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Truyền Giáo Bằng Phép Lạ
Lời nói đầu bởi A.L. Gill
Khi Đức Chúa Trời phán về việc xuất bản một cuốn sách về đề tài truyền giáo bằng phép lạ,
chúng tôi nghĩ ngay đến John Ezekiel ở Johor Bahru, Malaysia. Chúng tôi gặp anh trên chuyến
đi đầu tiên của chúng tôi đến Malaysia vào năm 1984 và chúng tôi chưa bao giờ được biết đến
một người đầy khao khát cháy bỏng trong việc chinh phục linh hồn cho Chúa Giê-xu như anh.
Dù là dẫn dắt từng người một, dẫn dắt một nhóm từ hội thánh của anh, hoặc tổ chức một buổi
truyền giảng lớn thì sự kêu gọi của anh vẫn vậy thôi – anh là một nhà truyền giáo.
Kể từ khi gặp anh, chúng tôi đã hầu việc Chúa cùng nhau khắp các miền Tây và Đông của
Malaysia, Ấn Độ, Pakistan, Mauritius, quần đảo Andaman, Phần Lan, Hàn Quốc và ở Hoa Kỳ.
Cùng với nhau chúng tôi chứng kiến sách Công vụ trở nên sống động với hàng ngàn người đến
với Chúa Giê-xu vì Đức Chúa Trời liên tục ấn chứng lời Ngài bằng các dấu kỳ, dấu lạ và phép
lạ chữa lành. Chức vụ của John chạm đến mọi sắc tộc và tôn giáo khi họ chứng kiến sự biểu lộ
lạ lùng của quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời.
Những gì John viết, anh đã dùng chính đời sống của mình để chứng minh. Đây không phải là
một mớ lý thuyết, mà là cả một đời học tập và làm các công việc truyền giáo. Khi bạn nghiên
cứu loạt bài này, bạn sẽ được phấn khích qua những ví dụ về công tác truyền giáo bằng phép lạ
trong Kinh Thánh trở nên sống động trong việc truyền giáo cá nhân hằng ngày và ngay cả trước
đám đông.
Từ những ví dụ về sự truyền giáo trong chức vụ của Chúa Giê-xu, các môn đồ, và các tín hữu
đầu tiên như Phi-e-rơ, Giăng, Phi-líp và Phao-lô, chúng ta được biết truyền giáo luôn luôn đi
kèm với phép lạ. Không có một kiểu mẫu truyền giáo theo Kinh Thánh nào vắng bóng phép lạ.
Trong thời đại chúng ta, Đức Chúa Trời đang khôi phục phép lạ liên quan đến truyền giáo đại
chúng. Hiện nay, Ngài cũng đang phục hồi phép lạ liên quan đến việc làm chứng hàng ngày
của các tín hữu. Trong Đại Mạng Lệnh, Chúa Giê-xu đã nói rõ ràng rằng các dấu kỳ sẽ theo sau
những kẻ tin khi họ rao giảng phúc âm. Lời phán của Ngài vẫn đang tiếp tục thúc dục chúng ta
hành động ngay hôm nay: “Họ sẽ đặt tay trên người bệnh, và người ấy sẽ được lành.”
Cùng một sự thách thức, sứ mệnh và quyền năng như các tín hữu trong hội thánh đầu tiên,
chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng của Chúa hành động với chúng ta khi chúng ta rao giảng
phúc âm của Ngài. “Và họ ra đi và rao giảng khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với họ và dùng
các phép lạ kèm theo để làm cho vững đạo.”
Khi Phi-e-rơ và Giăng thi hành chức vụ chữa lành người què tại Cửa Đẹp, một đám đông tụ
tập. Phi-e-rơ rao giảng về Chúa Giê-xu, về Nguồn của phép lạ đó, và năm ngàn người nghe sứ
điệp đó và tin.
Phi-líp đi đến Sa-ma-ri và khi đám đông nghe Phi-líp và nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ ông đã
làm, họ chú ý đến những gì ông nói. Với những tiếng la hét của các linh quỷ dữ bị đuổi ra.
Nhiều người phung và người què được chữa lành. Có một sự vui mừng lớn trong thành phố. Sự
việc diễn tiến: “Khi các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem nghe nói rằng Sa-ma-ri đã tiếp nhận lời của
Đức Chúa Trời…” Dường như cả thành phố đều đã tiếp nhận Chúa Giê-xu!
Phao-lô đã viết: “Ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết
phục, nhưng chính là sự thể hiện của quyền năng và Thánh Linh.” Sự rao giảng và dạy dỗ của
sứ đồ Phao-lô tại Ê-phê-sô đi kèm với phép lạ. “Bây giờ Đức Chúa Trời đã dùng tay của Phaolô làm các phép lạ phi thường, đến nổi người ta lấy khăn và áo choàng ông đã dùng đặt trên các
bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ.”
Chìa khóa để vươn đến thế giới với phúc âm, cho dù là người hàng xóm của chúng ta hoặc đi
đến tận cùng trái đất, được tìm thấy trong loạt bài nghiên cứu đầy quyền năng này. Đó là sự
truyền giáo bằng phép lạ được phục hồi và trao vào tay của mọi tín hữu.

Đôi lời cùng giáo viên và học viên
Truyền giáo bằng phép lạ là một nghiên cứu đầy quyền năng sẽ phóng thích các tín hữu để trở
thành người chinh phục linh hồn trong mùa gặt lớn cuối thời kỳ này qua các phép lạ truyền
giáo. Giống như các tín hữu trong sách Công vụ, chúng ta có thể kinh nghiệm sự vui mừng của
việc vươn tới những người hư mất khi Đức Chúa Trời ấn chứng lời Ngài qua những dấu kỳ và
phép lạ chữa lành.
Chúng tôi đề nghị trước khi giảng dạy khóa học này, bạn hãy dầm thấm chính mình với những
lẽ thật về lời Đức Chúa Trời liên quan đến truyền giáo và Đại Mạng Lệnh. Chúng tôi đề nghị
bạn “hãy khuấy động bên trong bạn” và “nhen lại ngọn lửa” của những ân - tứ quyền năng của
Đức Thánh Linh, để Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục ấn chứng lời Ngài qua các dấu kỳ và phép lạ.
Tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn một dàn bài để sử dụng khi bạn chuyển tải những lẽ thật này
cho người khác để họ cũng sẽ kinh nghiệm sự vui mừng về phép lạ truyền giáo trong đời sống
hàng ngày của họ.
Minh họa bằng chính đời sống cá nhân góp phần quan trọng trong sự giảng dạy. Tác giả đã bỏ
bớt phần minh họa trong cuốn sách này để giáo viên tự đưa vào những kinh nghiệm cá nhân
của mình, hoặc của những người khác mà học viên có thể liên hệ được. Nhưng phải luôn luôn
nhớ rằng duy Đức Thánh Linh là Đấng đến và dạy dỗ chúng ta hết thảy mọi điều và khi chúng
ta học tập hay giảng dạy chúng ta cần phải luôn luôn được Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban
năng quyền.
Tài liệu này rất thích hợp cho việc tự học hoặc học nhóm, các Trường Kinh Thánh, các Trường
Chúa Nhật, hay các nhóm tư gia. Vì thế việc học viên và giáo viên cùng có tài liệu trong suốt
khóa học là điều rất quan trọng.
Những cuốn sách tốt nhất là những cuốn sách được ghi chép, được gạch dưới, được suy gẫm,
và lĩnh hội. Chúng tôi có chừa chỗ để bạn ghi chép và nhận xét. Khổ sách được thiết kế với hệ
thống tham khảo nhanh để bạn ôn tập và giúp bạn tìm lại những phần đã học. Khổ sách đặc biệt
này thuận lợi cho mọi người, một khi bạn đã học qua tài liệu này thì bạn có thể truyền đạt nội
dung của nó cho người khác.
Phao-lô viết cho Ti-mô-thê:
Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho
mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. II Ti-mô-thê 2:2
Khóa học này được thiết kế như sự tham gia một khóa học Kinh Thánh thực dụng trong cấu
trúc của Hệ Thống Phát Triển Chức Vụ gọi tắt là MINDS (Hệ Thống Phát Triển Chức Vụ), và
là bước khởi đầu đặc biệt cho chương trình học. Khóa học này sẽ giúp ích rất nhiều cho đời
sống, chức vụ, cũng như việc giảng dạy sau này của học viên. Những học viên đã học qua có
thể dạy cuốn sách này rất dễ dàng.
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Bài Học Một

