.
Trong châm ngôn chúng ta biết rằng. Vì hắn
nghĩ trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy.
(Châm ngôn 23:7 a)

 Một Số Ví Dụ
Khi chúng ta đối diện với một điều nào đó cần
phải được học theo phương thức mới, hay các
thông tin mới, các chương trình mới, chúng ta
có thể nói, “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban
thêm sức cho tôi.”
Khi chúng ta, hoặc một người bạn cần được
chữa lành, chúng ta có thể nói, “Chúa Giê-xu
phán, “chúng ta có thể chữa lành bệnh tật.
“Chúa Giê-xu nói: “Đặt tay của con trên người
bệnh và họ sẽ được chữa lành. “Chúa Giê-xu
nói ...”
Trong chức vụ khi chúng ta cảm thấy sợ hãi,
chúng ta có thể nói, “Thánh Linh của Chúa ngự
trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền
giảng Tin Lành cho người nghèo. Ngài đã sai
Ta để công bố những người bị giam cầm được
phóng thích, người mù lòa được sáng mắt,
người bị áp bức được tự do; và công bố năm thi
ân của Chúa.”
Khi cảnh thất bại đến với tâm trí của chúng ta từ
quá khứ, chúng ta có thể nói, “Vâng, ta đã thất
bại ngày hôm đó, nhưng ta không phải là một
người thất bại. Ta là một tạo vật mới trong
Chúa Giê-xu. Ta có quyền năng của Chúa
Thánh Linh trong ta.”
Trên đời sống hàng ngày, chúng ta có thể đổi
mới tâm trí của chúng ta để trở nên người Đức
Chúa Trời tạo dựng chúng ta để trở nên. Bằng
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cách vứt bỏ các lối suy nghĩ cũ, bằng cách đổi
mới tâm trí của chúng ta qua quyền năng của
Lời Chúa và Thánh Linh của Ngài, tâm trí của
chúng ta có thể trở thành một đồng minh to lớn
trong việc giúp chúng ta bước vào khuôn mẫu
của đức tin.

Kết Luận
Khi chúng ta đọc trong Rô-ma, mỗi chúng ta đã
được ban cho một lượng đức tin. Khi chúng ta
sử dụng đức tin này, nó sẽ lớn lên. Chúng ta có
xu hướng nhìn xung quanh chúng ta và nghĩ
rằng người này hay người kia thực sự có đức
tin. Nhưng mức độ đức tin không được ban cho
họ một cách siêu nhiên. Nó đến qua sự siêng
năng và một đức tin tăng trưởng không ngừng,
khi họ đối diện với những bão tố và thử thách
của cuộc đời.
Khi chúng ta xem Thế vận hội và xem những
vận động viên nam và nữ chạy đua, nhảy rào,
trượt băng, hay bất cứ môn thể thao tuyệt vời
nào khác mà họ tranh tài, chúng ta ngạc nhiên
trước những gì họ có thể thực hiện. Nhưng nếu
chúng ta dành thời gian để tìm hiểu về quá khứ
của họ, chúng ta thấy họ đã dành hằng giờ,
ngày, tháng, năm và thời gian kỷ luật để luyện
tập, luyện tập, và luyện tập. Khi còn nhỏ, họ bắt
đầu làm chính xác điều tương tự như hàng trăm
trẻ em khác xung quanh họ làm. Nhưng trong
họ có một mong muốn trở nên vượt trội - một
mong muốn trở nên tốt nhất trong một lĩnh vực
cụ thể. Và mong muốn đó đẩy họ đi xa hơn
những gì người khác đã làm.
Khi những lời Chúa Giê-xu nói: “Việc Ta đã
làm thì các con cũng làm được” trở thành hiện
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thực với chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu đọc các
sách Phúc Âm theo một cách mới. Mỗi lần khi
chúng ta đọc một phép lạ Chúa Giê-xu đã làm,
chúng ta sẽ nói, “Tôi cũng có thể làm được điều
đó. Tôi có thể chữa lành bệnh. Tôi có thể dẹp
yên cơn bão. Tôi có thể khiến người chết sống
lại. “Chúng ta sẽ bắt đầu hình dung mình làm
những việc này. Những lời của Chúa Giê-xu sẽ
trở thành một thách thức đối với chúng ta và
Đức Chúa Trời sẽ cho phép chúng ta nhìn thấy
những cơ hội xung quanh chúng ta để thực hành
đức tin của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu thực
hành đức tin của chúng ta và đức tin của chúng
ta sẽ phát triển, và lớn lên và lớn lên.

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Tại sao Chúa Giê-xu đã ví đức tin như một hạt cải, và điều đó khích lệ
bạn như thế nào ngày hôm nay?

2. Đâu là mối liên hệ giữa việc đổi mới tâm trí và đức tin?
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Bài học sáu

CŨNG CỐ ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA

KHI ĐỨC TIN CÓ VẺ YẾU ĐUỐI
Nếu đức tin của chúng ta có vẻ yếu đuối, thì có
lý do của nó. Trong khi chúng ta theo dõi bản
liệt kê sau đây thì điều quan trọng là cầu xin
Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Sa-tan là
kẻ kiện cáo anh em và chúng ta đừng bao giờ
chất chứa sự định tội trên chính chúng ta.
Mối Quan Hệ Của Chúng Ta với Đức Chúa Trời
Mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Đức
Chúa Trời như thế nào? Có phải chúng ta đã
quá bận rộn với những việc lành, với chức vụ,
đến nỗi chúng ta đánh mất mối quan hệ cá nhân
gần gũi với Ngài chăng?
Có người nói rằng, “Quá nhiều bận rộn có thể
mang đến sự cằn cỗi cho linh hồn chúng ta.”
Chúng ta đã chuyển đổi thứ tự ưu tiên của mình
chưa? Chúng ta đã bắt đầu suy nghĩ về những gì
chúng ta có thể làm cho Đức Chúa Trời và để
điều đó trở nên quan trọng trong mắt của chúng
ta chưa?
Sứ đồ Phaolô chắc chắn là một người bận rộn,
nhưng ông đã viết, “Cũng sống như mọi người
trong anh em, trong ân sủng thuần khiết, điều
quan trọng là anh em không nên ngộ nhận chính
mình là những kẻ mang sự tốt lành này đến cho
Đức Chúa Trời. Không, chính Đức Chúa Trời là
Đấng mang đến tất cả những điều này cho
chúng ta. Cách chính xác duy nhất để hiểu
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chính mình là bởi Đức Chúa Trời là ai và bởi
những gì Ngài làm cho chúng ta, chứ không
phải bởi chúng ta là ai và những gì chúng ta làm
cho Ngài (Rô-ma 12:3b The Message Bible).
Chúng ta phải lượng giá chính mình bởi việc
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào và những
gì Ngài làm cho chúng ta, chứ không phải bởi
chúng ta là ai, hoặc những gì chúng ta có thể
làm cho Ngài.
Mối Quan Hệ Với Gia Đình
Chúng ta cần phải kiểm tra mối quan hệ cá nhân
của chúng ta với người phối ngẫu và gia đình
của chúng ta. Chúng ta có cho phép sự xung đột
bước vào gia đình mình không?
Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng,
phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi
điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách
nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức
Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng
Christ vậy. (Ê-phê-sô 4:31,32).
Mối Quan Hệ Với Bạn Bè
Chúng ta có đang dao du với những người
mạnh mẽ trong đức tin chăng? Những người
đang đặt Đức Chúa Trời trước tiên trong tất cả
những việc họ làm? Hay chúng ta cho phép
những người khác chất sự nghi ngờ và vô tín
trên chúng ta?
Đa-vít đã viết về những người chúng ta giao
du đến. Phước cho người nào chẳng đi theo
mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường
tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.
Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giêhô-va. Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và
đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng
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nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá
nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm
đều sẽ thịnh vượng. (Thi thiên 1:1-3).
Một Lối Sống Tội Lỗi
Chúng ta sống trong một thời đại mà lối sống
tội lỗi trở nên bình thường. Nhiều người nghĩ
rằng họ là môn đồ Chúa Giê-xu, nhưng họ đang
phớt lờ những cảnh báo của Kinh Thánh. Thật
dễ dàng để đi vào lĩnh địa của tội lỗi, đặc biệt là
nếu những người chúng ta đang với giao du
đang làm những điều như vậy. Chúng ta có thể
lý luận rằng Đức Chúa Trời thực sự không quan
tâm đến lối sống ấy và viện đủ lý cớ để bào
chữa cho mình, nhưng tâm linh của chúng ta
không được thuyết phục. Chúng ta đọc trong
Châm ngôn, Mọi đường lối của con người đều
chính đáng theo mắt mình, nhưng Đức Giêhô-va đánh giá tấm lòng. (Châm ngôn 21:02).
Nếu chúng ta có tội lỗi trong đời sống chúng ta,
thậm chí chúng ta thuyết phục chính mình trong
lĩnh vực tâm trí rằng điều đó ổn với Đức Chúa
Trời, nhưng chúng ta không thể có đức tin vì
tâm linh chúng ta không được thuyết phục.
Trong việc tra xét chính mình, chúng ta không
nói về tội lỗi trong quá khứ vì những tội lỗi ấy
đã được tha thứ rồi. Chúng ta đang nói về tội lỗi
trong hiện tại. Satan sẽ cố gắng làm cho chúng
ta nhìn vào quá khứ. Nó là kẻ kiện cáo anh em.
Nếu Đức Chúa Trời nói chúng ta đã được tha
thứ, thì chúng ta được tha thứ. Chúng ta không
cần phải dò tìm lại những điều đã từng xảy ra
và cầu xin sự tha thứ một lần nữa.
Ngươi đã chẳng lấy bạc mua cho Ta một nén
hương, cũng không làm Ta hài lòng với mỡ
của các sinh tế ngươi. (Họ không mang đến
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của lễ ngợi khen) Nhưng ngươi đã lấy tội lỗi
ngươi làm gánh nặng cho Ta, lấy gian ác
ngươi làm cho Ta chán. Ta, chính là Ngài;
Ta vì chính Ta mà xóa bỏ các vi phạm ngươi
và sẽ không nhớ những tội lỗi ngươi. (Ê-sai
43:24,25 Bản Dịch Mới)
Kế hoạch của Đức Chúa Trời không phải là
chúng ta cứ hết lần này đến lần khác lấy những
tội lỗi trong quá khứ làm gánh nặng cho Ngài.
Nếu bạn biết có một vấn đề nào đó trong đời
sống mình, đừng hỏi người phối ngẫu của bạn
là liệu anh hay em có đang phạm tội không.
Đừng hỏi bạn bè. Hãy cầu hỏi Chúa làm rõ điều
đó cho bạn nếu có điều gì đó trong đời sống của
bạn mà bạn xét thấy rằng Ngài muốn bạn từ bỏ
nó, và sau đó mong đợi để được nghe tiếng
Ngài.
Chúng ta phải làm gì nếu có tội lỗi? Còn nếu
chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín,
công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy
sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. (1
Giăng 1:9).
Sự Không Tha Thứ
Chúa Giê-xu nói: “Vì vậy Ta bảo các con,
bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu
nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi,
thì các con sẽ được điều ấy.”
Điều tiếp theo Ngài nói, “Khi các con đứng
cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì
hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng
tha thứ những vi phạm của các con. Nhưng
nếu các con không tha thứ, thì Cha các con ở
trên trời cũng không tha thứ cho các con.”
(Mác 11:24-26)
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Tha thứ không phải là giả vờ như một điều gì
đó đã không xảy ra. Để tha thứ chúng ta cần
phải thừa nhận sự việc đã xảy ra và sau đó đưa
ra một quyết định mang tính ý thức để tha thứ
cho người phạm lỗi và cho tất cả các tình huống
có liên quan.
Bạn có nhớ Phi-e-rơ đã hỏi Chúa Giê-xu về sự
tha thứ không?
Lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Jêsus và
hỏi: “Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi
với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần?
Có phải đến bảy lần chăng?” Ngài đáp: “Ta
không nói với con chỉ bảy lần đâu, nhưng là
bảy mươi lần bảy. (Ma-thi-ơ 18:21-22)
Điều này không có nghĩa là chúng ta phải viết
mỗi một lần người ta phạm tội với mình ra và
đếm thử đủ bảy mươi lần bảy chưa và tha thứ.
Ngài biết rằng nếu chúng ta tha thứ đến bảy
mươi lần bảy chúng ta đã phát triển được một
khuôn mẫu của sự tha thứ.
Chúng ta cần phải học để trở thành người tha
thứ nhanh chóng. Là những tín hữu, chúng ta sẽ
bị khước từ, bị phản bội và bị tổn thương hết
lần này đến lần nọ. Phản ứng của chúng ta để
giữ cho mối quan hệ giữa chúng ta với Đức
Chúa Trời rộng mở, là hãy nhanh chóng tha thứ.
Câu Hỏi Cần Suy Xét
Khi chúng ta tin cậy Chúa cho một điều gì đó
và nhận ra đức tin của chúng ta đang yếu ớt,
chúng ta cần phải đảm bảo rằng đức tin của
chúng ta được đặt trên Lời Chúa. Có bốn câu
hỏi chúng ta cần phải tự hỏi chính mình.