Đại Mạng Lệnh
Đức Chúa Giê-xu đã đưa ra những chỉ thị cuối cùng của Ngài
trước khi Ngài lìa khỏi thế gian. Những lời này được gọi là
Đại Mạng Lệnh.
Đại Mạng Lệnh không chỉ là một lời đề nghị hoặc một yêu
cầu. Đó là một mệnh lệnh từ Vua của muôn vua và Chúa của
các chúa! Đức Chúa Giê-xu phán rằng chúng ta phải mang
chức vụ toàn vẹn của Ngài đến tận cùng trái đất bằng các dấu
kỳ và các phép lạ cặp theo. Điều này phải là mục tiêu của mọi
tín hữu.
Đại Mạng Lệnh là sứ mệnh đầu tiên của hội thánh địa phương.
Chìa khóa để truyền giáo thế giới là chúng ta phải có một khải
tượng rõ ràng về sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của mình.
Truyền giáo bằng phép lạ phải xuất phát từ một ngọn lửa bên
trong chứ không phải là một chương trình.
ĐẠI MẠNG LỆNH
Lưu ý chỉnh sửa: Đường kẻ ở trên dễ dàng để thêm vào
bằng cách sử dụng chức năng đường viền trong Word.
Thay vì sử dụng các đường viền bao quanh toàn bộ, thì
bạn chỉ cần click vào dòng kẻ dưới cùng. Điều này dễ
dàng hơn việc gạch chân và cố gắng gạch chân bằng canh
lề.
Cả Ma-thi-ơ và Mác đều ký thuật những lời cuối cùng của
Đức Chúa Giê-xu, đó là Đại Mạng Lệnh.
Ma-thi-ơ 28:19,20 “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên
môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con
và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, và dạy họ giữ
mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với
các con cho đến tận thế.”A-men.
Mác 16:15-18 Ngài phán với họ:“Hãy đi khắp thế gian,
giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-têm, sẽ
được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người
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tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta
đuổi quỉ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; bắt rắn trong tay,
hay nếu uống nhằm chất độc, cũng không bị hại; họ đặt
tay trên người bệnh, thì người bệnh sẽ được lành.”
“Hãy Đi”
Tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Giê-xu cho thế
giới hư mất được biểu lộ khi Đức Chúa Giê-xu ra lệnh: “Hãy
đi khắp thế gian!”
Nhiều người sa ngã kể từ khi họ không được sai đi bởi hội
thánh địa phương của mình như một nhà truyền giáo đến một
vùng đất khác, từ “đi” không áp dụng cho họ. Họ lý luận
rằng, “Tôi không được Đức Chúa Trời kêu gọi. Tôi cần phải
làm việc để cung cấp cho nhu cầu của gia đình tôi.” Họ thậm
chí có thể lập luận, “Chúa muốn tôi ở nhà và làm việc và dâng
hiến cho người khác để họ có thể đi.”
Từ ngữ được dịch là “đi” trong Đại Mạng Lệnh có nghĩa là
khi bạn đang chuyển động. Mỗi tín hữu đang chuyển động
trong cuộc sống hàng ngày của họ. Mạng lệnh “hãy đi” của
Chúa Giê-xu không chỉ giới hạn cho một số ít người được
chọn và có sự kêu gọi truyền giáo. Thay vào đó, mạng lệnh
này đã và vẫn đang dành cho tất cả các tín hữu. Nó dành cho
tất cả những ai đang đi ở bất cứ nơi nào: Nơi làm việc, nơi học
tập, nơi mua sắm, nơi thăm viếng bạn bè, gia đình hoặc hàng
xóm; bất kể nơi nào họ đi để làm những công việc bình
thường của cuộc sống hàng ngày.
Chúa Giê-xu nói: “Khi các con đi khắp nơi để làm những công
việc hằng ngày của đời sống, các con hãy rao giảng phúc âm
của Ta cho mọi người!” Đại Mạng Lệnh đã được giao phó cho
mọi tín hữu trong Đức Chúa Giê-xu Christ.
Truyền giáo không phải là chuyện của một vài người được
chọn. Nó không phải là một điều gì đó cần phải được thực
hiện chỉ bởi những người được Đức Chúa Trời kêu gọi trong
vai trò là các nhà truyền giáo trong hội thánh.
Truyền giáo không phải là việc chúng ta làm một lần trong
một tuần khi đến lúc hội thánh chúng ta có lịch đi chứng đạo.
Truyền giáo phải trở thành một lối sống. Đó là điều chúng ta
phải làm vào mọi thời điểm.
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Đi Khắp Thế Gian
Đức Chúa Giê-xu đã làm rõ rằng việc truyền giáo là trách
nhiệm của hội thánh không chỉ giới hạn nơi mình đang sống.
Họ cần phải đem phúc âm đến cho cả thế gian. Không phải chỉ
mọi tín hữu sẽ được dẫn dắt đến một số vùng đất ngoại quốc
nào đó nhưng mọi tín hữu phải tham gia tích cực trong việc
truyền giáo thế giới. Một số sẽ làm việc này bằng cách dâng
hiến, một số khác ra đi, nhưng tất cả đều phải làm chứng ở
khắp mọi nơi họ đi.
Sứ đồ Phao-lô đã viết,
2 Cô-rinh-tô 10:16a ... đến nỗi chúng tôi có thể rao giảng
Tin Lành trong những vùng xa hơn ...
Hội thánh phải bám vào các khu vực xa hơn để tìm kiếm
những linh hồn chưa được vươn tới. Chúng ta cần phải làm
mới lại sự kêu gọi cho công tác truyền giáo thế giới. Nhiệm vụ
tối cao của hội thánh là truyền giáo cho thế giới.
Cách duy nhất để cho hội thánh tồn tại là chinh phục linh hồn.
Hội thánh được sinh ra trong ngọn lửa truyền giáo bằng phép
lạ và tàn lụi khi tín hữu ngừng vươn đến với người hư mất.
Đến Với Mọi Tạo Vật
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho mùa gặt toàn cầu, cho
truyền giáo thế giới, không bao giờ thay đổi. Chúng ta vẫn đi
khắp thế gian và rao giảng phúc âm cho mọi tạo vật điều này
cho phép Đức Chúa Trời ấn chứng lời của Ngài với các dấu kỳ
và phép lạ kèm theo, như Ngài đã hứa.
Đức Chúa Giê-xu nói rõ rằng mọi tín hữu nên bắt đầu truyền
giáo ngay nơi họ sinh sống. Họ cần phải vươn tới quê hương
của mình với phúc âm. Tuy nhiên, họ không dừng lại ở đó. Họ
nên tiếp tục đem phúc âm đến với những người khác cho đến
khi tất cả mọi người đều được nghe về Đức Chúa Giê-xu - cho
đến tận cùng trái đất.
Công Vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các
con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng
nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sama-ri, cho đến cùng trái đất.”
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Mọi Quốc Gia, Mọi Dân Tộc,
Mọi Bộ Lạc, Mọi Người, Mọi Ngôn Ngữ
Chúng ta không nên giới hạn tại khu vực của chúng ta, nhưng
chúng ta cần phải vượt qua giới hạn của chúng ta để vươn tới
tất cả các quốc gia, mọi sắc tộc, mọi dân tộc, mọi con người,
mọi lưỡi, mọi tạo vật và mọi địa điểm.
Thành công thực sự của hội thánh là hoàn tất sứ mệnh của
mình. Nhận thức và ý thức về sứ mệnh là điều rất quan trọng.
Rao Giảng Phúc Âm
Khi chúng ta rao giảng phúc âm, điều đó phải được làm trong
sự xức dầu của Đức Thánh Linh và được ấn chứng bằng dấu
kỳ và phép lạ. Chỉ công bố bằng lời nói thôi chưa đủ. Đức
Chúa Trời lên kế hoạch cho cả sự công bố và sự minh chứng!
Lu-ca 4:18 “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.”
Ma-thi-ơ 24:14 “Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời
sẽ được rao giảng khắp đất, để làm chứng cho muôn dân;
bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.”
Môn Đồ Hóa
Không chỉ chúng ta đi và giảng dạy, chúng ta phải môn đồ hóa
để Đại Mạng Lệnh có thể được hoàn tất. Trong kế hoạch của
Đức Chúa Trời, các tín hữu sẽ nhân cấp - không chỉ thêm vào
về phương diện số lượng.
Khi Đức Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ 28:19 rằng chúng ta
phải môn đồ hóa muôn dân, Ngài đã tiết lộ kế hoạch của Ngài
cho mọi tín hữu là phải được huấn luyện và trang bị để làm
công việc của Ngài qua truyền giáo bằng phép lạ.
2 Ti-mô-thê 2.2 Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt
nhiều nhân chứng, hãy ủy thác cho những người đáng tin
cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác.
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO
Truyền giáo là hy vọng duy nhất cho thế hệ này. Không có
câu trả lời nào khác cho các vấn đề của thế giới hoặc các vấn
đề cá nhân của chúng ta hơn là Tin lành của Đức Chúa Giê-xu
Christ.
Mỗi người chúng ta được cứu bởi vì có người vâng lời Đức
Chúa Trời và chia sẻ Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ
với chúng ta.
Trách Nhiệm Của Chúng Ta
Vua Sa-lô-môn đã cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về trách
nhiệm của chúng ta trong việc cảnh báo những người phải đối
mặt với sự chết.
Châm ngôn 24:11-12 Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết,
Và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ.
Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết gì đến; Thì Đấng mà
cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao? Và
Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư? Chớ thì
Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm
sao?
Nếu chúng ta không cảnh báo cho những người xung quanh
chúng ta là những người đang đâm đầu xuống địa ngục, thì
Đức Chúa Trời sẽ truy cứu trách nhiệm nơi chúng ta.
Tội Lỗi Của Chúng Ta
Tiên tri Ê-xê-chi-ên cảnh báo chúng ta về việc chúng ta sẽ
mắc tội nếu chúng ta biết mà không nói gì.
Ê-xê-chi-ên 3:17-19 “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên
đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta,
và thay ta răn bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ dữ rằng:
Mầy chắc sẽ chết! - nếu ngươi không răn bảo nó, không
nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng
mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng ta sẽ
đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ
dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó
sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh
hồn mình.”
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Những Phúc Lợi Của Chúng Ta
Ê-sai nói với chúng ta về những lợi ích.
Ê-sai 58:10 nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ
khốn khó, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự
tối tăm ngươi sẽ như ban trưa.
Những Ưu Tiên Của Chúng Ta
Trên đất này, có hàng ngàn ngôi làng bị bỏ quên và những
thành phố là nơi hàng triệu linh hồn sống dường như không
được biết đến Phúc Âm. Chúng ta, với tư cách là thân thể của
Đấng Christ cần phải đặt đúng thứ tự ưu tiên.
Nếu hội thánh muốn vươn tới những người bị hư mất với phúc
âm, thì truyền giáo bằng phép lạ phải được ưu tiên hàng đầu.
Các nổ lực chinh phục linh hồn phải được mở rộng trên mọi
mặt trận.
Huyết của những người tử đạo luôn luôn là hạt giống gieo cho
mùa gặt linh hồn vào vương quốc Đức Chúa Trời. Một cái giá
quá lớn đã được trả bởi sự đau khổ và cái chết của nhiều tín
hữu trong quá khứ để cho chúng ta có thể chia sẻ Phúc Âm
cho một thế giới hư mất và bị đùa đến sự chết.
Câu hỏi đặt ra hôm nay là:
Chúng ta sẵn lòng làm gì, dâng gì để đem Phúc Âm đến
cho thế hệ của chúng ta?
NHỊP TIM CỦA CHÚA CHA
Khi Chúa Giê-xu nói về Đại Mạng Lệnh, Ngài lặp lại nhịp tim
của Chúa Cha. Khi chúng ta nghĩ về sự hy sinh của Chúa Cha
đã làm khi ban Con Ngài, chúng ta biết sự khao khát của Đức
Chúa Trời là cho loài người được làm lành với chính Ngài.
Đức Chúa Trời của chúng ta có một tấm lòng thương xót vĩ
đại chính điều đó vươn tới toàn nhân loại. Hội thánh của Ngài
cần phải có cùng nhịp tim như Ngài. Và ngày hôm nay, Đức
Chúa Trời đang dấy lên một đội quân sẽ di chuyển vào dòng
chảy của Thánh Linh Ngài.
Mười Hai Sứ Giả
Đức Chúa Giê-xu sai mười hai môn đồ đi với lời hướng dẫn
này:
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Ma-thi-ơ 10:7,8 “Khi đi đường, hãy rao giảng rằng:
‘Vương quốc thiên đàng đã đến gần.’ Hãy chữa lành người
đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phung,
và đuổi quỉ. Các con đã nhận không, thì hãy cho không.”
Ẩn Dụ Về Con Chiên Đi Lạc Mất
Trong dụ ngôn về con chiên lạc mất, Đức Chúa Giê-xu cho
thấy giá trị của một người bị hư mất.
Lu-ca 15:3-7 “Vì thế, Ngài kể cho họ ẩn dụ nầy:“Có ai
trong các ngươi có một trăm con chiên, nếu mất một con,
mà không để chín mươi chín con kia nơi đồng hoang để đi
tìm cho kỳ được con chiên bị mất chăng? Khi đã tìm được
thì vui mừng vác nó lên vai. Và lúc về đến nhà, người ấy
gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy chung vui
với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất.’ Cũng vậy, Ta
bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn
năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần
phải ăn năn.”
Sự Vui Mừng Trên Thiên Đàng
Đức Thánh Linh bày tỏ qua sứ đồ Giăng, đã cho chúng ta một
cái nhìn thoáng qua về kỳ vui mừng trên thiên đàng. Chú ý,
ông viết rằng những người được cứu sẽ đến từ mọi bộ tộc, mọi
ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước,”
Khải Huyền 5:9 Họ hát một bài ca mới rằng: ‘‘Ngài xứng
đáng lấy quyển sách, và mở các ấn ra, vì Ngài đã bị giết Và
đã lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời Những người
thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước,”
Khải huyền 7:9,10 “Sau đó, tôi nhìn xem, kìa có một đoàn
người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ
tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước
Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ lớn tiếng
kêu rằng: ‘‘Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng
ta, là Đấng ngồi trên ngai, và thuộc về Chiên Con.”
CHIẾN LƯỢC CỦA TÂN ƯỚC
Chiến lược cuả Tân Ước là một kế hoạch về việc truyền giáo
bằng phép lạ toàn diện. Truyền giáo toàn diện có nghĩa là sự
xâm nhập vào toàn bộ thế giới với phúc âm.
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Điều đó liên quan đến các tín hữu của thế hệ này trong việc
đối diện với tất cả mọi người trên thế giới với những tuyên bố
về Đấng Christ trên đời sống mình.
Sự Xâm Nhập Toàn Diện
Các môn đồ đầu tiên đã bắt đầu nơi họ ở là Giê-ru-sa-lem chia
sẻ Đấng Christ với tất cả mọi người. Họ tiếp tục truyền bá
Phúc Âm vào cả xứ Giu-đê, sau đó xứ Sa-ma-ri, và tiếp đến là
tận cùng trái đất.
Chiến lược của Đức Chúa Giê-xu vẫn là xâm nhập toàn diện
thế giới này với phúc âm của Ngài.
Tham Gia Toàn Diện
Mỗi hội thánh phải chịu trách nhiệm và đối mặt với mọi người
tại địa phương của cá nhân mình bằng phúc âm của Chúa Giêxu Christ. Chúa Giê-xu phán rằng mỗi tín hữu đều phải là một
chứng nhân cho Ngài.
Công Vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các
con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng
nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sama-ri, cho đến cùng trái đất.”
Xâm nhập toàn diện vào trong thế giới chúng ta với Phúc Âm
điều đó đòi hỏi mỗi thành viên của hội thánh địa phương phải
tham gia vào việc chứng đạo. Họ nên được khích lệ tham gia
việc vươn tới vùng lân cận của họ cho Đức Chúa Giê-xu
Christ.
Nhiều Cơ-đốc-nhân không chứng đạo bởi vì họ không nhận
ra rằng họ cần phải chứng đạo. Tín hữu cần phải nhận ra rằng
việc làm chứng cho Chúa Giê-xu đối với một Cơ-đốc-nhân
không chỉ là một sự lựa chọn. Đó là một mệnh lệnh. Có ba
điều mà mỗi mục sư phải làm để chuẩn bị các tín hữu cho sứ
mệnh truyền giáo bằng phép lạ. Họ phải:
 được soi sáng
 gia nhập
 được trang bị
Hội thánh ngày nay phải làm chính xác giống như hội thánh
Đức Chúa Giê-xu đã để lại khi Ngài thăng thiêng.
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Mác 16:20 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.
Quyền Năng Toàn Diện
Phương pháp truyền giáo của Phao-lô là rao giảng Phúc Âm
với sự biểu lộ quyền năng của Đức Chúa Trời.
1Cô-rinh-tô 2:1-5 Thưa anh em, khi đến với anh em, tôi
không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố
sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em. Vì ở giữa
anh em, tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức
Chúa Giê-xu Cơ Đốc, và Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc bị đóng
đinh vào thập tự giá. Chính tôi đã ở giữa anh em trong sự
yếu đuối, với lắm sợ hãi và run rẩy. Ngôn từ và sứ điệp của
tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục,
nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh;
để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của
loài người, nhưng trên quyền năng của Đức Chúa Trời.
Những nỗ lực của chúng ta trong việc truyền giáo phải như sứ
đồ Phao-lô bao gồm cả sự biểu lộ của Đức Thánh Linh và
quyền năng qua công tác truyền giáo bằng phép lạ!
CÂU HỎI ÔN TẬP
1.Điều gì nên là sứ mệnh chính của tất cả các hội thánh địa phương?

2. Giải thích ý nghĩa của từ “đi” trong Đại Mạng Lệnh vì nó được tìm thấy trong
nguyên ngữ Hy Lạp trong Tân Ước. Điều này có nghĩa gì trong đời sống của bạn?

3. Chiến lược của Tân Ước trong việc chinh phục người hư mất là gì?
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Bài Học Hai

Phấn Hưng Dành Cho Thời Đại của Chúng Ta
Đức Chúa Trời đang chuyển động lần cuối cùng trên mặt đất.
Trong làn sóng này, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ vinh hiển của
Ngài một cách rõ ràng chưa từng có trước đây. Đây là làn
sóng cuối cùng của Đức Chúa Trời đi cùng với nó là đức tin
để tạo ra phép lạ là điều sẽ sản sinh vào mùa gặt linh hồn cuối
cùng này.
Tiên tri Giô-ên đã nói về sự đổ đầy Đức Thánh Linh cho thời
kỳ cuối cùng này.
Giô-ên 2:28 Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt;
con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người
già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các
ngươi sẽ xem sự hiện thấy.
Khi Đức Chúa Trời kéo chúng ta vào sự hiện diện của Ngài,
Ngài sẽ bày tỏ kế hoạch vĩ đại của Ngài cho việc truyền giáo
thế giới.
Khi chúng ta ngắm nhìn vinh quang của Chúa Cha, Ngài sẽ
cho chúng ta ngước mắt lên xem các quốc gia chưa được vươn
tới.
Ê-sai 33:17 Mắt ngươi sẽ ngắm xem vua trong sự tốt đẹp
Ngài, sẽ thấy đất mở rộng.
Mỗi cơn phấn hưng đến đều kèm theo một sự khôi phục gánh
nặng đối với người bị hư mất.
LÀN SÓNG TRUYỀN GIÁO BẰNG PHÉP LẠ
Làn sóng truyền giáo bằng phép lạ lớn lao nhất được ký thuật
trong Tân Ước bắt đầu tại Ê-phê-sô và quét qua các tỉnh tại
tiểu Á.
Công Vụ 19:10 Việc nầy tiếp tục trong hai năm, đến nỗi
mọi người ở A-si-a, cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp,
đều được nghe đạo Chúa.
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Đây là làn sóng toàn diện liên quan đến “mọi tạo vật”, là sự
truyền giáo trong hành động. Nó bắt đầu khi Phao-lô đến Êphê-sô và giúp đỡ cho một nhóm tín hữu nhận lãnh báp-têm
trong Đức Thánh Linh để trang bị cho họ để trở nên những
chứng nhân đầy dẫy quyền năng, làm chứng bằng phép lạ cho
Đức Chúa Giê-xu Christ.
Quyền Năng Để Làm Chứng
Công Vụ 19:1-7 “Trong khi A-pô-lô ở Cô-rinh-tô, thì
Phao-lô đi đường xuyên nội địa, đến Ê-phê-sô. Gặp một số
môn đồ ở đó, ông hỏi họ: “Từ khi tin anh em đã nhận lãnh
Đức Thánh Linh chưa?” Họ trả lời: “Chúng tôi chưa từng
nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả.” Ông lại hỏi: “Vậy
anh em đã nhận báp-têm nào?” Họ đáp: “Báp-têm của
Giăng.” Phao-lô nói: “Giăng đã làm báp-têm về sự ăn năn
tội, bảo dân chúng phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là
tin Đức Chúa Giê-xu.” Nghe vậy, họ nhận báp-têm nhân
danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu. Khi Phao-lô đặt tay lên,
thì Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ; họ nói tiếng lạ
và lời tiên tri. Tổng cộng khoảng mười hai người.”
Phao-lô biết rằng để các tỉnh tại tiểu Á được vươn đến với
phúc âm, thì mọi tín hữu cần có quyền năng của Đức Thánh
Linh.
Công Vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các
con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng
nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sama-ri, cho đến cùng trái đất.”
Huấn Luyện Cho Truyền Giáo Bằng Phép Lạ
Mỗi tín hữu cần Đức Thánh Linh để làm chứng nhân cho
Ngài. Họ cần phải được dạy dỗ Lời Chúa một cách thực tế và
đầy quyền năng, là cách mà họ sẽ được đào tạo để làm công
việc của Chúa Giê-xu. Họ cần phải được đào tạo để truyền
giáo bằng phép lạ.
Phao-lô đã thất bại trong nỗ lực của ông để vươn đến Ê-phê-sô
một mình. Sau đó ông bắt đầu dạy cho các tín hữu tại trường
Ti-ra-nu.
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Công Vụ 19:8-9 Phao-lô vào nhà hội, giảng dạy cách dạn
dĩ, biện luận và thuyết phục người nghe về vương quốc
Đức Chúa Trời suốt ba tháng. Nhưng có mấy người ngoan
cố, không chịu tin, lại còn gièm chê đạo Chúa trước mặt
dân chúng, nên ông rút lui khỏi họ, đem các môn đồ riêng
ra, và hằng ngày thảo luận trong trường học của Ti-ra-nu.
Sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô tại trường Ti-ra-nu trong khoảng
thời gian hơn hai năm rất quyền năng, thiết thực và hiệu quả,
“đến nỗi mọi người ở A-si-a, cả người Do Thái lẫn người Hi
Lạp, đều được nghe đạo Chúa.”
Mỗi tín hữu được Phao-lô đào tạo, rõ ràng là đều ra đi và huấn
luyện những người khác. Họ huấn luyện các tín hữu khác khắp
các tỉnh của tiểu Á. Một đội quân hùng hậu được đào tạo để
truyền giáo bằng phép lạ. Kết quả là có một cuộc tổng tấn
công của Phúc Âm cho mọi người trên thế giới.
Phép Lạ, Phép Lạ Và Phép Lạ
Hiệu quả của việc truyền giáo, theo phương cách của Đức
Chúa Trời là luôn luôn truyền giáo bằng phép lạ. Phép lạ là
trung tâm của làn sóng vĩ đại của việc truyền giáo lan tràn
khắp tiểu Á.
Công Vụ 19:11-17 Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm
các phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo
choàng ông đã dùng đặt trên các bệnh nhân thì bệnh tật
biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ.
Bấy giờ có mấy thầy phù thủy người Do Thái đi từ nơi nầy
đến nơi khác, cũng thử xưng danh Chúa là Đức Chúa Giêxu trên những kẻ bị các tà linh ám. Họ nói: “Ta nhân danh
Chúa là Đức Chúa Giê-xu, Đấng mà Phao-lô rao giảng,
truyền lệnh chúng bay.”
Những người làm việc nầy là bảy con trai của thầy tế lễ
thượng phẩm Do Thái tên là Sê-va. Nhưng quỉ nói với họ:
“Ta biết Đức Chúa Giê-xu và cũng biết rõ Phao-lô nữa,
nhưng các ngươi là ai?”
Người bị quỉ ám xông vào họ, áp đảo và đánh bại cả bọn
đến nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn, mình trần truồng và đầy
thương tích.
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Tất cả những người ở Ê-phê-sô, cả người Do Thái lẫn
người Hi Lạp biết việc đã xảy ra thì sợ hãi, và danh của
Đức Chúa Giê-xu càng được tôn kính.
Phép lạ truyền giáo luôn luôn tôn cao Chúa Giê-xu, và mang
lại sự ăn năn và giải thoát cho con người.
Công Vụ 19:18-20 Nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ
thật các việc họ đã làm. Có một số người trước kia hành
nghề phù thủy đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi
người. Người ta tính trị giá các sách đó lên đến năm mươi
nghìn miếng bạc. Vậy, nhờ quyền năng của Chúa, đạo
Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh.
Qua truyền giáo bằng phép lạ, lời của Chúa tăng trưởng trở
nên lẽ thật quan trọng nhất trong đời sống của các tín hữu. Khi
họ nghe lời Chúa dạy dỗ:






Đức tin của họ bùng nổ
Họ tin Lời Chúa
Họ công bố lời Chúa
Họ đã hành động trong sự vâng phục lời Chúa
Họ đã trở thành người hùng của lời Chúa