 Lời Chúa nói gì về tình huống của tôi?
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Chúng ta không thể nói chung chung
được. Điều này cần cụ thể hóa. Phân
đoạn Kinh Thánh nào tôi đang đặt đức tin
trên đó?
Chứ không thể nói, “Phải chăng có câu
nói ở đâu đó về điều này?”
Nhưng phải là, “Lời Chúa nói ....”

 Tôi có tin Lời Chúa là thật vượt trên cái
bóng của sự nghi ngờ không?
Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không
chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống
như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi
đây đó. Người như thế đừng tưởng mình
sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là
một người phân tâm, không ổn định trong
mọi đường lối của mình. (Gia-cơ 1:6-8).

 Tôi có biết Lời Chúa là chân thật, bất kể
những gì tôi nhìn thấy, hoặc cảm nhận, hoặc
những gì người khác nói?
Chẳng hề như vậy! Thà xưng Đức Chúa
Trời là thật và loài người là giả dối, (Rôma 3:4)

 Tôi có thể tin Đức Chúa Trời thực hiện
Lời của Ngài đối với tôi không?
Chúa Giê-xu hứa với chúng ta, “Trong
khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con
lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được
cả.”(Ma-thi-ơ 21:22 ).
Và điều này liên quan đến mỗi người chúng ta.
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TRỞ NÊN MẠNH MẼ TRONG ĐỨC TIN
Trong Giô-ên chúng ta đọc, Hỡi kẻ yếu khá
nói rằng: “Ta là mạnh” (Giô-ên 3:10b)
Sứ đồ Phao-lô viết, Cho nên, vì cớ Đấng
Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng
ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối
chính là lúc tôi mạnh mẽ. (2Cô-rinh-tô 12:10)
Trong Chúa Giê-xu, chúng ta có thể biến mọi
lĩnh vực của sự yếu đuối thành lĩnh vực mạnh
mẽ.
Dành Thời Gian ở Trong Lời Chúa
Chúng ta có thể xây dựng đức tin của chúng ta
bằng cách dành thời gian ở trong Lời Chúa, đặc
biệt là trong những lời hứa của Ngài. Bằng cách
đọc và biến những lời hứa đó và cá nhân hóa
chúng cho mình.
Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà
người ta nghe là khi lời Chúa được rao giảng,
do đó nếu đức tin của chúng ta yếu mỏn, chúng
ta cần phải dành nhiều thời gian nghe và lắng
nghe Lời Chúa.
Chúng ta đọc trong Phi-líp, cuối cùng, thưa
anh em,
hễ điều gì chân thật,
điều gì đáng trọng,
điều gì công chính,
điều gì thanh sạch,
điều gì đáng yêu chuộng,
điều gì đáng biểu dương;
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nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen
ngợi thì anh em phải nghĩ đến.
Những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe
và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức
Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em.
(Phi-líp 4:8-9)
Trở Nên Một Chiến Binh
Khi chúng ta được đặt trong một tình huống
dường như vô phương cứu chữa, thế gian sẽ bảo
bạn một trong hai kế cách “bỏ chạy” hoặc
“chiến đấu.” Đứng vững và chiến đấu sẽ gia
tăng đức tin của chúng ta. Đó là thời điểm các
tín hữu liên kết với nhau và bắt đầu chiến đấu.
Phao-lô đã viết trong Ê-phê-sô 6:13,14, Vì vậy,
hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời,
để trong ngày tai họa, anh em có thể chống
cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em
được đứng vững vàng....
Chúng ta sẽ không cần áo giáp nếu không có
chiến tranh.
Trong 1Ti-mô-thê chúng ta đọc, Hãy vì đức
tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời
đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó
mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt
nhiều người chứng kiến. (1Ti-mô-thê 6:12)
Sứ đồ Phaolô đề cập đến cụm từ “đánh trận tốt
lành.” Cuộc chiến chỉ tốt lành nếu chúng ta
chiến thắng, và chúng ta chỉ có thể giành chiến
thắng cuộc chiến này bởi đức tin. Trận chiến
của chúng ta không phải là với thịt và huyết
nhưng với các thế lực của bóng tối.
Phao-lô nhắc nhở chúng ta, Vì chúng ta chiến
đấu, không phải chống lại thịt và máu,
97

nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế
lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối
nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. (Êphê-sô 6:12)
Sứ đồ Gia-cơ đã viết, Vậy, hãy thuận phục
Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó
sẽ chạy trốn anh em. (Gia-cơ 4:7)
Chúng ta chỉ có thể giành chiến thắng bằng
cách sử dụng vũ khí thuộc linh của chúng ta bởi
đức tin. Đức tin có thể chiến thắng trên tất cả
các thành trì của kẻ thù,
Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không
phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền
năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các
thành lũy, (2Cô-rinh-tô 10:4)
Hiểu Biết Kẻ Thù
Kẻ thù thực sự của đức tin chúng ta là ai? Là
chúng ta - khi chúng ta để cho mình rơi vào sự
sợ hãi - khi chúng ta cho phép tâm trí của chúng
ta chiến đấu chống lại tâm linh của chúng ta khi chúng ta cho phép những suy nghĩ của
chúng ta trở nên những suy nghĩ tự nhiên thay
vì đặt chúng trên Lời Chúa.
Cũng giống như Phi-e-rơ khi ông đang đi trên
mặt nước, khi chúng ta nhìn hoàn cảnh xung
quanh chúng ta trong lĩnh vực tự nhiên và đôi
mắt của chúng ta nhìn ra khỏi lĩnh vực tâm linh,
chúng ta trở thành kẻ thù của đức tin chúng ta.
Đó là lúc chúng ta lấy 2Cô-rinh-tô 10:3-5 theo
nghĩa đen.
Sứ đồ Phao-lô viết, Chúng ta dù sống trong
thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách
xác thịt. Vũ khí chúng ta dùng để chiến đấu
không phải là những vũ khí xác thịt, mà là
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quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ
các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự
kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa
Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục
Đấng Christ.
Ngợi Khen Đức Chúa Trời
Chúng ta phải ngợi khen Đức Chúa Trời trước
khi chúng ta thấy câu trả lời cho chúng ta. Đó là
đức tin thật. Chúng ta phải luôn ở trong thời
điểm của sự vui mừng hớn hở.
Một trong những câu chuyện thú vị nhất trong
Kinh Thánh cho chúng ta những bài học về ích
lợi của sự ngợi khen trước khi chúng ta có câu
trả lời được tìm thấy trong 2 Sử-ký. Ba quốc gia
liên kết với nhau chống lại vua Giê-hô-sa-phát
và con cái Y-sơ-ra-ên. Chúng ta đọc,
Ông nói: “Hỡi toàn thể người Giu-đa và dân
cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-saphát, hãy nghe! Đức Giê-hô-va phán với các
ngươi thế nầy: ‘Đừng sợ, đừng khiếp đảm
trước đám quân đông đảo nầy, vì trận chiến
nầy chẳng phải của các con đâu nhưng là của
Đức Chúa Trời. Ngày mai, hãy kéo xuống
đánh chúng. Kìa, chúng đi lên dốc Xít. Các
con sẽ gặp chúng ở cuối thung lũng đối diện
hoang mạc Giê-ru-ên. Trong trận nầy, các
con khỏi phải chiến đấu. Hãy giữ vững vị trí
và đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức
Giê-hô-va, Đấng ở với các con. Hỡi Giu-đa
và Giê-ru-sa-lem! Đừng sợ, đừng khiếp đảm!
Ngày mai hãy đi ra đón chúng, vì Đức Giêhô-va ở cùng các con.’” Giô-sa-phát cúi sấp
mặt xuống đất. Toàn thể Giu-đa và dân cư
thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mặt xuống
trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy Ngài.
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Người Lê-vi thuộc dòng Kê-hát và dòng Côra đều đứng dậy lớn tiếng ca ngợi Giê-hô-va
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Sáng hôm
sau, họ thức dậy sớm và kéo ra hoang mạc
Thê-cô-a. Trong lúc họ kéo ra, Giô-sa-phát
đứng lên và nói: “Hỡi người Giu-đa và dân
cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta! Hãy tin
cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì
các ngươi sẽ được vững vàng; hãy tin các
nhà tiên tri của Ngài thì các ngươi sẽ được
thành công.” Vua hội ý với dân chúng và lập
những người ca hát để tôn ngợi Đức Giê-hôva. Họ mặc áo lễ thánh vừa đi trước đoàn
quân vừa ca ngợi Chúa rằng: “Hãy cảm tạ
Đức Giê-hô-va, Vì sự nhân từ Ngài còn đến
đời đời.” Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi thì
Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công
đám quân đang tiến đánh Giu-đa gồm quân
Am-môn, Mô-áp và người ở núi Sê-i-rơ, và
khiến đám quân ấy bị thảm bại. (2 Sử ký
20:15-22)
Hãy chú ý rằng con cái của Y-sơ-ra-ên bắt đầu
vui mừng, cất tiếng reo hò, trước khi họ nhìn
thấy bất kỳ câu trả lời nào cho nan đề của họ.
Họ đã không chửi bới Satan. Họ không tiếp tục
van xin Đức Chúa Trời hành động cho họ. Họ
bắt đầu ngợi khen Ngài, và Ngài đã ban chiến
thắng cho họ. Nếu chúng ta tiếp tục với câu
chuyện, chúng ta sẽ thấy rằng kẻ thù của họ tự
hủy diệt lẫn nhau và dân Y-sơ-ra-ên thậm chí
không cần phải ra tay chiến đấu!
Trận chiến trong lĩnh vực tâm linh. Trận chiến
trong tâm trí của họ, và khi họ bắt đầu ngợi
khen Chúa, Ngài đã tiêu diệt kẻ thù của họ.
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ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT ĐỜI SỐNG TRÀN ĐẦY ĐỨC TIN
Một Lối Sống Tổng Quát
Sống đời sống đức tin là một lối sống tổng quát.
Không có phương thức đơn giản. Không có bảy,
tám, mười bước để đến thành công. Đó là mỗi
một ngày trong sự kiên định tin cậy Đức Chúa
Trời và Lời của Ngài.
Cũng như sứ đồ Phaolô đã nói, Chúng tôi dù
sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu
theo cách xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để
chiến đấu không phải là những vũ khí xác
thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để
phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và
mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức
Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận
phục Đấng Christ. (2 Cô-rinh-tô 10:3 -5)
Đức tin mà chúng ta đang học là một đức tin
vĩnh cửu - một đức tin liên tục - loại của đức tin
hết ngày này qua ngày khác.
Trong 1 Phi-e-rơ chúng ta đọc, Vậy, hãy hạ
mình dưới cánh tay quyền năng của Đức
Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài
sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo
lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc
anh em. (1 Phi-e-rơ 5:6-7)
Trong Xuất-ê-díp chúng ta tìm thấy, Môi-se nói
với dân chúng: “Đừng sợ, cứ đứng vững mà
xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho
anh em hôm nay. Những người Ai Cập mà
anh em nhìn thấy hôm nay sẽ chẳng bao giờ
nhìn thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến đấu
cho anh em, còn anh em cứ yên lặng.” (Xuất
14:13-14)
Nghỉ Công Việc Mình
Tác giả của sách Hê-bơ-rơ cho chúng ta một
trong những đặc điểm của đời sống đức tin.
Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa
Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức
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Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.
(Hê-bơ-rơ 4:10)
Khi chúng ta sống đời sống đức tin, chúng ta sẽ
không còn cậy vào việc làm của chúng ta nữa.
Chúng ta sẽ đặt sang một bên các chương trình
do con người lập nên, và những điều khác là
một phần công tác tôn giáo. Chúng ta sẽ không
còn vận hành trong sự kích động của xác thịt.
Chúng ta sẽ lắng nghe Đức Chúa Trời và làm
những điều Ngài muốn chúng ta làm.
Bởi vậy, Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Thật,
Ta bảo thật các ngươi, Con không thể tự
mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều Con
thấy Cha làm; vì bất cứ điều gì Cha làm, Con
cũng làm như vậy. (Giăng 5:19)
Chuyên Cần Để Bước Vào
Đời sống đức tin là một đời sống chuyên cần.
Thế thì, chúng ta hãy chuyên cần vào sự nghỉ
ngơi đó, hầu cho chẳng có người nào theo
gương mẫu kẻ chẳng tin kia mà sa ngã. (Hêbơ-rơ 4:11)
Đó không phải là một đời sống mà chúng ta tụm
ba tụm bảy lại và không làm gì cả. Chúng ta
phải cố gắng, chuyên cần, tận tâm, nỗ lực có ý
thức hướng tới một kết thúc, có mục đích.
Những lời của Phi-e-rơ. Hãy tiết độ và tỉnh
thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử
gầm thét, đang rình rập chung quanh anh
em, tìm người để cắn nuốt. Hãy đứng vững
trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng
anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới
cũng đang chịu hoạn nạn như mình.... (1 Phie-rơ 5:8-9).
Hiểu Biết Lời Chúa
Đời sống đức tin là phải đặt nền tảng vững chắc
trên Lời Chúa.
Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và
linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên
thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp
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với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định
trong lòng. (Hêbơrơ 4:12)
Chúng ta phải biết Lời Đức Chúa Trời và để
cho lời đó bày tỏ cho chúng ta thấy động cơ thật
sự của chúng ta. Chúng ta đang nói một vài điều
về lời Chúa trong phân đoạn này.

 Lời Chúa sống động
 Lời Chúa đầy quyền năng
 Lời Chúa sắc bén và có thể cho chúng ta
thấy sự khác biệt giữa hồn và linh

 Lời Chúa làm cho chúng ta thấy rõ động cơ
chúng ta
Chính sự hiểu biết tổng quát về Lời của Đức
Chúa Trời mang lại sự quân bình cho đời sống
của chúng ta.
Nhận Biết Chúa Giê-xu Là
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Của Chúng Ta
Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được
trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi
và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta
phải khai trình. Do đó, vì chúng ta có một
thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua
các tầng trời là Đức Chúa Jêsus, Con Đức
Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều
chúng ta xưng nhận. Vì chúng ta không có
một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể
cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có
một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như
chúng ta, song chẳng phạm tội. (Hê-bơ-rơ
4:13-15)
Chúa Giê-xu thật sự biết bạn và tôi. Ngài biết
thất bại và chiến thắng của chúng ta. Và bởi vì
Chúa Giê-xu cũng sống trên đất này như một
người con người, Ngài bị cám dỗ cũng như
chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta không
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phải ở đâu đó xa xôi, hoàn toàn tách khỏi chúng
ta và những cám dỗ của chúng ta. Chúng ta đọc
trong Rô-ma, Đấng Christ Jêsus là Đấng đã
chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên
phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng
ta? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu
thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn,
khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng,
nguy hiểm, hay là gươm giáo không? Vì tôi
đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên
sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc
tương lai, các quyền lực, 39 chiều cao, chiều
sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể
phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của
Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus,
Chúa chúng ta. (Rô-ma 8:34b, 35, 38, 39)
Dạn Dĩ Tiến Vào Sự Hiện Diện của Ngài
Vậy chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngai ân
sủng, để có thể nhận ơn thương xót và tìm
được ân sủng, hâu giúp chúng ta trong lúc
cần. (Hêbơrơ 4:16)
Khi chúng ta sống một đời sống đức tin, khi
chúng ta bước đi trong sự bình an siêu nhiên mà
Ngài ban cho chúng ta, khi chúng ta biết Lời
của Ngài và có mối thông công với Ngài, chúng
ta có thể dạn dĩ tiến vào sự hiện diện của Ngài
trong thì giờ có cần.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Bốn bước để trở nên mạnh mẽ trong đức tin là gì?

2. Những đặc điểm của đời sống đầy đức tin là gì?
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Bài học bảy

NHỮNG KẺ THÙ CỦA ĐỨC TIN
Giới thiệu
Khi nói đến đề tài đức tin, nhiều người đã tìm
thấy chính mình trong một sự tranh chiến mà có
vẻ như sẽ không bao giờ có hồi. Họ muốn sống
một đời sống đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời,
nhưng đồng thời họ thấy mình không ngừng
chiến đấu với sự nghi ngờ và vô tín.
Giống như người cha của cậu bé bị điếc và câm,
họ kêu cầu: “Chúa ôi! Con tin! Xin giúp sự vô
tín của con” (Mác 9:24b)
Con đường đức tin dường như đầy dẫy kẻ thù
mà một người có thể cảm thấy có một cuộc
chiến liên tục để thực sự tin Đức Chúa Trời.
Hãy nhớ rằng, tác giả của sách 1Ti-mô-thê nói
với chúng ta rằng chúng ta “Hãy vì đức tin mà
đánh trận tốt lành.” Cuộc chiến với những kẻ
thù có thể là một “cuộc chiến tốt lành” bởi vì
nếu chúng ta không bỏ cuộc, nếu chúng ta tiếp
tục suy gẫm Lời Chúa, và giữ “cơ bắp” đức tin
của chúng ta phát triển, thì chúng ta sẽ bức phá
để đến chiến thắng ngoạn mục của đời sống đức
tin.
Có rất nhiều kẻ thù của thù đức tin trong lĩnh
vực của cảm xúc và hành động. Hiểu biết những
kẻ thù và khám phá cách để đánh bại chúng là
một chìa khóa chính yếu để sống trong đắc
thắng.
Những kẻ thù đức tin của chúng ta đến qua
nhiều cánh cửa. Khi Đức Thánh Linh bày tỏ
một số lĩnh vực trong đời sống của chúng ta,
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chúng ta cần phải xưng tội mình và nhận lãnh
sự tha thứ.
Sau đó, chúng ta cần phải xây dựng đồn lũy
vững chắc trong tâm trí của chúng ta chống lại
các nan đề ở những lĩnh vực đó qua sự mặc khải
của Lời Chúa.
Những kẻ thù đầu tiên của đức tin mà chúng ta
sẽ thảo luận có liên hệ với lĩnh vực cảm xúc.
Chúng ta phải bắt cảm xúc của chúng ta thuận
phục Lời Chúa.
BẮT CẢM XÚC THUẬN PHỤC LỜI CHÚA
Sự Sợ Hãi
Nếu chúng ta cho phép sự sợ hãi đồn trú trong
chúng ta, thì nó sẽ ngăn trở chúng ta trong việc
làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nó sẽ ngăn
trở chúng ta có đức tin cần thiết để làm theo ý
muốn của Đức Chúa Trời. Từ sợ hãi trong tiếng
Hy Lạp có nghĩa là “bị đe dọa bởi kẻ thù, kinh
hãi, kinh hoàng và tháo chạy.”
Chúng ta không thể bước đi trong đức tin và sự
sợ hãi cùng một lúc.
Đức tin và sự sợ hãi đều được xây dựng trên
thông tin. Đức tin được xây dựng trên sự hiển
biết của chúng ta về Lời Chúa. Sợ hãi đến từ
việc tiếp nhận thông tin từ các giác quan tự
nhiên, từ các lời tường thuật xấu, và sự đe dọa
từ kẻ thù.