Khi điều này xảy ra, lời của Đức Chúa Trời thắng hơn các thế
lực, quyền lực của bóng tối vốn đã che mù tâm trí của con
người.
Một làn sóng truyền giáo bằng phép lạ lớn đã quét qua toàn
phần của thế giới và trở thành một mô hình truyền giáo cho
chúng ta. Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đang chuyển động
trong quyền năng vĩ đại trên Hội Thánh của Ngài. Ngài đang
chuẩn bị chúng ta cho cùng một làn sóng truyền giáo bằng
phép lạ quyền năng và hiệu quả đã bắt đầu ở Ê-phê-sô và quét
qua tất cả các vùng của tiểu Á. Đức Chúa Trời đang chuyển
động trên Hội Thánh của Ngài để chuẩn bị cho chúng ta cho
mùa gặt lớn trong thời kỳ cuối cùng này.
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NHỮNG LÀN SÓNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Qua lịch sử Hội Thánh, Đức Chúa Trời đã chuyển động trong
làn sóng rõ ràng. Một làn sóng mạnh mẽ bắt đầu từ đường phố
Azuza ở LosAngeles.
Làn Sóng Đầu Tiên
Trong làn sóng đầu tiên của thế kỷ này, đã có một sự mặc khải
về Đức Chúa Giê-xu.
 Các Ân-tứ
Có một sự nhấn mạnh về những ân-tứ:
 Nói tiếng lạ
 Thông giải tiếng lạ
 Nói tiên tri
Những ân-tứ đánh dấu sự ra đời của phong trào Ngũ Tuần và
phong trào Chữa lành.
 Các Chức Vụ
Các chức vụ nổi lên là chức vụ nhà truyền giáo và chức vụ
chữa lành.
 Các Cánh Cửa
Sự chuyển động này của Đức Chúa Trời là hình bóng về sự
kiện khi con cái Y-sơ-ra-ên đi qua các cửa của Đền Tạm.
Làn Sóng Thứ Hai
Trong làn sóng thứ hai của Đức Chúa Trời, trong suốt giai
đoạn phục hồi các ân tứ, đã có một sự mặc khải về Đức Thánh
Linh.
 Các Ân-tứ
Trong thời kỳ này đã có một sự nhấn mạnh về:
 Lời nói khôn ngoan
 Lời nói tri thức
 Phân biệt các linh
 Các Chức Vụ
Những chức vụ nổi lên là chức vụ mục sư và giáo sư.
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 Hành Lang
Sự chuyển động này của Đức Chúa Trời là hình bóng về sự
kiện khi con cái Y-sơ-ra-ên phụng sự Chúa trong hành lang
của Đền Tạm.
Làn Sóng Thứ Ba
Trong làn sóng thứ ba của Đức Chúa Trời, là làn sóng mà hội
thánh đang bước vào trong hiện tại, có một sự mặc khải từ
Đức Chúa Cha.
 Các Ân-tứ
Những ân-tứ của Đức Thánh Linh nổi bật trong thời kỳ
chuyển động này là:
 Ân tứ làm phép lạ
 Ân-tứ đức tin
 Ân-tứ chữa lành
 Các Chức Vụ
Những chức vụ nổi lên là chức vụ sứ đồ và tiên tri. Đức Chúa
Trời đang phục hồi chức vụ sứ đồ và tiên tri để có một nền
tảng vững chắc cho các hội thánh để làm công việc của Chúa
Giê-xu.
 Nơi Chí Thánh
Sự chuyển động này của Đức Chúa Trời là hình bóng về sự
kiện khi các Thầy tế lễ thượng phẩm của Y-sơ-ra-ên bước vào
Nơi Chí Thánh.
Khi các tín hữu bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời
trong nơi Chí Thánh, họ đang phát triển một mối thông công
cá nhân mật thiết với Cha Thiên Thượng của họ.
Chưa bao giờ có một thời điểm mà việc lắng nghe Chúa Cha
và nhìn những gì Ngài đang làm lại quan trọng đến thế. Chúa
Giê-xu nói rằng Ngài chỉ làm những gì Ngài thấy Cha làm.
Theo Chúa Giê-xu thì chúng ta phải bước vào sự hiện diện của
Đức Chúa Trời.
Giăng 5:19 “Bởi vậy, Đức Chúa Giê-xu 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.”
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Đức Chúa Giê-xu dạy các môn đồ của Ngài làm những điều
mà Ngài đã làm.
Giăng 14:12 “Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta
cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn
hơn nữa, vì Ta đi về với Cha.”
SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG THỜI SAU RỐT
Trong những ngày cuối cùng trước khi Đức Chúa Giê-xu trở
lại, vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ được biểu lộ. Sẽ có một
sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa Cha trong vinh quang của
Ngài và một làn sóng quyền năng lớn lao của Ngài minh
chứng qua các dấu kỳ và phép lạ.
Đức Tin Để Làm Phép Lạ
Trong suốt thời đại của sứ đồ và tiên tri sẽ có:
 Sự vận hành mạnh mẽ về sự mặc khải thiên thượng
 Sự dâng trào về quyền năng Ngài với những dấu kỳ,
phép lạ và dấu lạ
 Đức tin lớn cho những điều bất khả thi
 Cuộc đối đầu siêu nhiên với quyền lực của Sa-tan
 Sự xức dầu mạnh mẽ và biểu lộ vinh quang Đức Chúa
Trời
Ê-sai 59:19 Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ
phương tây, và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc
lên; vì Ngài sẽ đến như sông tràn dẫy bởi hơi Đức Giê-hôva thổi giục.
Mùa Gặt Linh Hồn
Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới sẽ nhận biết rằng đây là thời kỳ
của Chúa cho mùa gặt lớn. Dòng suối chính mà Cơ-đốc-giáo
đang hướng về năm 2000 là một mục tiêu để hoàn tất Đại
Mạng Lệnh.
Có một sự bùng nổ về quyền năng của ân-tứ trong Tân Ước
với sự kêu gọi mới cho việc truyền giáo trong thế hệ và kỷ
nguyên này.
Có một sự dâng trào tươi mới về quyền năng và dấu lạ của
Đức Chúa Trời không còn giới hạn trong các trường kinh
thánh hoặc là trên các mặt trận truyền giáo nữa. Nhiều Cơ22

đốc-nhân đang cảm nhận một sự thôi thúc từ trong lòng của họ
về sự phấn hưng của Đức Thánh Linh và sự phục hồi lòng
nhiệt huyết và thách thức truyền giáo bằng phép lạ.
Chiến trường truyền giáo trở nên dễ nhận ra hơn. Việc truyền
giáo thế giới toàn diện sẽ trở nên một thực tế trong kỷ nguyên
này.
Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ rằng cánh đồng đã chin
vàng sẵn sàng cho mùa gặt.
Giăng 4:35 Không phải các con nói: ‘Còn bốn tháng nữa là
đến mùa gặt sao?’ Nhưng Ta nói với các con: ‘Hãy ngước
mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho
mùa gặt.
Đây là mùa gặt truyền giáo thế giới!
Những Sự Cản Trở của Sa-tan
Sa-tan sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn cản sự truyền giáo. Satan ghét mọi hình thức truyền giáo. Hắn gét:
 Truyền giáo cá nhân
 Các nhà truyền giáo
 Chiến dịch truyền giáo
 Các nhóm truyền giáo
 Truyền giáo phép lạ
Satan ghét mỗi bước chuyển động của Đức Chúa Trời.
Trong Công vụ, chúng ta đã biết lời tuyên bố của Phao-lô với
vua Ạc-ríp-pa liên quan đến sự cam kết truyền bá Phúc âm
trong sự ngăn trở của Satan.
Công Vụ 26:19-23 “Tâu vua Ạc-ríp-pa, từ đó, tôi không
dám chống cự với khải tượng từ trời, nhưng trước hết, tôi
rao giảng cho những người ở Đa-mách, kế đến tại Giê-rusa-lem và cả miền Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải
ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng
đáng với sự ăn năn. Vì lý do đó, người Do Thái đã bắt tôi
trong đền thờ và toan giết tôi.
Nhưng tôi được Đức Chúa Trời phù hộ cho đến ngày nay,
và vì vậy, tôi đứng đây làm chứng cho người lớn kẻ nhỏ,
không nói gì khác hơn là điều các nhà tiên tri và Môi-se đã
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báo trước phải xảy ra: tức là Đấng Cơ Đốc phải chịu
thương khó, và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để
rao truyền ánh sáng cho dân Do Thái cũng như các dân
ngoại.”
NHỮNG CHIẾN BINH HÙNG MẠNH
Đức Chúa Trời dấy lên những chiến binh hùng mạnh với một
gánh nặng và khải tượng tìm kiếm những nơi chưa được vươn
đến. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành người đồng công
trong công tác gần nhất với tấm lòng của Chúa Cha, công tác
đó là tìm kiếm những người bị hư mất!
Chúng ta có thể tham gia với những người hùng của Y-sơ-raên là những người được có lời chép rằng: “kẻ nhỏ nhất cai trị
một trăm, kẻ lớn nhất cai trị một ngàn.”
1Sử Ký 12:14,15 chúng đều là con cháu của Gát, và làm
quan cai cơ binh; kẻ nhỏ cai một trăm người, kẻ lớn cai
một ngàn người. Ấy là những kẻ đi qua sông Giô-đanh
trong tháng giêng, lúc nước ngập hai bên bờ, đuổi các dân
sự ở tại trũng hoặc về phía đông hay về phía tây.
Chúa Giê-xu đã nói về sự cần có của những người mạnh bạo.
Ma-thi-ơ 11:12 “Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ,
vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường
bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy.”
Tác giả của sách Hê-bơ-rơ đã cho chúng ta một danh sách các
công việc cường bạo của các chiến binh hùng mạnh của Đức
Chúa Trời.
Hê-bơ-rơ 11:33 ... 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,...
CHUẨN BỊ CHO CUỘC CHIẾN
Satan và các quỷ của hắn sẽ không từ bỏ các linh hồn của con
người mà không có một trận chiến.
Chúng ta phải rèn luyện chính mình để chiến đấu - để hành
động. Đó là một trận chiến thuộc linh.
Đức Chúa Trời đã bày tỏ chiến thuật tác chiến hiệu quả.
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Sự khôn ngoan từ trên cao
Chúng ta cần hiểu biết nhiều hơn về cuộc chiến này. Trong
trận chiến này, chúng ta cần phải biết kẻ thù của chúng ta là ai
- tên của chúng nó, phương pháp của nó, và nơi cuộc chiến
đang diễn ra.
Quyền năng của Đức Thánh Linh
Chúng ta cần quyền năng của Đức Thánh Linh trong cách mà
chúng ta chưa bao giờ sở hữu trước đây. Chúng ta cần một sự
hiểu biết về ý muốn và chiến lược của Đức Chúa Trời để
chiến thắng cuộc chiến.
Mở mắt tâm linh
Đức Chúa Trời đang bày tỏ những gì sắp đến và đưa ra hướng
dẫn nghiêm túc về những gì chúng ta phải làm. Chúng ta phải
mở con mắt tâm linh của chúng ta và tấm lòng để sẵn sàng cho
trận chiến.
Chúa Giê-xu nói các cửa âm phủ sẽ không thắng nổi Hội
Thánh của Ngài.
Ma-thi-ơ 16:18 “Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phi-erơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm
phủ không thắng được Hội đó.”
Điều đó có nghĩa là các cửa âm phủ không đủ mạnh để tạo ra
một cuộc tấn công dữ dội hoặc một sự công kích đến hội
thánh.
Hội thánh phải ở thế tấn công. Thay vì co rúm đằng sau cánh
cửa đó, Hội Thánh phải trở nên tích cực làm mưa làm gió trên
các đồn lũy của Sa-tan.
Tóm lại
Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang kêu gọi hội thánh chiến
đấu. Đức Chúa Trời đang thổi kèn tại Si-ôn. Ở đó có một sự
khuấy động lớn lao trong nhà Đức Chúa Trời.
Ma quỷ và các tiên tri giả đã tuyên chiến với các thánh của
Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã bắt đầu chuẩn bị..
Ngài đang dấy lên một đội quân hùng mạnh sẽ ra đi trong
chiến thắng mà huyết Chúa Giê-xu đã mang lại. Đội quân này
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sẽ chiếm lấy vương quốc bằng vũ lực và mang đến một cơn
phấn hưng qua công tác truyền giáo bằng phép lạ!
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Ba làn sóng của Đức Chúa Trời được mô tả trong bài học này là gì? Chúng ta đang ở
trong làn sóng nào?