 Giải pháp
Chúng ta thấy cụm từ “đừng sợ” được sử dụng
hơn một trăm lần trong Lời Chúa.
Khi sự sợ hãi cố gắng xâm nhập, chúng ta nên
đồng thanh với sứ đồ Phao-lô rằng, vì Đức
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Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần
nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình
yêu thương và tự chủ. (2Ti-mô-thê 1:7)
Chúng ta cần phải chống trả linh của sự sợ hãi
và ra lệnh cho nó phải biến đi trong danh của
Chúa Giê-xu.
Chúng ta phải công bố những lời công bố mạnh
mẽ của đức tin.
Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn:
“Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ. Người đời
làm gì tôi được?” (Hê-bơ-rơ 13:6)
Ngươi sẽ được lập vững trên sự công chính,
Ngươi sẽ thoát khỏi sự áp bức, chẳng sợ gì
cả; Và thoát khỏi sự kinh hãi, vì nó sẽ không
đến gần ngươi. (Ê-sai 54:14)
Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời
nên không sợ hãi; Người phàm sẽ làm gì
được con? (Thi Thiên 56:11)
Và chúng ta phải ở trong tình yêu thương của
Ngài.
Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương,
nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ
sự sợ hãi. (1Giăng 4:18 a)
Cảm Giác Không Xứng Đáng
Mặc cảm tội lỗi, sự định tội và cảm giác không
xứng đáng là một kẻ thù chính của đức tin
chúng ta. Nhiều người đang gặp rắc rối với
những tư tưởng buộc tội một cách liên tục từ kẻ
thù.
... Vì kẻ tố cáo anh em chúng ta, ngày đêm tố
cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời, Đã bị ném
xuống rồi. (Khải huyền 12:10b)
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 Giải pháp
Những lời buộc tội từ kẻ thù là những suy nghĩ
và trí tưởng tượng phải bị loại bỏ hoặc khước
từ.
Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý
luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự
hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý
tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. (2Côrinh-tô10:5)
Chúng ta đã được làm nên công chính nhờ vào
sự công chính của Đấng Christ.
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng
biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho
chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự
công bình của Đức Chúa Trời. (2Cô-rinh-tô
5:21)
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt
nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus
Christ; là những người không bước theo xác
thịt, nhưng bước theo Thánh Linh. (Rô-ma
8:1)
Bây giờ, chúng ta phải kinh nghiệm sự đảm bảo
đầy trọn của đức tin.
Nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm
tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương
tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết
mà đến gần Chúa. (Hê-bơ-rơ 10:22)
Dầm mình trong Lời Chúa, đặc biệt là ở các câu
Kinh Thánh tương tự như trên, sẽ đnáh bại cảm
giác không xứng đáng. Hễ bao lâu chúng ta cho
phép cảm giác không xứng đáng đồn trú trong
chúng ta, chúng ta sẽ không có đức tin mạnh
mẽ.
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BẮT HÀNH ĐỘNG THUẬN PHỤC LỜI CHÚA
Thất Bại Trong Sự Tha Thứ
Ngay sau khi Mác ghi lại câu chuyện về cây vả
và sự giảng dạy của Chúa Giê-xu về đức tin dời
núi, ông đã tiếp tục ghi lại những gì Chúa Giêxu nói: “Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì
các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin
rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ
được điều ấy. Khi các con đứng cầu nguyện,
nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ,
để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ
những vi phạm của các con.”(Mác 11:24-25)
Nếu chúng ta cứ nắm giữ sự cay đắng, oán giận,
đau khổ và tấm lòng không tha thứ, chúng ta sẽ
luôn luôn có sự nghi ngờ và vô tín. Không tha
thứ cho người khác ngăn cách chúng ta với Đức
Chúa Trời và không có đức tin nào là độc lập
với Đức Chúa Trời.

 Giải pháp
Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các
con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con.
Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người
ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không
tha thứ cho các con. (Ma-thi-ơ 6:14,15)
Câu trả lời cho bất kỳ lĩnh vực không tha thứ
nào là tha thứ. Hãy luôn luôn nhớ rằng, vấn đề
không phải là một ai đó xứng đáng được tha
thứ, hoặc thậm chí là họ đã cầu xin được tha
thứ. Tha thứ là một hành động ý của ý chí của
chúng ta. Chúng ta chọn để tha thứ, và hành
động của sự vâng phục sẽ khiến chúng ta được
tự do.
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Nếu một người trong anh em có điều gì phàn
nàn với người khác thì hãy nhường nhịn
nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ
anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ
thể ấy. (Cô-lô-se 3:13).
Vấp Phạm
Khi Chúa Giê-xu đang ngủ trên thuyền và cơn
bão ập đến, các môn đồ đánh thức Ngài dậy và
nói, “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết
sao? ”
Một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền
đến nỗi thuyền đầy nước; nhưng Ngài đang ở
đằng sau lái, tựa trên chiếc gối mà ngủ. Môn
đồ đánh thức Ngài và thưa: “Thầy ơi, Thầy
không lo chúng ta chết sao?” (Mác 4:37,38 )
Họ đã bị vấp phạm và buộc tội Chúa Giê-xu
không quan tâm đến sự sống còn của họ.
Nhiều người đã cầu nguyện và có vẻ như họ có
ý muốn nói rằng Đức Chúa Trời không quan
tâm đến họ. Lẽ ra Ngài có thể thay đổi tình
hình, nhưng Ngài đã không làm thế và họ bị vấp
phạm. Vẫn còn nhiều người đang nói như các
môn đồ, “Chúa ơi, sao Ngài không quan tâm
đến tình trạng tuyệt vọng của con?”

 Giải pháp
Các tên lửa thử thách của cuộc sống là cơ hội để
đức tin lớn lên.
Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến
để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên
như mình gặp một việc khác thường. Nhưng
anh em dự phần trong sự thương khó của
Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy
nhiêu; để khi vinh quang của Ngài được bày
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tỏ, anh em cũng được vui mừng, hoan hỉ. (1
Phi-e-rơ 4:12,13)
Các nhà lãnh đạo tôn giáo vấp phạm bởi những
sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, và bởi vì họ nắm
giữ sự vấp phạm đó nên họ không thể tin vào
Chúa Giê-xu và bỏ nhỡ tất cả những gì Ngài
đến để đem lại cho họ.
Về đến quê hương, Ngài dạy dỗ dân chúng
trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và
nói: “Do đâu người nầy có được sự khôn
ngoan và làm được những việc quyền năng
như thế? Chẳng phải người nầy là con trai
bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là
Ma-ri, và các em người là Gia-cơ, Giô-sép,
Si-môn, Giu-đe hay sao? Tất cả các em gái
người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó
sao? Vậy, do đâu người nầy có được mọi điều
ấy?” Họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa
Jêsus phán với họ rằng: “Nhà tiên tri chỉ bị
quê hương và gia đình mình xem thường mà
thôi.” (Ma-thi-ơ 13:54-57)
Cầm giữ sự vấp phạm chống lại bất cứ ai, sẽ giữ
chúng ta khỏi sự nhận lãnh các phép lạ của Đức
Chúa Trời.
Một lần nữa, câu trả lời là hãy tha thứ và khước
từ nắm giữ bất kỳ sự vấp phạm nào.
Sự Cứng Lòng
Cô lập chính mình với người khác hoặc với Đức
Chúa Trời, hoặc trở nên dể chỉ trích hoặc hoài
nghi đó là các triệu chứng của một tấm lòng
cứng cõi. Tấm lòng cứng cõi đến từ việc không
tha thứ.
Trong Mác, Chúa Giê-xu quở trách các môn đồ
vì sự vô tín và cứng lòng.
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Sau đó, Ngài hiện ra cho mười một môn đồ
khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự
vô tín và cứng lòng, vì họ không tin những
người đã từng thấy Ngài sau khi Ngài sống
lại. (Mác 16:14)
Mỗi người đều có nguyên do khiến cho họ bị
tổn thương, bị khước từ và bị vấp phạm. Chúng
ta đã nghe rất nhiều lần, “Tôi đã cầu nguyện và
chẳng có gì xảy ra.” Người này sẽ xây dựng
những bức tường xung quanh cảm xúc của mình
để bảo vệ mình khỏi không bị tổn thương một
lần nữa.

 Giải pháp
Nhưng các bức tường mà chúng ta xây dựng để
bảo vệ chúng ta cũng là những bức tường ngăn
cách chúng ta với Đức Chúa Trời và với những
người khác. Câu trả lời là hãy phá bỏ các bức
tường đó và cho phép Đức Chúa Trời làm mềm
mại tấm lòng của chúng ta.
Hãy từ bỏ tất cả hành vi phản loạn của các
ngươi, hãy nhận một tấm lòng mới và một lối
suy nghĩ mới. (Ê-xê-chi-ên 18:31a BDPT)
Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con
một lòng trong sạch, và làm mới lại trong
con một tâm linh ngay thẳng. (Thi-thiên
51:10)
Sự Không Vâng Lời
Có một cuộc đối đầu giữa tiên tri Sa-mu-ên và
vua Sau-lơ. Thay vì vâng lời Đức Chúa Trời,
Sau-lơ đã làm những gì dân sự muốn.
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 Của Sau-lơ
Đức Chúa Trời qua Sa-mu-ên bảo Sau-lơ hãy đi
lên và tiêu diệt toàn bộ dân A-ma-léc và tất cả
mọi thứ chúng có. Thay vì Sau-lơ hủy diệt dân
A-ma-léc, ông đã chiếm lấy các chiến lợi phẩm
và bắt vua A-ma-léc làm phu tù. Khi Sa-mu-ên
nói chuyện với ông về điều này, Sau-lơ trả lời,
dân sự đã lấy chiến lợi phẩm để chúng ta có thể
hiến tế cho Đức Chúa Trời của ông.
Sau-lơ nói với Sa-mu-ên: “Tôi thật có nghe
theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã
thi hành sứ mệnh mà Đức Giê-hô-va đã giao
phó. Tôi đã đem A-ga, vua A-ma-léc về, và
tiêu diệt toàn bộ người A-ma-léc. Nhưng từ
trong chiến lợi phẩm, dân chúng đã lấy chiên
và bò, là vật tốt nhất trong các vật đáng tận
diệt, để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời
của ông tại Ghinh-ganh.” (1 Sa-mu-ên 15:20,
21)
Sa-mu-ên trả lời rằng: Kìa, sự vâng lời tốt hơn
sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.
Sau-lơ nói với Sa-mu-ên: “Tôi đã phạm tội,
vì đã vi phạm mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va
và lời của ông. Vì tôi sợ dân chúng nên nghe
theo tiếng của họ. (1 Sa-mu-ên 15:22b, 24)
Khi phải đối mặt với sự bất tuân của mình, Saulơ đổ lỗi hành vi của mình cho người khác, và
cố gắng làm cho việc mình làm trông giống như
ông đã làm điều đó với những động cơ tốt lành–
“Chúng tôi giữ chúng để làm của tế lễ.” Cuối
cùng, ông đã kết luận thậm chí chối bỏ Đức
Chúa Trời của mình. Chú ý lời nói của ông,
“Đức Chúa Trời của Sa-mu-ên” trong câu 21
phần cuối.
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Sự không vâng lời của ông cứ tiếp tục và cuối
cùng dẫn đến Đa-vít được xức dầu vua thế chỗ
cho Sau-lờ và ông chết.

 Của Con cái Y-sơ-ra-ên
Khi mười thám tử trở về với tin dữ, con cái Ysơ-ra-ên khước từ tin vào quyền năng của Đức
Chúa Trời. Họ đã kinh nghiệm quyền năng của
Ngài trong những tai họa giáng trên Ai Cập, rẽ
Biển Đỏ, và sự cung ứng siêu nhiên, bóng mát
ban ngày, ánh sáng ban đêm, nước và thực
phẩm. Ngay cả quần áo của họ chẳng hề hư
rách. Nhưng họ bắt đầu lằm bằm chống lại Đức
Chúa Trời và chống lại Môi-se. Họ không thể
nói là họ không biết việc chiếm xứ. Họ biết Đức
Chúa Trời phán: “Hãy chiếm lấy xứ.” Họ biết
công việc vĩ đại của Ngài về phép lạ Ngài làm
cho họ, nhưng họ vẫn khước từ.
Trong Hê-bơ-rơ chúng ta biết rằng, Còn những
người trước đây đã nghe Tin Lành nhưng
không được vào đó vì không vâng lời. (Hêbơ-rơ 4:6b)
Vì quyết định mang tính cương quyết của họ là
không đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, tất
cả bọn họ đều đã chết trong đồng vắng.

 Giải pháp
Chúng ta không thể không vâng lời Chúa trong
một lĩnh vực của đời sống chúng ta, và sống
trong đức tin trong những lĩnh vực khác. Chúng
ta không thể viện cớ cho sự bất tuân. Chúng ta
không thể đổ lỗi cho người khác. Câu trả lời
duy nhất cho sự không vâng lời là chúng ta hãy
xưng tội chúng ta để Đức Chúa Trời có thể tha
thứ (1Giăng 1:9).
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Chúng ta hãy đưa ra quyết định như thế hệ mới
của con cái Y-sơ-ra-ên và nói, “Chúng tôi sẽ
phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng
tôi, và vâng theo tiếng Ngài.” (Giô-suê
24:24b)
Nghi Ngờ và Vô Tín
Nghi ngờ và vô tín rất giống nhau và là hai
trong số những kẻ thù mạnh nguy hiểm nhất của
đức tin chúng ta.
Nghi ngờ được định nghĩa là chưa quyết định
hoặc hoài nghi về một điều gì đó; dẫn đến việc
không tin; không chắc chắn mà thiếu sự chắc
chắn thường dẫn đến sự do dự. Nghi ngờ có
nghĩa là đầy sợ hãi, sợ sệt, hoặc run sợ.
Vô tín là thất bại trong việc tin cậy, hoặc sự
thiếu mất đức tin

 Thiếu Hiểu Biết Lời Đức Chúa Trời
Lý do phổ biến nhất cho sự vô tín là sự thiếu
hiểu biết về những gì Lời Chúa đã nói về một
vấn đề. Điều này có thể được gây ra bởi việc
giảng dạy sai lầm từ những người chúng ta kính
trọng.
Ô-sê đã viết, dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự hiểu
biết (Ô-sê 4: 6a)
Khi sứ đồ Giăng đã viết về “môn đồ kia” bước
vào ngôi mộ đã mở, chúng ta được biết rằng
ông “thấy và tin.”
Lúc ấy, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng
bước vào, thấy và tin. Nhưng họ vẫn chưa
hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài phải từ
cõi chết sống lại. (Giăng 20:8,9)
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Ông đã nhìn thấy trước khi có thể tin bởi vì ông
ta không biết Kinh Thánh. Nếu chúng ta sắp tin
một điều gì đó, thì điều quan trọng là chúng ta
phải hiểu biết Kinh Thánh về điều đó.

 Dựa Vào Các Giác Quan Tự Nhiên
Sau đó trong cùng một chương, Thô-ma đến nơi
các môn đồ khác đã ở cùng một chỗ.
Các môn đồ khác nói với ông: “Chúng tôi đã
thấy Chúa.” Nhưng Thô-ma đáp: “Nếu tôi
không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu
tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ dấu đinh,
và không đặt bàn tay tôi vào sườn Ngài thì
tôi sẽ không tin.”(Giăng 20:25)
Khi Chúa Giê-xu đến Ngài nói với Thô-ma.
Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay
con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn
tay con ra và đặt vào sườn Ta. Đừng vô tín,
nhưng hãy tin!” Thô-ma thưa rằng: “Lạy
Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” Đức
Chúa Jêsus nói: “Có phải vì thấy Ta nên con
tin chăng? Phước cho những người không
thấy mà tin!” (Giăng 20:27-29 )
Chúa Giê-xu cũng nói như vậy với chúng ta
ngày hôm nay. “Đừng vô tín, nhưng hãy tin.
Phước cho những người không thấy mà tin.”
Thô-ma nói: “Nếu tôi không thấy ... Tôi sẽ
không tin. “Vô tín là kết quả của việc phụ thuộc
vào sự hiểu biết qua tri giác của chúng ta.
Những gì chúng ta có thể thấy thay vì hiểu biết
Kinh Thánh. Đức tin chỉ có thể đến bằng cách
hiểu biết Lời Chúa.
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 Cứng Lòng
Chúa Giê-xu quở trách sự vô tín và cứng lòng
của các môn đồ.
Họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa
Jêsus phán với họ rằng: “Nhà tiên tri chỉ bị
quê hương và gia đình mình xem thường mà
thôi.” Tại đó, Ngài không làm nhiều việc
quyền năng, vì sự vô tín của họ. (Ma-thi-ơ
13:57,58)
Khi Phi-e-rơ đang đi bộ trên mặt nước đến
Chúa Giê-xu, ông rời mắt khỏi Chúa Giê-xu.
Ông trở nên sợ hãi và bắt đầu chìm xuống khi
nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Chúa Giê-xu
nắm lấy ông khi ông bắt đầu chìm xuống.
Tức thì, Đức Chúa Jêsus đưa tay nắm lấy
Phi-e-rơ và nói rằng: “Con thật ít đức tin,
sao con lại nghi ngờ?” (Ma-thi-ơ 14:31)
Nghi ngờ đến khi mắt chúng ta rời khỏi Chúa
Giê-xu và nhìn vào hoàn cảnh tự nhiên –những
gì chúng ta có thể nhìn thấy bằng đôi mắt tự
nhiên.
Chúa Giê-xu phán: “Hãy có đức tin và đừng
nghi ngờ.”
Sáng hôm sau, khi trở lại thành thì Ngài đói.
Thấy một cây vả bên đường, Ngài đến gần
nhưng chẳng thấy gì khác ngoài lá. Ngài nói
với cây vả: “Mầy sẽ chẳng bao giờ ra trái
nữa!” Cây vả liền khô đi. Thấy vậy, các môn
đồ rất kinh ngạc, nói rằng: “Làm thế nào mà
cây vả lại khô ngay như vậy?” Đức Chúa
Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo các con, nếu các
con có đức tin và chẳng hề nghi ngờ thì
không những các con làm được điều Ta đã
làm cho cây vả, mà ngay cả việc bảo hòn núi
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nầy rằng: ‘Hãy nhấc mình lên và lao xuống
biển’ thì điều đó cũng sẽ xảy ra. Trong khi
cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin
mà cầu xin đều sẽ nhận được cả.” (Ma-thi-ơ
21:18-22)
Một lần nữa trong Mác, Chúa Giê-xu nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc không nghi ngờ
trong lòng chúng ta.
Thật, Ta bảo các con, ai bảo hòn núi nầy:
‘Hãy nhấc lên, và lao xuống biển,’ nếu trong
lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng
tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ
được thực hiện. (Mác 11:23)
Chấp Nhận Sự Thay Thế Khác
Một người làm tiền giả, người ấy sẽ cố gắng
làm sao cho tiền giả giống tiền thật càng nhiều
thì càng tốt. Satan đã khá thành công trong việc
lừa chúng ta trong việc chấp nhận một thay thế
khác cho đức tin thật.

 Hy vọng
Tác giả của sách Hê-bơ-rơ đã viết, bây giờ Đức
tin là sự xác quyết về những điều mình đang
hi vọng, là bằng chứng của những điều mình
chẳng xem thấy. (Hê-bơ-rơ 11:1)
Chúng ta đã thảo luận về niềm hy vọng trong
một số chi tiết trước đây, nhưng ở đây nó phải
được nhận ra là một kẻ thù có thể có của đức
tin. Chúng ta phải biến hy vọng của chúng ta
đến đức tin để nhận lãnh câu trả lời của chúng
ta. Chúng ta phải biến hy vọng của chúng ta từ
chổ tin cậy để nhận lãnh một câu trả lời vào một
thời điểm nào đó trong tương lai, thành tin cậy
cho nó xảy ra ngay bây giờ.
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Chúa Giê-xu nói: “Vì vậy Ta bảo các con,
bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu
nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi,
thì các con sẽ được điều ấy. (Mác 11:24)
Ngài nói hãy tin - không phải hãy hy vọng rằng con nhận được những gì con cầu xin.

 Đồng Ý Của Lý Trí
Tâm trí là một công cụ kỳ diệu, nhưng nó cũng
có thể là một trở ngại để có đức tin. Tâm trí tự
nhiên không thể nắm bắt mọi thứ trong lĩnh vực
tâm linh. Tâm trí có thể cố gắng để hiểu được
Lời Chúa, nhưng tâm trí phải đầu phục tâm linh.
Tâm trí tự nhiên không thể hiểu những sự mầu
nhiệm của Đức Chúa Trời.
Người không có Thánh Linh không nhận
được những điều từ Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, bởi người ấy xem những điều nầy
là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải
được phán đoán cách thuộc linh. (1Cô-rinhtô 2:14)
Có hai lĩnh vực chúng ta có thể tin vào, các sự
kiện của con người tự nhiên, hoặc là lẽ thật
được bày tỏ trong Lời Chúa. Có sự mặc khải
chân lý, lẽ thật thuộc linh, hoặc những thứ vật
chất mà chúng ta nhận thức bằng các giác quan
tự nhiên của chúng ta.
Sự đồng ý của lý trí là cố gắng để có đức tin
bằng tâm trí của chúng ta. Điều này không thể
được. Đức tin phải đến từ tâm linh của chúng ta.
Tâm trí chưa được đổi mới sẽ chống lại những
sự thuộc về tâm linh. Tâm trí của chúng ta phải
được đổi mới bằng sự mặc khải của Lời Chúa.
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Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải
được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí
mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp,
vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
(Rô-ma 12:2)