2. Các Ân-tứ thuộc linh sẽ được dấy lên trong làn sóng thứ ba của Đức Chúa Trời là gì?

3. Làm thế nào để chúng ta có thể chuẩn bị cho cuộc chiến thuộc linh hiệu quả trong làn
sóng cuối cùng này?

26

Bài Học Ba

Hội Thánh Khải Hoàn
Hội thánh là một lực lượng quyền năng nhất trên đất này. Hội
thánh mà Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ xây dựng là hội thánh đắc
thắng và hội thánh khải hoàn.
Đức Chúa Giê-xu nói:
Ma-thi-ơ 16:18 b “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá
nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó.”
Nhiều người đang cố gắng xây dựng hội thánh theo khuôn
mẫu và phương pháp truyền thống. Nhưng chúng ta hãy dẹp
qua một bên ý kiến và truyền thống riêng của chúng ta và hãy
để Chúa bày tỏ kế hoạch của Ngài cho thân thể của Đấng
Christ.
HỘI THÁNH ĐƯỢC PHỤC HỒI
Đức Chúa Trời đang chuyển động một lần nữa! Làn sóng cuối
cùng của Đức Chúa Trời khác với những làn sóng đã qua. Lần
chuyển động này sẽ diễn ra ở cấp độ cao hơn để cho mọi
người điều nhận thấy cách rõ ràng và sẽ đảo lộn cả thế giới!
Đức Chúa Trời đang chuẩn bị một quân đội của những chiến
binh hùng mạnh mà không ai có thể ngăn chặn được.
Đây là thì giờ của Đức Chúa Trời cho mùa gặt toàn cầu. Đức
Chúa Trời đang khôi phục hội thánh để ra đi và đem phúc âm
đến tận cùng trái đất.
Chúng ta sẽ nói những gì tiên tri Giô-ên nói khi ông viết:
Giô-ên 1:02 Hỡi kẻ già cả, hãy nghe điều nầy! Các ngươi
hết thảy là dân cư trong đất, hãy lắng tai! Há có sự gì như
vậy đã xảy đến trong ngày các ngươi, hay là trong ngày tổ
phụ các ngươi sao?
Khi Đức Chúa Trời khôi phục vinh hiển của Ngài và sự hiện
diện rõ ràng đến hội thánh địa phương, thì mọi người sẽ không
còn chạy đến với các chức vụ nổi tiếng.
Mọi người sẽ chứng kiến và trải nghiệm các dấu kỳ và phép lạ
tại các làng quê, thành phố của chúng ta khi Đức Chúa Trời
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xác chứng lời Ngài qua bàn tay của các tín hữu đầy dẫy Đức
Thánh Linh. Rất nhiều người sẽ chạy đến với các hội thánh là
nơi vinh quang Đức Chúa Trời được biểu lộ.
Vinh quang của Chúa Cha sẽ hiện hữu và sự biểu lộ đầy
quyền năng Thánh Linh Ngài sẽ dẫn đến một làn sóng lớn của
phép lạ truyền giáo.
Phương pháp truyền giáo truyền thống đã thất bại. Nhưng khi
những tín hữu tuôn chảy trong sự bày tỏ đầy quyền năng của
Đức Chúa Trời và khai phóng trong phép lạ truyền giáo, hội
thánh sẽ trở nên một thực thể sống động mạnh mẽ như nó vốn
có.
Trong công tác truyền giáo bằng phép lạ, sẽ có các nhóm chức
vụ đem đến sự chữa lành cho người bệnh và người bị tổn
thương. Sẽ có sự liên hệ mạnh mẽ của giới trẻ khi họ tham gia
vào mùa gặt.
CHỨC VỤ NĂM MẶT ĐƯỢC PHỤC HỒI
Để hội thánh trở nên chiến thắng, thì hội thánh phải nhận ra
chức vụ năm mặt mà Chúa Giê-xu đã lập nên và đặt để các
chức vụ ấy lại đúng vị trí của chúng.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng Chúa Giê-xu đã ban các ân-tứ cho thân
thể Đấng Christ. Ngài đã ban các nhà lãnh đạo cho hội thánh.
Ê-phê-sô 4:8,10-13 Vì vậy, có lời đã chép: “Ngài đã lên nơi
cao, dẫn theo muôn vàn kẻ bị tù đày, Và ban các ân tứ cho
loài người.”
Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên tất cả các tầng trời,
để làm đầy dẫy mọi sự. Chính Ngài đã ban cho một số
người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số
người khác làm nhà truyền giảng Tin Lành, một số người
khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được
trang bị cho công tác phục vụ, và xây dựng thân thể Đấng
Cơ Đốc, cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp
nhất trong đức tin, và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa
Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy
trọn của Đấng Cơ Đốc.
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Các Vai Trò
Sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư không phải
là tước hiệu. Chúng chỉ là các vai trò. Mỗi chức vụ khi thực
hiện vai trò điều góp phần quan trọng trong việc gây dựng
thân thể Đấng Christ.
Với gánh nặng trong lòng, các nhà truyền giáo khiến phúc âm
phải được công bố
Với kiến thức của mình, các giáo sư có thể dạy dỗ lời Chúa
cho các tín hữu
Bằng tấm lòng của mình, các mục sư có thể chăm sóc dân sự
Với khải tượng của mình, các tiên tri có thể hướng dẫn dân sự
đi theo thánh ý của Đức Chúa Trời
Trong chức vụ của mình, các sứ đồ lập nền móng vững chắc
dựa trên lời Chúa. Và họ sẽ hướng dẫn dân sự đi trong đường
lối của Đức Chúa Trời
Sự Bổ Nhiệm
Tất cả các ân-tứ chức vụ năm mặt phải hoạt động và thực thi
vai trò trong mỗi hội thánh địa phương nếu muốn các tín hữu
được chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phục vụ và xây dựng sự
trưởng thành trong tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Các ân
tứ chức vụ này không được bổ nhiệm bởi con người, bèn là
bởi Đức Chúa Trời. Đây là kế hoạch của Ngài.
1 Cô-rinh-tô 12:27,28 Anh em là thân của Đấng Cơ Đốc,
và mỗi cá nhân là một chi thể. Đức Chúa Trời đã sắp đặt
trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là nhà tiên tri,
thứ ba là giáo sư, kế đến là người làm phép lạ, rồi đến
người được ân tứ chữa bệnh, người giúp đỡ, người quản
trị, người nói các thứ tiếng lạ.
Các Đầy Tớ
Đức Chúa Giê-xu đã phục vụ như một người đầy tớ, thì vai trò
của mỗi chức vụ năm mặt cũng phải phục vụ như những đầy
tớ. Vì chúng ta được kêu gọi để trở nên các đầy tớ cho thân
thể của Đấng Christ.
Giăng 13:3-5 Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao mọi
sự trong tay Ngài, và Ngài từ Đức Chúa Trời đến, cũng
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sắp về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi
áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang lưng, rồi Ngài đổ nước
vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Ngài cũng
lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau chân cho họ.
Giăng 13:12-17 “Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ,
Ngài mặc áo lại, rồi ngồi vào bàn và nói: “Các con có hiểu
điều Ta đã làm cho các con không? Các con gọi Ta là
Thầy, là Chúa. Các con nói rất đúng, vì Ta thật như vậy.
Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các
con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Ta đã
làm gương cho các con, để các con cũng làm như Ta đã
làm cho các con. Thật, Ta bảo thật các con: Đầy tớ không
lớn hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai phái mình.
Nếu các con biết những điều nầy và làm theo, thì được
phước.”
Trang bị cho mọi tín hữu
Chức năng của chức vụ năm mặt là trang bị cho các thánh đồ
để làm việc của chức vụ - dạy dỗ họ làm công việc của Đức
Chúa Giê-xu. Công việc chính của họ là:
 Làm cho các thánh đồ được toàn vẹn và sẵn sàng
 Chuẩn bị các tín hữu để làm công tác của chức vụ
 Rao giảng phúc âm về vương quốc
Có bốn giai đoạn tăng trưởng.
 Cương vị con người – bước vào sự nhận biết và sự
khôn ngoan của Chúa Giê-xu
 Cương vị tế lễ - phát triển nhân cách và các thuộc
tính của Chúa Giê-xu
 Cương vị tôi tớ - hành động trong thẩm quyền và
quyền năng của Chúa Giê-xu
 Cương vị làm cha - làm các chức việc và công tác
của Chúa Giê-xu
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SỨ ĐỒ
Định nghĩa
Từ Sứ đồ trong tiếng Hy Lạp là từ “Apostolos,” có nghĩa là
một người được sai đi với thẩm quyền để thành lập các hội
thánh và cũng cố sự tồn tại của các hội thánh trong nền tảng
giáo lý và sự dạy dỗ thiết thực từ Lời Chúa.
Vai trò
Chức vụ sứ đồ thể hiện vai trò của mình trong các ân-tứ chức
vụ và vận hành trong tất cả các ân tứ của Đức Thánh Linh.
Ân tứ chức vụ của họ sẽ được một số hội thánh và một số
chức vụ nhất định công nhận và nhận lãnh như một mối quan
hệ trong Thánh Linh. Dấu kỳ, dấu lạ và phép lạ chữa bệnh sẽ
liên tục được biểu lộ.
Chức vụ sứ đồ làm việc chặt chẽ với chức vụ tiên tri trong
việc bổ nhiệm các trưởng lão và xác nhận sự kêu gọi đối với
đời sống của các tín hữu và đặt để họ vào trong ân tứ chức vụ.
Họ sẽ chuyển giao và phóng thích những ân tứ Đức Thánh
Linh qua việc đặt tay.
Ví dụ
Phao-lô và Ba-na-ba là những ví dụ rất tốt.
Công Vụ 14:23 Sau khi bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi
Hội Thánh, hai sứ đồ cầu nguyện, kiêng ăn và giao thác
các người ấy cho Chúa là Đấng mình tin cậy.
TIÊN TRI
Định nghĩa
Từ tiên tri trong tiếng Hy Lạp là từ “propheteuo”, có nghĩa là
“nói trước những sự kiện và nói theo sự mặc khải.” Tiên tri là
một phát ngôn viên cho Đức Chúa trời.
Vai trò
Các chức vụ tiên tri có một cấp độ xức dầu lớn hơn nhiều so
với các tín hữu bình thường vận hành trong ân tứ nói tiên tri.
Một nhà tiên tri sẽ thường xuyên làm việc cùng với một sứ đồ
trong việc xây dựng nền tảng thuộc linh, thiết lập và củng cố
các hội thánh.
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Ê-phê-sô 2:20 ... bởi anh em được xây dựng trên nền của
các sứ đồ và các nhà tiên tri mà chính Đấng Cơ Đốc Giêxu là đá góc nhà....
Ví dụ
A-ga-bút là một ví dụ điển hình về chức vụ tiên tri.
Công Vụ 21:10,11 “Trong lúc chúng tôi ở lại đó mấy ngày,
có một nhà tiên tri tên A-ga-bút từ Giu-đê xuống. Ông đến
thăm chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói chân
tay mình và nói: “Đây là lời Đức Thánh Linh phán: ‘Tại
Giê-ru-sa-lem, người Do Thái sẽ trói người có dây thắt
lưng nầy như vậy và nộp trong tay người ngoại.”
NHÀ TRUYỀN GIÁO
Định Nghĩa
Từ nhà truyền giáo trong tiếng Hy Lạp là từ “euangelistes”.
Nhà truyền giáo là người đứng nơi tuyền tiến trong quân đội
của Đức Chúa Trời. Người đó có một khát vọng cháy bỏng để
vươn tới thế giới hư mất.
Vai trò
Ở bất cứ nơi nào họ đi, họ điều làm chứng và rao giảng phúc
âm với các dấu kỳ và phép lạ kèm theo. Họ tham gia tích cực
vào việc đào tạo các tín hữu khác để truyền giáo bằng phép lạ
và động viên các tín hữu đó bước vào chức vụ truyền giáo.
Ví dụ
Phi-líp là một ví dụ tốt nhất về một nhà truyền giáo.
Công Vụ 8:5-8 Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri, rao giảng
Đấng Cơ Đốc cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông
giảng và thấy các dấu lạ ông làm, thì đồng lòng chăm chú
nghe ông; vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi
nhiều người bị ám; nhiều người bại và què cũng được
chữa lành. Vì thế, trong thành tràn ngập niềm vui.
Công việc chính của nhà truyền giáo cũng giống như những
người đứng trong các ân-tứ chức vụ khác đều là để trang bị
cho các thánh đồ cho công tác của chức vụ. Công việc chính
của các nhà truyền giáo không phải là để làm tất cả những
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công việc truyền giáo, nhưng để đào tạo các tín hữu làm công
việc truyền giáo.
MỤC SƯ
Định Nghĩa
Từ mục sư trong tiếng Hy Lạp là từ “poimen,” và được dịch là
người chăn chiên. Người chăn chiên chăm sóc và nuôi dưỡng
bầy hoặc đàn chiên. Ông hướng dẫn cũng như chăn dắt bầy
chiên. Ông là người coi sóc.
Vai Trò
Vai trò của mục sư là chăm sóc, trông nom, dẫn dắt và đào tạo
dân sự. Ông có một mối quan hệ cá nhân với dân sự, và yêu
họ kể cả hy sinh chính mạng sống của mình vì họ.
Ví dụ
Chúa Giê-xu là một ví dụ cho tất cả các ân-tứ chức vụ. Chúng
ta thường hình dung Ngài là Đấng chăn chiên liền lành và
Ngài là ví dụ tốt nhất cho các mục sư.
Giăng 10:4 Khi đã đem chiên ra hết, người chăn đi trước,
chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người chăn.
Giăng 10:11: “Ta là người chăn nhân lành, người chăn
nhân lành vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình.”
GIÁO SƯ
Định nghĩa
“Didaskalo” trong tiếng Hy Lạp được dịch là giáo sư. Một
giáo sư là người hướng dẫn và bởi sự dạy dỗ của mình khiến
người khác phải học hỏi.
Ma-thi-ơ 28:19,20 “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên
môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con
và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, và dạy họ giữ
mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với
các con cho đến tận thế.” A-men!
Vai Trò
Một giáo sư là người chỉ đường, định hướng, dạy dỗ, và chỉ
dạy người khác đường lối của Chúa. Mục tiêu chính của họ là
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dạy dỗ thân thể của Đấng Christ. Trách nhiệm của họ là dạy
dỗ dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh.
1Cô-rinh-tô 02:13 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.
Ví dụ
Ti-mô-thê là một ví dụ điển hình cho chức vụ giáo sư.
1 Tim-mô-thê 2:7 ...Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm
người truyền giảng và sứ đồ (ta nói thật, không nói dối),
làm giáo sư cho các dân ngoại, để dạy họ về đức tin và
chân lý.
Sứ đồ Giăng đã viết những lời này cho một giáo sư.
1Giăng 2:27 Về phần các con, sự xức dầu mà các con đã
nhận từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy
mình cả. Vì sự xức dầu của Ngài dạy các con mọi điều, và
sự xức dầu ấy là thật, không phải giả dối; hãy cứ ở trong
Ngài, như sự xức dầu ấy đã dạy các con.
KHÔI PHỤC LẠI PHÚC ÂM
Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ được trình bày với các
dấu kỳ và phép lạ.
T. L. Osborn đã viết,
Phúc Âm về vương quốc của Đức Chúa Trời phải được rao
giảng trong quyền năng, được ấn chứng bởi các dấu kỳ và dấu
lạ và với nhiều phép lạ khác nhau để sản sinh ra những nhà
truyền giáo vĩ đại bách chiến bách thắng trong bất kỳ thế hệ
nào. Cho dù đó là Phi-e-rơ trong truyền thống Giê-ru-sa-lem,
Phi-líp ở Sa-ma-ri vô đạo, Phao-lô ở ngoại giáo Melita, thì
cũng cho kết quả như nhau: Phúc Âm được rao giảng trong
các dấu kỳ và phép lạ và đám đông thêm được vào Hội thánh.
Sứ đồ Phao-lô đã viết:
1Cô-rinh-tô 2:1-5 Thưa anh em, khi đến với anh em, tôi
không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố
sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em. Vì ở giữa
anh em, tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức
34

Chúa Giê-xu Cơ Đốc, và Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc bị đóng
đinh vào thập tự giá. Chính tôi đã ở giữa anh em trong sự
yếu đuối, với lắm sợ hãi và run rẩy. Ngôn từ và sứ điệp của
tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục,
nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh;
để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của
loài người, nhưng trên quyền năng của Đức Chúa Trời.
1Cô-rinh-tô 4:20 Vì vương quốc Đức Chúa Trời không
bày tỏ bằng lời nói, nhưng bởi quyền năng.
HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG
Hội thánh địa phương trở nên một trung tâm cho sự biểu lộ về
vinh hiển của Ngài, là nơi để những ân-tứ được tuôn chảy để
có thể vươn đến thế giới bên ngoài. Đây là nơi các môn đồ sẽ
được môn đệ hóa, được đào tạo và sai đi làm công việc của
Chúa Giê-xu.
Trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, hội thánh địa phương là
nơi các sứ đồ, các tiên tri, và những ân-tứ chức vụ khác được
khai phóng trong việc đào tạo tất cả các tín hữu cho công tác
chức vụ.
Đức Chúa Trời không thể sử dụng một hội thánh nổi loạn
bằng cách nắm giữ truyền thống của họ ngay cả khi truyền
thống ấy nghịch lại với kiểu mẫu của Tân Ước.
Đức Chúa Trời sẽ sử dụng một hội thánh mà hội thánh đó hiểu
được sự chuyển động tươi mới của Ngài trong chức vụ nhóm hội thánh là nơi các lãnh đạo của chức vụ năm mặt làm việc
cùng nhau để trang bị cho mọi tín hữu làm công tác chức vụ.
Trong các hội thánh Tân Ước mạnh mẽ này, sự vinh hiển của
Đức Chúa Trời sẽ được biểu lộ và tất cả các tín hữu sẽ được
huấn luyện và phóng thích vào công tác truyền giáo bằng phép
lạ đầy kết quả và đầy quyền năng.
Ghi chú: Để biết thêm thông tin về đề tài hội thánh thì hãy
đọc “Hội Thánh Đắc Thắng” của A.L và Joyce Gill.
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Bên cạnh Đức Chúa Trời, quyền lực mạnh nhất trên đất này là gì?

2. Trong lần chuyển động cuối cùng của Đức Chúa Trời, điều gì sẽ thu hút mọi người
đến với hội thánh?

3. Để hội thánh đắc thắng, thì điều cần phải được khôi phục là gì?
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Bài Học Bốn