 Đức Tin hay Giả Định
Chúng ta có quyền tuyệt đối để tin bất cứ điều
gì Lời Đức Chúa Trời hứa với chúng ta. Nhưng
khi chúng ta đi xa hơn điều đó, chúng ta có thể
vận hành trong sự giả định.
Từ điển Webster định nghĩa “sự giả định” có
nghĩa là “cho là hoặc giả sử là đúng, hoặc được
quyền tin mà không qua sự kiểm định, không có
sự chứng thực, hoặc về khả năng xảy ra của sự
việc, coi như là đúng, suy ra, giả sử, giả định.”
Đức Chúa Trời có thể phán với bạn. Ngài có thể
ban cho bạn một lời, và bạn sẽ được thách thức
để tin vào sự ứng nghiệm của lời hoặc khải
tượng đó. Đó không phải là sự giả định.
Tuy nhiên, chúng ta phải tra xét cẩn thận lời
hoặc khải tượng chúng ta nhận được. Nó có
hoàn toàn phù hợp Lời Chúa không? Động cơ
của chúng ta là gì? Phải chăng nó đem lại sự
thỏa mản cho chính chúng ta? Liệu nó có làm
trọn mong muốn xác thịt của cá nhân chúng ta
không? Đây là những lá cờ cảnh báo.
Hãy xem trong Rô-ma 12:3b một lần nữa, lần
này bằng cách sử bản Bible Message. “Cũng
sống như mọi người trong anh em, trong ân
sủng thuần khiết, điều quan trọng là anh em
không nên ngộ nhận chính mình là những kẻ
mang sự tốt lành này đến cho Đức Chúa Trời.
Không, chính Đức Chúa Trời là Đấng mang đến
tất cả những điều này cho chúng ta. Cách chính
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xác duy nhất để hiểu chính mình là bởi Đức
Chúa Trời là ai và bởi những gì Ngài làm cho
chúng ta, chứ không phải bởi chúng ta là ai và
những gì chúng ta làm cho Ngài (Rô-ma 12:3b
The Message Bible)
ĐÁNH HẠ KẺ THÙ CÁ NHÂN CỦA CHÚNG TA
Có hai chìa khóa mà Chúa Giê-xu đã dạy để đối
phó với những kẻ thù của đức tin chúng ta.
Kiêng Ăn
Kiêng ăn, khi điều đó được chọn lựa bởi Chúa,
có thể là một thời điểm để từ bỏ sự hướng dẫn
của tri thức tự nhiên và khao khát để bước đi tự
do hơn vào các lĩnh vực của các giác quan tâm
linh chúng ta.
Cầu Nguyện
Cầu nguyện, cùng với đọc và suy ngẫm Lời
Chúa, là thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể
nghe được tiếng của Đức Chúa Trời
Khi các môn đồ hỏi Chúa Giê-xu tại sao họ đã
không thành công trong việc đuổi quỷ ra khỏi
một cậu bé bị động kinh, Chúa Giê-xu nói rằng
đó là vì sự vô tín của họ.
Ngài đáp: “Vì các con vô tín…..” (Ma-thi-ơ
17:20a)
Trong câu kế tiếp, Ngài nhấn mạnh tầm quan
trọng của lời cầu nguyện (thông công với Đức
Chúa Trời) và kiêng ăn như là chìa khóa để đối
phó với sự vô tín trong đời sống chúng ta.
“Những thứ quỷ nầy nếu không cầu nguyện
và kiêng ăn thì không ai trừ nó được (câu 21)
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Chúng ta giống như con cái Y-sơ-ra-ên, không
muốn bỏ lỡ “Xứ Hứa” của tất cả các định mệnh
và phước lành mà Đức Chúa Trời dành cho đời
sống của chúng ta.
Một lần nữa, tác giả sách Hê-bơ-rơ được nói bởi
Đức Thánh Linh rằng, Thưa anh em, hãy cẩn
trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và
chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hằng
sống chăng. Vậy, chúng ta thấy những người
ấy không thể vào đó được vì vô tín. (Hê-bơrơ 3:12,19)
Tiến Trình Của Đức Tin
Hầu hết mọi người đều có thể chạy, nhưng
trước khi chọ có thể chạy trong một cuộc chạy
ma-ra-ton, họ cần phải học cách để chạy đúng.
Họ phải học cách thở đúng. Họ phải học cách
để tăng dần sức lực của họ trong một khoảng
thời gian. Điều đó có nghĩa là họ phải chạy mỗi
ngày vài tiếng đồng hồ, và tiếng đồng hồ hơn,
và nhiều tiếng đồng hồ hơn, cho đến khi cơ thể
của họ được đủ sức và họ sẵn sàng cho cuộc
đua ma-ra-ton.
Đức Chúa Trời biết mức độ đức tin của chúng
ta. Ngài sẽ không bảo chúng ta bỏ nhà cửa của
chúng ta và đi ra nước ngoài cho đến khi Ngài
dẫn dắt chúng ta, và chúng ta vâng lời Ngài
trong việc đi đến với những người láng giềng
hoặc gia đình của chúng ta.

 Giê-ru-sa-lem – Giu-đê – Sa-ma-ri
Thật thú vị khi Chúa Giê-xu nói rằng các con sẽ
nhận lấy quyền năng khi Đức Thánh Linh
giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy
quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại
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thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sama-ri cho đến cùng trái đất.” (Công vụ1:8)
Có một tiến trình trong phân đoạn này.
Giê-ru-sa-lem tượng trưng cho nhà của chúng
ta.
Xứ Giu-đê là khu vực ảnh hưởng của chúng ta trường học, sở làm, hàng xóm của chúng ta.
Sa-ma-ri đặc biệt thú vị bởi vì có mối thù giữa
người Do thái và người Sa-ma-ri. Người Sa-mari là nhóm người lai và người Do Thái xem
thường họ. Nên để đi đến Sa-ma-ri chúng ta cần
phải có đủ khiêm nhường. Tuy nhiên, khi chúng
ta thi hành chức vụ ở đó sẽ mở cánh cửa đến
với cả thế giới.
Chúng ta phải bắt đầu ở cấp độ của đức tin mà
chúng ta đang có. Và sau đó lắng nghe từ Đức
Chúa Trời và làm những gì Ngài bảo chúng ta
làm.
Đa-vít bảo chúng ta về tầm quan trọng của việc
phải cẩn thận với những người đang có ảnh
hưởng đến đời sống của chúng ta.

 Thi-thiên 1:1-3
Phước cho người nào, chẳng đi theo mưu kế
của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân,
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhưng
vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và
suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người
ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh
bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng
chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ
thịnh vượng. (Thi-thiên 1:1-3)
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Hãy chú ý tiến trình trong phân đoạn này. Đầu
tiên một người bước đi với những kẻ không tin
kính, sau đó dừng lại và đứng với họ, và cuối
cùng ngồi với họ.
Bước đi trong đức tin sẽ đem đến một sự tách
biệt tự nhiên giữa chúng ta và những người
bước đi trong lĩnh vực tự nhiên. Chúng ta vẫn
giữ liên lạc với họ. Chúng ta vẫn sẽ quan tâm
đến họ và tiếp cận với họ. Nhưng chúng ta sẽ
không đồng ý với triết lý của họ và dự phần vào
lối sống của họ. Thay vào đó, đời sống của
chúng ta sẽ là bước đi của đức tin và sự vâng
lời.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Viết ba “kẻ thù,” chống lại đức tin của bạn và cách mà bạn tìm ra giải pháp.
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Bài học tám

HÃY ĐẾN, BƯỚC ĐI TRÊN MẶT NƯỚC
Giới thiệu
Tôi yêu thích bài hát, Hãy Đến Bước Đi trên
Mặt Nước với Ta. Phi-e-rơ đi trên mặt nước.
Ông đã để cho sự nghi ngờ đến trong ông. Ông
đã thất bại, nhưng sau đó ông kêu cầu “Chúa ơi,
cứu con.” Và ngay lập tức, Chúa Giê-xu giơ tay
ra cứu lấy ông. Phi-e-rơ đã quay lại đi trên mặt
nước, mặc dù Kinh Thánh không nói điều này
xảy ra, tôi thích hình ảnh Phi-e-rơ và Chúa Giêxu đi xung quanh chiếc thuyền đó. Tôi chắc
chắn rằng một khi Phi-e-rơ nhận ra rằng ông có
thể đi trên mặt nước, thì ông không muốn dừng
lại.
Đức Chúa Trời rất thành tín! Khi chúng ta bước
đi trong đức tin, Ngài đang ở đó cùng làm việc
với chúng ta. Mác đã viết, sau khi phán bảo
như vậy, Đức Chúa Jêsus được cất lên trời,
ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Các môn đồ ra
đi truyền giảng khắp nơi; Chúa cùng làm
việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để
làm cho vững đạo. A-men (Mác 16:19,20)
Sứ đồ Phao-lô đã viết, Tôi nài xin Đức Chúa
Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus
Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em
linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để
anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài soi
sáng con mắt của lòng anh em, để anh em
biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em
đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh
quang Ngài trong các thánh đồ là thể nào, và
đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường
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được của Ngài đối với chúng ta là những
người tin, theo sự tác động của quyền năng
siêu việt của Ngài.... (Ê-phê-sô 1:17-19)
Đã đến lúc tất cả chúng ta cần phải phóng thích
đức tin của mình, bước ra trên mặt nước siêu
nhiên và bày tỏ Đức Chúa Trời vô cùng vĩ đại
cho thế giới xung quanh chúng ta.
BƯỚC ĐI TRÊN MẶT NƯỚC
Sau đó, Ngài giục môn đồ xuống thuyền, đi
trước qua bờ bên kia, trong lúc Ngài cho dân
chúng ra về. Khi cho dân chúng về rồi, Ngài
đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài
vẫn ở đó một mình. Lúc bấy giờ, thuyền đã
ra giữa biển, bị sóng vỗ mạnh vì gió ngược.
Đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus bước
đi trên mặt biển, đến với các môn đồ. Khi
thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ
kinh hoảng và nói rằng: “Ấy là ma!” Rồi họ
la lên vì sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Jêsus liền
phán với họ: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng
sợ!”
Chúa Giê-xu Nói Hãy Đến
Phi-e-rơ thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu phải là
Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với
Chúa.” Ngài phán: “Hãy lại đây!” Phi-e-rơ
ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước, đến
với Đức Chúa Jêsus. Nhưng khi thấy gió thổi,
Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên
la lên: “Chúa ơi, xin cứu con!” Tức thì, Đức
Chúa Jêsus đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và nói
rằng: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi
ngờ?” Khi Ngài và Phi-e-rơ lên thuyền rồi,
thì gió yên lặng. Những người trên thuyền
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quỳ lạy Ngài, và thưa rằng: “Thầy thật là
Con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 14:22-33)
Thật là một ví dụ tuyệt vời về đức tin. Phi-e-rơ
ngay lập tức biến đức tin của mình thành hành
động. Ông nghe Chúa Giê-xu nói: “Hãy đến” và
ông bước ra khỏi thuyền, và bắt đầu tiến đến
Chúa Giê-xu. Ông đang đi bộ trên mặt nước.
Chuyện gì xảy ra sau đó? Ông rời mắt khỏi
Chúa Giê-xu. Ông đã nhìn thấy những cơn
sóng, ông cảm thấy gió, và ông rời ra khỏi lĩnh
vực siêu nhiên và bước vào lĩnh vực tự nhiên.
Ông bắt đầu chìm, nhưng ông đã đúng khi kêu
cầu, “Chúa ơi, cứu con.”
Chúa Giê-xu nắm lấy tay ông và nói: “Con thật
ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?” Từ “nghi ngờ”
trong tiếng Hy Lạp là distazo có nghĩa là đứng
giữa hai đường. Tâm linh của Phi-e-rơ nói rằng,
“Ta có thể đi bộ trên mặt nước!” Tâm trí thì nói,
“Ngươi sẽ chết chìm!”
Phi-e-rơ đã có một tâm linh dao động. Ông
lưỡng lự. Chúa Giê-xu quở trách ông. “Tại sao
lại nghi ngờ?” Phi-e-rơ không cần phải nghi
ngờ. Ông có một sự lựa chọn.
Câu chuyện này thật là một ví dụ tuyệt vời cho
chúng ta. Chúng ta có thể giống như Phi-e-rơ.
Chắc chắn ông không phải là hoàn hảo. Như
Phi-e-rơ, chúng ta có thể “bước ra khỏi thuyền”
trong lúc đức tin mạnh mẽ, nhưng điều cần thiết
là đức tin của chúng ta không được giao động,
mặc dù hoàn cảnh có thế nào thì hãy cứ tiếp tục
làm bất cứ điều gì Chúa Giê-xu đã bảo với
chúng ta làm.
Đó cũng là một ví dụ về việc không bị tê liệt
bởi nỗi sợ thất bại.
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CÓ CÙNG MỘT LOẠI ĐỨC TIN MẠNH BẠO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Nhiều Cơ-đố-nhân ngày hôm nay thỏa mãn với
tình trạng thuộc linh hâm hẩm. Với sự thiếu hụt
đức tin, họ đã cam chịu và sống như những nạn
nhân trong những tranh chiến của cuộc sống và
nói rằng: “Bất cứ điều gì đến sẽ đến.”
Họ không hiểu rằng chúng ta được dựng nên để
quản trị và cai trị với Ngài – rằng họ được ban
cho quyền cai trị trên tất cả đất và tất cả mọi thứ
trong đó. Chúa Giê-xu nói rằng nếu chúng ta có
đức tin thậm chí như một hột cải thì núi sẽ phải
tuân theo chúng ta.
Bởi vì sự giảng dạy sai trật, và bởi vì sự trộn lẫn
của điều tốt và cái xấu được phép có trong đời
sống và hội thánh của họ, tinh thần của hội
thánh Lao-đi-xê đã ảnh hưởng trên nhiều hội
thánh trong thời đại chúng ta.
Chúng ta đọc trong Khải-Huyền “Hãy viết cho
thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng: Đây
là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm
chứng thành tín và chân thật, là cội nguồn
công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời: ‘Ta
biết các công việc của con; con không lạnh
cũng không nóng. Ước gì con nóng hay lạnh
thì hơn. Vậy, vì con hâm hẩm, không nóng
cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả con ra khỏi
miệng Ta.’ (Khải-huyền 3:14-16)
Nhiều người rất trung tín đi nhóm lại, nhưng họ
không bao giờ mong đợi Đức Chúa Trời can
thiệp vào đời sống của họ. Họ không bao giờ
bước ra khỏi chiếc thuyền tự nhiên của họ, và
bước đi trên mặt nước siêu nhiên.
Chúng ta phải học để trở nên năng nổ trong đức
tin.
128