Thẩm quyền của Tín Hữu
Sa-tan đã làm mù mắt tâm linh của những người bị hư mất
trong thế gian này. Hàng triệu người bị cầm giữ trong quyền
lực của bóng tối bởi linh lừa dối và tôn giáo, đang đâm đầu
xuống địa ngục đời đời.
Nếu chúng ta muốn có hiệu quả trong việc vươn đến những
người hư mất, thì chúng ta phải được huấn luyện cho chiến
trận thuộc linh để chúng ta có thể giải phóng những kẻ bị cầm
tù.
Nhiều người đã cố gắng để bước vào cuộc chiến thuộc linh mà
không cần một sự mặc khải nào về thẩm quyền của tín hữu.
Họ đã bị choáng ngợp với những suy nghĩ về quyền lực của
ma quỷ và các tà linh. Họ đã bị đe dọa và đã trở nên lo sợ với
điều họ tin là một cuộc chiến đấu khốc liệt một mất một còn.
Điều quan trọng là các tín hữu cần phải được dạy về thẩm
quyền thuộc linh đắc thắng của họ trước khi họ được dạy về
chiến trường thuộc linh.
Với một sự mặc khải về địa vị của họ trong Chúa Giê-xu
Christ, thẩm quyền của họ trong danh Chúa Giê-xu, và về
quyền năng vĩ đại đắc thắng trong huyết của Ngài và lời của
Đức Chúa Trời, các tín hữu sẽ tiến lên một cách bạo dạn vào
các đồn lũy của ma quỷ và giải phóng những kẻ bị cầm tù.
Sự hiểu biết về thẩm quyền của tín hữu và các loại vũ khí đầy
quyền năng cho chiến trận của chúng ta, sẽ chuẩn bị chúng ta
cho sự truyền giáo phép lạ một cách đầy hiệu quả trong những
ngày cuối cùng này.
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QUYỀN NĂNG VÀ THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÍN HỮU
Thẩm Quyền Được Ban Cho Nhân Loại
Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo ảnh tượng của Ngài
và ban cho thẩm quyền (quyền cai trị) để cai trị tất cả mọi thứ
trong thế gian này.
Sáng-thế-ký 1:26 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta
hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng
quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn
trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.”
Sau cuộc chiến trên trời, Sa-tan bị quăng xuống thế gian này.
Hắn đã quan sát cảnh Chúa tạo dựng nên người nam và hà hơi
thở sống vào. Hắn đã nhìn cách Chúa tạo dựng nên người nữ
từ xương sường của A-đam và Ngài ban cho loài người quyền
cai trị trên tất cả các tạo vật sống trên mặt đất. Vì Sa-tan sống
trong thế gian nên quyền thống trị này bao gồm thẩm quyền
trên hắn và tất cả những đồ đệ của hắn.
Mục Đích của Sự Sáng Tạo
Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam và người nữ và ban
cho họ thẩm quyền trên đất. Đức Chúa Trời đã không trao
thẩm quyền cho con người cho đến khi Ngài tạo dựng nên Êva. Đức Chúa Trời phán rằng họ có thẩm quyền để cai trị. Đức
Chúa Trời lên kế hoạch cho con người bước đi trong quyền
cai trị cùng với thẩm quyền trên đất.
A-đam Được Ban Cho Ý Chí Tự Do
Sáng-thế-ký 2:16,17 “Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán
dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong
vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn
đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.”
Đức Chúa Trời ban cho A-đam ý chí tự do. Ông có quyền lựa
chọn giữa việc vâng lời hoặc không vâng lời Ngài. Ý chí của
con người đã được thử nghiệm trong vườn Ê-đen giữa việc
vâng lời và không vâng lời.
Thẩm quyền Trong Hành Động
Sáng-thế-ký 2:19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn
nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước
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mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao,
hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành
tên riêng cho nó.
Khi A-đam đặt tên cho tất cả các loài động vật, chúng ta thấy
ông vận hành trong thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho
ông trên đất này.
Sa-tan Ghét Loài Người
Sa-tan ghét loài người bởi vì họ được tạo dựng nên theo hình
ảnh của Đức Chúa Trời.
 Họ trông giống như Đức Chúa Trời.
 Họ bước đi hệt như Đức Chúa Trời.
 Họ nói năng chẳng khác gì Đức Chúa Trời.
Tất cả sự thù hận Sa-tan và nổi loạn của hắn nhắm vào Đức
Chúa Trời đã chuyển hướng về những tạo vật mà Đức Chúa
Trời tạo dựng nên được gọi là người nam và người nữ.
Nỗi Sợ Hãi Của Sa-tan
Khi chúng ta không khám phá và bước đi trong thẩm quyền
mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thì điều này cực kỳ
quan trọng đối với Sa-tan.
Sáng-thế-ký 1:28 “Đức Chúa Trời ban phước cho loài
người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho
đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài
cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành
động trên mặt đất.”
ĐÁNH MẤT THẨM QUYỀN
Sự Sa Ngã của Con Người
Khi A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời và đánh
mất những đặc quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ, họ
đánh mất thẩm quyền vốn dĩ thuộc về họ.
 Sự lừa dối
Sa-tan đã có kinh nghiệm trong sự lừa dối. Hắn đã lừa dối các
thiên sứ trên trời. Một phần ba các thiên sứ đi theo hắn trong
sự nổi loạn của hắn.
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Sáng-thế-ký 2:17 “nhưng về cây biết điều thiện và điều ác
thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.”
Sáng-thế-ký 3:1 “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va
Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt
hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa
Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái
các cây trong vườn sao?”
Sa-tan giả dạng và đi vào vườn Ê-đen mà không ai hay biết.
Hắn không được quyền bước vào trong khu vườn ấy và Ađam có thể đuổi hắn ra nếu ông nhận ra hắn.
 Sự nói dối của Sa-tan
Sa-tan trích dẫn sai lời của Đức Chúa Trời để bóp méo những
lời ấy thành sự lừa dối.
Sáng thế ký 3:2-6 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn
trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc
giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng
nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai
ngươi phải chết chăng.
Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết
đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai
ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa
Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây
đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn
hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn
nữa.
Trong câu ba, Ê-va đã thêm cụm từ “đá động đến” vào những
lời Đức Chúa Trời phán.
Sa-tan nói với Ê-va “Hai ngươi sẽ chẳng chết đâu.” Hắn nói
rằng mắt các người sẽ được mở ra và sẽ trở nên như Đức Chúa
Trời.
 Tội lỗi
A-đam và Ê-va bỏ qua những lời Đức Chúa Trời đã căn dặn
và bắt đầu làm theo giác quan tự nhiên của họ và lắng nghe
Sa-tan. Sa-tan lừa dối và đánh bại họ. Khi họ phạm tội, họ
đánh mất bản chất của Đức Chúa Trời và họ trở nên trần
truồng mà không có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
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Chiến Thắng của Satan
Khi A-đam và Ê-va phạm tội, họ trao thẩm quyền mà Đức
Chúa Trời đã ban cho họ vào tay Sa-tan. Bởi đó, hắn đã trở
nên chúa của thế gian này, kẻ cai trị thế gian này, và là kẻ cầm
quyền chốn không trung.
Trong một khoảng thời gian, những người được tạo ra để bước
đi và nói chuyện như Đức Chúa Trời trở nên:
 mù lòa, xin ăn bên lề đường
 bị các tà linh bệnh tật trói buộc
 bị các quỷ nhập vào
 mặt mày và thân thể bị phong hủi ăn mòn
 các nhà lãnh đạo mù quáng bởi sự lừa dối và truyền
thống tôn giáo
TỪ THẬP TỰ GIÁ ĐẾN NGÔI ÂN SỦNG
Chúa Giê-xu đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta bằng cách đổ
huyết của Ngài và chết trên thập tự giá. Ngài đã mang tất cả
tội lỗi, bệnh tật, và yếu đuối của chúng ta vào nơi đau khổ của
Ngài.
Cô-lô-se 2:14 ... Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta
với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng
cách đóng đinh nó vào thập tự giá.
Trong Thế Giới Linh
Đức Chúa Giê-xu mang lấy tội lỗi của chúng ta vào nơi sâu
thẳm nhất của đất này và phải chịu những đau khổ của địa
ngục để thế chỗ cho chúng ta. Khi Ngài không có sự giúp đỡ
trong nơi đau khổ nhất, thì Ngài đã phóng thích mọi tội lỗi mà
chúng ta đã phạm.
Thi-thiên 88:3,7 Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn,
Mạng sống tôi hầu gần âm phủ. Cơn giận Chúa đè nặng
trên tôi, Chúa dùng các lượn sóng Chúa làm tôi cực nhọc.
Sê-la
Ma Quỷ và Các Tà Linh Bị Đánh Bại
Khi Đức Chúa Giê-xu mang lấy tội lỗi của chúng ta vào trong
chốn sâu thẳm nhất của đất này, thì quyền năng của Đức Chúa
Trời đến trên Ngài.
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Công Vụ 02:27 ... Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi âm
phủ, Cũng không để cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư
nát.
Các cửa địa ngục không thể thắng được Ngài. Ngài lấy đi chìa
khóa sự chết, địa ngục và mồ mã khỏi Sa-tan.
Cô-lô-se 2:15 Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế
lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra
giữa thiên hạ.
Đức Chúa Giê-xu tước đạt, lột sạch Sa-tan và các quỷ của hắn
cùng với tất cả các quyền lực của chúng.
Phục Sinh
Khi Đức Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, Sa-tan và các quỷ
của hắn đã bị đánh bại đời đời.
Ê-phê-sô 1:19-21 ... và đâu là năng quyền vĩ đại không dò
lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin,
theo sự hành động của quyền năng siêu việt của Ngài. Đó
là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Cơ Đốc khi
khiến Đấng Cơ Đốc từ cõi chết sống lại, và đặt ngồi bên
phải Ngài trong các nơi trên trời, vượt trên tất cả mọi
quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ
quyền, và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời nầy, mà cả
đời sắp đến nữa.
Bước Vào Thiên Đàng
Chúa Giê-xu bước vào thiên đàng cùng với chiến thắng vào
trong sự hiện diện của Chúa Cha.
Thi-thiên 24:7-10 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các
cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì Vua vinh hiển sẽ vào.
Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực
và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.
Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở
cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào.
Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân,
Chính Ngài là Vua vinh hiển. (Sê-la)
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ĐẮC THẮNG
Đức Chúa Giê-xu đã có các chìa khóa thẩm quyền cái mà
Ngài lấy từ Sa-tan.
Khải huyền 1:18 “là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta
sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.”
Chìa Khóa Được Ban Cho Con Người
Chúa Giê-xu ban các chìa khóa thẩm quyền này cho Hội
Thánh của Ngài. Với tư cách là một tạo vật mới, thẩm quyền
của con người đã được khôi phục trên đất này.
Ma-thi-ơ 16:18,19 “Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phie-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa
âm phủ không thắng được Hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa
vương quốc thiên đàng cho con, bất cứ điều gì con buộc
dưới đất, cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con
mở dưới đất, cũng sẽ được mở ở trên trời.”
Thẩm quyền Được Khôi Phục
Một lần nữa, nhân loại được tái sanh trong vị trí ban đầu với
thẩm quyền trên đất này.
Lu-ca 10:19 Nầy, Ta đã ban cho các con thẩm quyền để
giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền lực của kẻ thù dưới
chân. Chẳng điều gì làm hại các con được.
Công Việc của Chúa Giê-xu Được Hoàn Tất
Chúa Giê-xu ngồi bên hữu Chúa Cha vì công tác cứu chuộc
của Ngài cho nhân loại đã hoàn tất. Công việc của Ngài trên
đất đã hoàn thành.
Thi-thiên 110:1 “Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng:
Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch
ngươi làm bệ chân cho ngươi.”
Công Việc Của Con Người Bắt Đầu
Bây giờ công việc của mọi tín hữu như một phần thân thể của
Đấng Christ bắt đầu, công việc ấy là sử dụng thẩm quyền ấy
cho mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời. Mục đích ban đầu
của Đức Chúa Trời là ban cho người nam và người nữ quyền
cai trị trên đất.
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Ê-phê-sô 1:18-23 ... Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của
òng 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 năng quyền
vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là
những người tin, theo sự hành động của quyền năng siêu
việt của Ngài. Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong
Đấng Cơ Đốc khi khiến Đấng Cơ Đốc từ cõi chết sống lại,
và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, vượt
trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế
lực, mọi chủ quyền, và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời
nầy, mà cả đời sắp đến nữa. Ngài đã đặt vạn vật dưới chân
Đấng Cơ Đốc và lập Đấng Cơ Đốc làm đầu mọi sự vì Hội
Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của
Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài.
Sa-tan và những kẻ theo hắn đã bị đánh bại. Chúng nó ở dưới
chân của Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta là thân thể của Đấng
Christ. Điều đó có nghĩa là Sa-tan và các quỷ của nó cũng ở
dưới chân chúng ta.
Ê-phê-sô 1:22 Ngài đã đặt vạn vật dưới chân Đấng Cơ Đốc
và lập Đấng Cơ Đốc làm đầu mọi sự vì Hội Thánh....
Rô-ma 16:20 Đức Chúa Trời bình an sẽ sớm giày đạp Satan dưới chân anh em. Cầu xin ân điển của Chúa chúng ta
là Đức Chúa Giê-xu ở với anh em! A-Men.
Ở dưới chân của một người có nghĩa là hoàn toàn bị chế ngự,
bị đánh bại và bị khuất phục. Trái lại, đó là hình ảnh của
quyền cai trị tuyệt đối.
Chúa Giê-xu Đang Chờ Đợi
Chúa Giê-xu đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, đang chờ đợi
các tín hữu khám phá ra thẩm quyền đã được khôi phục cho
họ rồi. Sau đó, họ sẽ đứng lên và minh chứng rằng Sa-tan và
tất cả các quỷ của nó đã bị đánh bại khi họ đạp đầu chúng nó
dưới đôi chân của mình.
Chúa Giê-xu đang chờ đợi chúng ta hoàn tất công việc của
chúng ta là công tác truyền giáo bằng phép lạ trên đất này qua
cuộc chiến thuộc linh hiệu quả.
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Hê-bơ-rơ 10:12,13 Nhưng Đấng Cơ Đốc đã vì tội lỗi dâng
một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên
phải Đức Chúa Trời; và từ đó Ngài chờ đợi cho đến khi
những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân Ngài.
Tín Hữu Nên Cai Trị
Chúa Giê-xu đã đến để khôi phục cho nhân loại quyền cai trị
trên Satan.
Chúng ta đã được chuyển sang vương quốc của Đức Con.
Chúng ta phải cai trị và trị vì trong vương quốc của Ngài ở
đây trên đất này.
Cô-lô-se 1:13-18 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền
lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con
yêu dấu Ngài, trong Con ấy chúng ta được sự cứu chuộc là
sự tha tội. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô
hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì
trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc
vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua,
hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm
quyền, đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có
trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài.
Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. Ngài là khởi
đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để
trong mọi sự Ngài đều đứng đầu.
Chúa Giê-xu là đầu và chúng ta là thân thể của Ngài. Trong
thân thể của Ngài, chúng ta là “đôi chân của Ngài.”
Bước Đi Trong Thẩm quyền
Ê-sai 54:14-17 “Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công
bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ
xa sự kinh hãi, vì nó chẳng hề đến gần ngươi. Nầy, nếu
người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào
lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà sa ngã.
Nầy, chính ta đã tạo thành người thợ rèn thổi lửa than, chế
ra khí dụng để dùng; và cũng chính ta đã tạo thành kẻ phá
diệt đặng làm sự phá diệt. Phàm binh khí chế ra nghịch
cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi
lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là
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phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va, và sự công
bình bởi ta ban cho họ.”
Truyền Giáo Mạnh Mẽ
Ngày nay, khi các tín hữu khám phá ra thẩm quyền đã được
khôi phục, thì sẽ có một quân đội tín hữu hùng hậu được dấy
lên là những người đã cam kết thúc đẩy sự mở rộng vương
quốc của Đức Chúa Trời, và phóng thích những kẻ bị cầm tù.
Họ cam kết đem phúc âm cho mọi người. Họ đã khám phá ra
vũ khí của họ là vũ khí có sức công phá lớn qua Đức Chúa
Trời để phá hủy mọi đồn lũy. Họ cam kết để tấn công, chiến
đấu, và truyền giáo bằng phép lạ.
Cùng với nhau, với Chúa Giê-xu là tổng tư lệnh quân đội của
Ngài, chúng ta mạnh dạn nói, “Tin Lành về vương quốc Đức
Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất, để làm chứng cho
muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.”
Ghi chú: Để nghiên cứu chuyên sâu về đề tài thẩm
quyền của tín hữu, xin tìm đọc sách “Thẩm Quyền Kẻ
Tin” và sách “Định Mệnh Để Cai Trị” của AL Gill.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1.Những kiến thức cần được chuyển giao trước khi một tín hữu được dạy về cuộc chiến
thuộc linh là gì?