Loại Dức Tin Của Đức Chúa Trời Dời Núi
Chúa Giê-xu dạy các môn đồ phải có một loại
đức tin của Đức Chúa Trời, và đó là những gì
Ngài muốn bạn và tôi phải vận hành ngày hôm
nay.
Trong Mác, chúng ta đọc về một việc xảy ra
trong cuộc đời Chúa Giê-xu. Ngài đến một cây
vả tìm kiếm trái cây và khi Ngài không thấy gì.
Chúa Giê-xu phán với cây vả: “Không một ai
còn ăn trái của mầy nữa!” Các môn đồ Ngài
đều nghe lời ấy. (Mác 11:14)
Tiếp tục trong Mác, sáng hôm sau, khi đi
ngang qua đó, họ thấy cây vả đã khô đến tận
rễ; Phi-e-rơ nhớ lại chuyện hôm qua nên
thưa với Ngài: “Thầy ơi, xem kìa! Cây vả mà
Thầy quở đã chết khô rồi.” Đức Chúa Jêsus
phán: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời.
Thật, Ta bảo các con, ai bảo hòn núi nầy:
‘Hãy nhấc lên, và lao xuống biển,’ nếu trong
lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng
tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ
được thực hiện. Vì vậy Ta bảo các con, bất
cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện,
hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các
con sẽ được điều ấy.” (Mác 11:20-24)
Chúng ta có thể kết luận một vài điều về loại
đức tin của Đức Chúa Trời từ ví dụ này.

 Chúa Giê-xu đã nói cách rõ ràng – “Không
một ai còn ăn trái của mầy nữa.”

 Ngài công bố lớn tiếng đức tin của Ngài các môn đồ Ngài nghe thấy.

 Tối hôm đó khi họ đi ngang qua cây vả, nó
vẫn bình thường. Chúng ta biết điều này bởi vì
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không có ai bàn tán về nó, nhưng Chúa Giê-xu
không nghi ngờ gì về việc sẽ xảy ra.

 Hai mươi bốn giờ sau khi Ngài phán với cây
vả, nó đã chết. Cái chết đã bắt đầu ở dưới rễ tại
thời điểm Ngài phán. Cần có thời gian để nhìn
thấy sự việc xảy ra.
Khi các môn đồ kinh ngạc trước những gì Ngài
đã làm, Đức Chúa Giê-xu không có bình luận gì
về cây vả. Thay vào đó, Ngài dạy họ về đức tin.
Ngài khích lệ họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời,
nắm lấy nó, và làm phép lạ.
Chú ý rằng Chúa Giê-xu không muốn họ lùi lại
trong kinh hoàng về Ngài, Ngài muốn họ cộng
tác với Ngài để làm phép lạ.
NHỮNG TẤM GƯƠNG VỀ LOẠI ĐỨC TIN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Đa-vít và Gô-li-át
Cựu Ước đầy dẫy với các tấm gương của các cá
nhân vận hành trong loại đức tin của Đức Chúa
Trời. Còn về Đa-vít thì sao khi ông đến từ chổ
chăn chiên và cả quân đội của Y-sơ-ra-ên đã bị
chặn lại bởi một người? Tất nhiên, người đó là
một gã khổng lồ, xét về phương diện tự nhiên
thì hắn rất đáng sợ, nhưng hãy nghe những lời
đầy đức tin của Đa-vít.

 Đa-vít Nói Trong Đức Tin
Khi nghe Gô-li-át huênh hoang và cách thấy
hắn sỉ nhục quân đội Y-sơ-ra-ên, Đa-vít đã nói
gì? “Vì tên Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu cắt
bì nầy là ai, mà lại dám thách thức đạo quân
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của Đức Chúa Trời hằng sống?” (1Sa-mu-ên
17:26b)

 Các Anh của Ông Chống Lại Đa-vít
Kẻ thù đang đe dọa, nhưng Đa-vít đã khước từ
phản ứng theo cách tự nhiên. Ông đã khước từ
sự sợ hãi. Sau đó các anh của Đa-vít quay lại
chống đối ông. Sau tất cả điều đó, họ lý luận, họ
hiểu tình hình tốt hơn Đa-vít - và bên cạnh đó,
bởi vì họ là cũng một phần của nhóm người sợ
hãi, họ bực bội vì Đa-vít không sợ hãi. Họ bực
bội vì đức tin của ông.
Nhưng Ê-li-áp, anh cả, nghe Đa-vít nói vậy
thì nổi giận với chàng, và nói: “Tại sao mầy
đến đây? Mầy bỏ mấy con chiên trong hoang
mạc cho ai? Tao biết tính kiêu ngạo và sự
độc ác của lòng mầy. Vì muốn xem đánh
nhau nên mầy mới đến đây.” (1Sa-mu-ên
17:28)
Đa-vít đã nói trong đức tin, nhưng các anh của
ông hiểu lầm ông và buộc tội ông đã nói trong
sự kêu ngạo và tấm lòng xấc xược. Gia đình
ông chống lại ông, nhưng Đa-vít không dừng
lại.

 Sau-lơ Phản Đối Đa-vít
Ông được đưa đến trước vua Sau-lơ và ông nói
với Sau-lơ, “Xin đừng ai ngã lòng vì tên Phili-tin kia! Đầy tớ bệ hạ sẽ đi ra chiến đấu với
hắn.” Sau-lơ nói với Đa-vít: “Con không thể
đương đầu với tên Phi-li-tin nầy đâu, vì con
chỉ là một thiếu niên, còn hắn đã là một chiến
binh từ lúc trẻ.” (1 Sa-mu-ên 17:32,33 )
Sau-lơ nói với Đa-vít rằng ông còn quá trẻ và
ông đã không được đào tạo để chiến đấu.
131

 Đa-vít Đứng Trong Đức Tin
Đức tin của Đa-vít quá mạnh mẽ đến nỗi ông đã
thuyết phục vua được để cho ông đi chống lại
gã Gô-li-át. Nếu ông thất bại, điều đó có nghĩa
là cả quốc gia của Y-sơ-ra-ên sẽ bị đánh bại và
bị làm nô lệ. Nhưng Đa-vít vẫn kiên định trong
đức tin và công bố đức tin của mình trước mặt
cả người Y-sơ-ra-ên và Phi-li-tin, và Gô-li-át đã
bị giết như những gì Đa-vít đã công bố.
Sau đó Đa-vít nói với tên Phi-li-tin: “Ngươi
cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta
nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến,
tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Y-sơ-raên mà ngươi đã thách thức.
Hôm nay, Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay
ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ban
thây của đạo quân Phi-li-tin làm mồi cho
chim trời và thú rừng. Khắp thế gian sẽ biết
rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Y-sơra-ên.
Và toàn thể hội chúng nầy sẽ thấy rằng Đức
Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc
bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của
chiến trận, Ngài sẽ phó các người vào tay
chúng tôi.” (1Sa-mu-ên 17:45-47)
Chúng ta có thể học hỏi được gì từ sự kiện này?

 Không gì có thể ngăn chặn được loại đức tin
của Đức Chúa Trời.

 Gia đình và bạn bè có thể không hiểu.
 Người lãnh đạo có thể không hiểu.
Nhưng Đa-vít nhận biết Đức Chúa Trời. Ông đã
phát triển đức tin của mình ngay cả khi ông đi
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chăn cừu và bảo vệ chúng khỏi sư tử và gấu.
Đa-vít là một người được chuẩn bị bởi Đức
Chúa Trời. Ông bước đi trong loại đức tin của
Đức Chúa Trời, và dân Phi-li-li bị đánh bại.
Gô-li-át đã bị đánh bại nhưng đó không phải là
lần cuối cùng chúng ta nghe về dân Phi-li-tin.
Hết lần này đến lần khác họ lấy lại sức mạnh và
đến chống lại dân sự của Đức Chúa Trời.
Đa-vít tại Ba-anh Phê-rát-sim
Nhiều năm sau, khi Đa-vít được xức dầu lần thứ
ba và bây giờ ông làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên,
dân Phi-li-tin nghe điều đó và đến chống lại
ông. Không phải chống lại nước Y-sơ-ra-ên –
mà chống lại Đa-vít. Họ nhận biết sự xức dầu
của ông, sức mạnh của ông, và họ ra tay để tiêu
diệt ông.
Chúng ta đọc trong 2 Sa-mu-ên, Nghe tin Đavít đã được xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên,
người Phi-li-tin kéo toàn quân lên đánh ông.
Khi biết được điều nầy thì Đa-vít liền đi
xuống đồn lũy. Quân Phi-li-tin kéo đến và
bủa ra trong thung lũng Rê-pha-im.
Đa-vít biết phải mình làm gì - ông đã tìm kiếm
Chúa. Ông muốn xuất binh ra trận, nhưng ông
đã không đi cho đến khi ông nghe tiếng phán từ
Chúa.
Bấy giờ, Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: “Con
có phải lên đánh quân Phi-li-tin không? Ngài
sẽ phó chúng vào tay con không?” Đức Giêhô-va trả lời Đa-vít: “Hãy đi lên, vì chắc
chắn Ta sẽ phó quân Phi-li-tin vào tay con.”
Vậy, Đa-vít kéo quân đến Ba-anh Phê-rátsim và đánh bại họ; vua nói: “Đức Giê-hô-va
đã đánh tan các kẻ thù của ta trước mặt ta
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khác nào nước chảy.” Vì vậy, chỗ đó được
đặt tên là Ba-anh Phê-rát-sim. (2 Sa-mu-ên 5
: 17-20)
Ba-anh Phê-rát-sim có nghĩa là “Chúa là Chúa
của sự đột phá [bức phá]!” Đa-vít là một chiến
binh và ông nhận biết Đức Chúa Trời của sự đột
phá. Ông đã có một đức tin mạnh mẽ, xác
quyết, và ông không sợ hãi trong việc chiến đấu
chống lại kẻ thù mình.
Kẻ thù có thể đến chống lại chúng ta từ mọi
hướng. Linh của sự nghèo đói, tuyệt vọng và
chán nản, những điều đó sẽ chiến đấu chống lại
tâm trí của chúng ta - nghi ngờ và vô tín, linh
của bệnh tật và đau đớn, chúng là những người
Phi-li-tin trong đời sống của chúng ta.
Đã đến lúc chúng ta trở nên năng nổ. Đã đến lúc
chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời của sự đột
phá trong đời sống của chúng ta!
Ca-lép và Giô-suê
Ca-lép và Giô-suê là hai trong số các thám tử đã
được sai đi do thám xứ hứa và họ đã năng nổ
trong đức tin của họ.
Khi mười thám tử kia bắt đầu nói trong nỗi sợ
hãi về kích cỡ của kẻ thù, hai ông đứng lên
chống lại, và thậm chí chống lại ý muốn của
dân sự. Những lời mạnh mẽ và đầy đức tin của
họ là gì nhỉ?
“Đất mà chúng tôi đã đi do thám thật là một
vùng đất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va hài lòng về
chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đó và
ban cho chúng ta vùng đất đượm sữa và mật
ấy. Chỉ cần một điều là anh em chớ nổi loạn
với Đức Giê-hô-va và đừng sợ hãi dân xứ đó
vì chúng sẽ làm đồ ăn cho chúng ta. Chúng
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không được che chở, bảo vệ nữa nhưng Đức
Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Đừng sợ chúng!”
(Dân-số-ký 14:7 -9)
Có hàng ngàn người đứng trước mặt Chúa ngày
hôm đó và khước từ vâng lời Ngài. Trong bốn
mươi năm, mỗi một người lớn điều phải chết
trong đồng vắng. Nhưng Giô-suê và Ca-lép đã
sống để thấy lời nói của họ thành hiện thực.
Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô
Hãy nhìn vào Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nêgô. Họ bị bắt làm phu tù trong một đất nước
ngoại bang, và họ đã đạt đến một địa vị được
tôn trọng. Và khi lệnh thờ phượng Nê-bu-cátnết-sa được ban ra, họ đã khước từ vâng theo.
Họ bị đưa đến trước vua và vua truyền lệnh và
đe dọa ném vào lò lửa. Họ đã nói gì?
Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô thưa với
vua: “Tâu vua Nê-bu-cát-nết-sa, chúng tôi
không cần trình lại với vua vấn đề nầy. Nếu
chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa đức vua,
Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có
thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và
khỏi tay vua. Còn nếu Ngài không cứu, thì
xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng
không phục vụ các thần của vua và không
thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng.”
Lò lửa nóng đến nỗi những người lính ném họ
vào chết ngay lập tức.
Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa kinh ngạc,
đứng phắt dậy, hỏi các quan tham mưu: “Có
phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người
không?” Họ trả lời: “Tâu bệ hạ, đúng vậy.”
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Vua lại nói: “Kìa, trẫm thấy có bốn người
không bị trói bước đi giữa lửa mà chẳng hề
hấn gì cả; và dáng vẻ của người thứ tư giống
như con trai của các thần.”
Rồi vua Nê-bu-cát-nết-sa đến gần cửa lò lửa
hực và kêu lớn tiếng: “Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác
và A-bết-nê-gô là đầy tớ của Đức Chúa Trời
Chí Cao, hãy bước ra và lại đây!” Sa-đơ-rắc,
Mê-sác và A-bết-nê-gô liền bước ra khỏi lò
lửa.
Vua Nê-bu-cát-nết-sa lại nói: “Tôn ngợi Đức
Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bếtnê-gô, Đấng đã sai thiên sứ Ngài đến và giải
cứu các đầy tớ Ngài. Họ biết nhờ cậy Ngài,
dám trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình
để không phục vụ và thờ phượng thần nào
khác ngoài Đức Chúa Trời mình. (Đa-ni-ên
3:16-18,24-26,28)
Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô có đức tin
quá mạnh mẽ đến đỗi họ sẵn sàng chết vì đức
tin ấy. Tuy nhiên, họ tin rằng họ sẽ được giải
thoát khỏi lò lửa và họ đã đúng.
Cầu xin - Tìm kiếm - Gõ cửa
Các tín hữu cần phải phát triển một đức tin
mạnh mẽ, tích cực và kiên định. Sự chỉ dẫn của
Chúa Giê-xu là gì?
Vậy, Ta bảo các con: Hãy xin, sẽ được; hãy
tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì
hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì
cửa sẽ được mở. (Lu-ca 11:9,10)
Chú ý rằng bước đầu tiên là phải cầu xin. Một
khi chúng ta biết chắc không chút nghi ngờ về
kế hoạch của Đức Chúa Trời, và có sự hướng
dẫn của Ngài về cách thực hiện, chúng ta phải
136

bước ra trong đức tin và gõ, gõ, và gõ, cho đến
khi câu trả lời của chúng ta đến.
Đó không phải là “Bất cứ điều gì đến, sẽ đến.”
Nhưng những gì chúng ta tin một cách xác
quyết sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta và thế giới
xung quanh chúng ta.
PHÓNG THÍCH ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA
Có ba bước để phóng thích đức tin của chúng
ta.

 Bước đầu tiên là lắng nghe và tin vào lời
Đức Chúa Trời.

 Bước thứ hai là nói đức tin đó ra lớn tiếng
bởi môi miệng chúng ta.

 Bước thứ ba là biến đức tin đó thành hành
động.
Đức Tin Đến Bởi Việc Lắng Nghe Tâm Linh của Chúng Ta

 Lời Logos và Lời Rê-ma
Phaolô đã viết trong Rô-ma, Như vậy, đức tin
đến từ những điều người ta nghe, mà người
ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao
giảng. (Rô-ma 10:17)
Chính Lời Chúa tạo ra đức tin trong tâm linh
chúng ta. Đức tin được phát triển trong tâm linh
chúng ta bằng cách nghe và nghe Lời Chúa.
Tiếng Hy Lạp có hai từ được dịch là “Lời”.
Từ điển W.E. Vine in the Expository Dictionary
of New Testament Words nói rằng Logos là
“biểu lộ ý muốn của Đức Chúa Trời.” Đó là sự
kết hợp của lời phán của Đức Chúa Trời là lời
bày tỏ ý muốn của Ngài. Sử dụng định nghĩa
này, chúng ta có thể nói rằng Kinh Thánh là sự
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bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời, là Logos của
Đức Chúa Trời. Logos là từ chung chung.
Trong Giăng 1:1, chúng ta đọc, Ban đầu có
Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và
Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể đọc câu này bằng cách sử dụng
từ Hy Lạp, “Ban đầu có Logos, và Logos ở với
Đức Chúa Trời, và Logos là Đức Chúa Trời.”
Chúa Giê-xu là Lời Đức Chúa Trời. Ngài là sự
bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời.
Từ điển W.E. Vine tiếp tục định nghĩa tiếng Hy
Lạp từ Rhema. Rhema là “làm rõ điều đã được
nói, những gì được nói ra trong lời nói hoặc lời
viết.”
Ê-phê-sô 6:17 Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và
cầm gươm của Thánh Linh, là lời (Rhema)
của Đức Chúa Trời.
Khi Đức Thánh Linh lấy lời được viết ra của
Đức Chúa Trời và bày tỏ cho chúng ta một cách
cá nhân, thì nó sẽ trở thành lời Rhema cho
chúng ta. Lời Rhema trong Ê-phê-sô 6:17, là bất
kỳ lời rõ ràng nào mà Đức Chúa Trời đã mặc
khải cho chúng ta.

 Ân-tứ Đức tin
Lưu ý: Chúng tôi không viết về Ân-tứ
Đức tin một cách chi tiết trong tập nghiên
cứu này bởi vì chúng tôi đã đề cập nó chi
tiết trong cuốn sách Nếp Sống Siêu Nhiên
Qua Ân-tứ Thánh Linh.
Ân-tứ đức tin là một đức tin siêu nhiên cho một
thời điểm và một mục đích cụ thể. Đó là một ân
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tứ quyền năng để hoàn tất một nhiệm vụ nhất
định.
Khi lời nói khôn ngoan được ban cho bảo chúng
ta cách để làm nhiệm vụ cần được thực hiện, nó
đánh tia lửa ân-tứ đức tin vào trong sự vận hành
để mạnh dạn thực hiện nhiệm vụ ấy y theo
những gì Đức Chúa Trời đã phán.
Ân tứ đức tin phải là một phần phổ biến trong
đời sống chúng ta. Trước hết chúng ta nhận lãnh
sự hướng dẫn từ Chúa; đức tin để hoàn tất sứ
mệnh được giao phó sẽ được ban cho; và rồi
chúng ta vâng theo.
Đó là lời phán cách cá nhân của Đức Chúa Trời
đánh động vào tâm linh của chúng ta và điều
này sẽ mang đến một đức tin thật. Chúng ta sẽ
không còn phải tranh chiến trong việc tin.
Chúng ta biết rằng Chúa đã phán một lời hứa
vào tâm linh chúng ta với tất cả tính trung thực
của chính Đức Chúa Trời đứng đằng sau lời hứa
đó.
Giống như Áp-ra-ham, chúng ta … tin chắc
rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài
cũng có quyền làm trọn được. (Rô-ma 4:21)
Chúng ta cũng sẽ dạn dĩ đồng thanh với Giê-rêmi rằng : “Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính
Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ
ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là
khó quá cho Ngài cả.” (Giê-rê-mi 32:17)
Chúng ta biết không chút nghi ngờ rằng Lời
Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất trên cuộc đời
chúng ta.
Ê-sai viết, Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng ta
chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các
ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng
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trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta
cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao
hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vả
như mưa và tuyết xuống từ trên trời và
không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai,
làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho
kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta
cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về
luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta
muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến
nó.” (Ê-sai 55 : 8-11)
Không chút hồ nghi chúng ta sẽ đồng ý với
Chúa Giê-xu khi Ngài phán, “Sự đó loài người
không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời
thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự
được cả.” (Mác 10:27)
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hãy cho biết hai ví dụ về loại đức tin của Đức Chúa Trời trong Kinh
Thánh?

2. Đức tin được phóng thích vào tâm linh chúng ta bằng cách nào?
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