2.Tại sao Sa-tan ghét nhân loại?

3.Bài học này mô tả một mất mát lớn mà A-đam và Ê-va đã đánh mất khi họ không
vâng lời và phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Hãy mô tả sự mất mát đó.

4. Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho việc khôi phục “những gì đã mất” này cho nhân
loại là gì?
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Bài Học Năm

Chiến Sĩ Truyền Giáo
GIỚI THIỆU
Mỗi tín hữu được mặc khải về thẩm quyền mà mình có trong
Chúa Giê-xu Christ sẽ trở nên một công cụ sắc bén trong công
tác truyền giáo bằng phép lạ. Những người ấy sẽ bắn phá các
cửa địa ngục một cách mạnh bạo, và phóng thích nhiều người
ra khỏi sự kiểm soát của Sa-tan.
Đội quân của thời kỳ cuối cùng này sẽ thắng hơn quyền lực
ma quỷ bội phần và thu hoạch mùa gặt quý báu cuối cùng vào
tay của Đức Chúa Trời.
Cơn Lũ Của Ma Quỷ
Sẽ có cơn lũ của ma quỷ cố gắng ngăn chặn việc thu hoạch.
Mục đích của chúng nó là phá hỏng kế hoạch của Đức Chúa
Trời trong việc dấy lên một hội thánh trưởng thành và hội
thánh vinh quang tức là hội thánh sẽ chinh phục các quốc gia
bằng tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ.
Dấy Lên Ngọn Cờ
Sa-tan có kế hoạch của hắn, nhưng Đức Chúa Trời có một kế
hoạch tốt hơn. Ê-sai đã viết rằng khi kẻ thù đến như cơn lũ,
Chúa sẽ dấy lên một ngọn cờ chống lại nó.
Chúng ta là ngọn cờ đó.
Ê-sai 59:19 Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ
phương tây, và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc
lên; vì Ngài sẽ đến như sông tràn dẫy [ngọn cờ] bởi hơi
Đức Giê-hô-va thổi giục.
Tà Linh Ở Các Khu Vực
Tà linh ma quỷ ở trên:
 các quốc gia
 các khu vực
 các quận, huyện
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 các gia đình
Vua nước Ba-tư là một ví dụ về điều này. Chúng ta biết rằng
Vua cầm quyền trên đất nước Ba Tư chống lại thiên sứ của
Chúa trong việc mang câu trả lời đến cho lời cầu nguyện của
Đa-ni-ên. Sau đó Mi-ca-ên, một trong những thiên sứ trưởng
trên trời đã được sai đến để giúp Đa-ni-ên trong cuộc chiến.
Đa-ni-ên 10:13 “Song vua nước Ba-tư đã ngăn trở ta trong
hai mươi mốt ngày; nhưng, nầy, Mi-ca-ên là một trong các
quan trưởng đầu nhứt, đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó
với các vua Ba-tư.”
CHIẾN TRẬN TRONG SỰ TRUYỀN GIÁO
Khi chúng ta bắt đầu rao giảng Phúc Âm, chúng ta đang chống
lại các đồn lũy của ma quỷ. Chúng ta phải vận hành trong
thẩm quyền mà Đức Chúa Trời ban cho để mở trói và phóng
thích những kẻ bị cầm tù.
Chúng ta nên mong đợi bước vào một cuộc đối đầu trực tiếp
với các thế lực tối tăm.
Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cần:
 Biết về kẻ mạnh sức
 Thực thi thẩm quyền của chúng ta
 Sở hữu các vùng đất bị chiếm đóng
 Biết làm thế nào để tham gia vào cuộc chiến!
Các Linh Ngăn Trở
Có một lực lượng tà linh vô hình trong quân đội của Sa-tan,
công việc chính của những kẻ này là cản trở việc mở mang
phúc âm. Qua việc thiếu hiểu biết về sự cầu thay, chúng ta
thường thất bại trong việc tấn công trực tiếp chống lại các lực
lượng vô hình của bóng tối.
1Tê-sa-nô-ni-ca 2:18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là
tôi, Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng Sa-tan đã
ngăn trở chúng tôi.
Sự Mù Lòa Thuộc Linh
Sa-tan làm mù lòng của những người vô tín để họ khỏi tiếp
nhận phúc âm.
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Các tín hữu phải chặt đứt sự mù lòa thuộc linh này bằng cách
trói buộc những con quỷ đang thống trị đời sống của họ. Các
tín hữu cũng phải đem ánh sáng của Phúc Âm để chiếu sáng
trên họ.
2 Cô-rinh-tô 4:4 ... Thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí
của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng Tin
Lành vinh quang của Đấng Cơ Đốc, là hình ảnh của Đức
Chúa Trời.
Trói Kẻ Mạnh Sức
Chúa Giê-xu dạy rằng trước hết chúng ta phải trói buộc những
kẻ mạnh sức là những kẻ cầm quyền, những kẻ đang chế ngự
trên các vùng lãnh thổ, quốc gia, khu vực, gia đình và cá nhân.
Ma-thi-ơ 12:29 “Hay là, làm thế nào người ta có thể vào
nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản, nếu trước hết
không trói người ấy lại? Phải trói người ấy lại, rồi mới
cướp nhà người được.”
Ma-thi-ơ 18:18 “Thật, Ta bảo các con, hễ điều gì các con
buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và điều gì các
con mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.”
Chúng ta phải vận hành trong ân-tứ phân biệt các linh để nhận
ra các linh đang cai trị, và sau đó trói buộc và đuổi chúng đi.
1Cô-rinh-tô 12:7-11 Sự thể hiện của Thánh Linh được ban
cho mỗi người, vì lợi ích chung. Người nầy được Thánh
Linh ban cho lời nói khôn ngoan, và do cùng một Thánh
Linh, người khác nhận được lời nói tri thức. Cùng một
Thánh Linh ban cho người nầy đức tin, và do cùng một
Thánh Linh, người khác nhận được ân tứ chữa bệnh.
Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên
tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì được
nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ
tiếng ấy. Tất cả những điều nầy là công việc của cùng một
Thánh Linh, và Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy
theo ý Ngài.
Sự Vật Lộn Thuộc Linh
Cuộc chiến thuộc linh thường liên quan đến sự vật lộn liên tục
trong lĩnh vực linh. Câu trả lời cho nhu cầu và những lời cầu
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nguyện của chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt
được. Có những lúc chúng ta phải chịu đựng khó khăn như
một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ.
Sứ đồ Phao-lô đã viết về điều này.
Ê-phê-sô 6:12 Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại
thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế
lực, các kẻ nắm quyền thống trị thế giới mờ tối nầy, và các
thần dữ ở các nơi trên trời.
Đa-vít đã viết những lời khích lệ cho chúng ta trong những
cuộc vật lộn trong đời sống.
Thi-thiên 91:11,13 Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài,
Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.
Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; Còn sư tử tơ
và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân.
Các Thiên Sứ Giúp Đỡ
Có một đội quân thiên sứ hùng mạnh sẵn tham gia vào cuộc
chiến với chúng ta. Chúa Giê-xu phán rằng Ngài có thể cầu
nguyện với Chúa Cha và Cha sẽ sai các thiên sứ đến.
Ma-thi-ơ 26:53 “Con tưởng rằng Ta không thể xin Cha và
Ngài sẽ lập tức sai đến cho Ta hơn mười hai quân đoàn
thiên sứ hay sao?”
Các thiên sứ muốn được sai vào chiến trận như các thần hầu
việc để giúp đỡ chúng ta.
Hê-bơ-rơ 1:14 Không phải tất cả thiên sứ là các thần phục
vụ, được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng
sự cứu rỗi hay sao?
Khi chúng ta nói lời của Đức Chúa Trời, các thiên sứ đáp trả
và chuyển thành hành động thay mặt cho chúng ta.
Thi-thiên 103:20 Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va,
Là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài,
Hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!
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VÍ DỤ VỀ CUỘC CHIẾN
Cuộc Chiến Trên Thiên Đàng
Có những ví dụ về những cuộc chiến thuộc linh trong Kinh
Thánh. Một trong những ví dụ về cuộc chiến đó là cuộc chiến
giữa con quỷ hành động trên vua của Ba-tư và Mi-ca-ên và
các thiên sứ. Một cuộc chiến khác nữa là trên thiên đàng giữa
Mi-ca-ên và Sa-tan.
Khải Huyền 12:7-11 Lúc ấy có một trận chiến xảy ra ở
trên trời: Mi-chên và các thiên sứ của mình giao chiến với
con rồng; con rồng với các sứ giả của nó cũng đánh trả.
Nhưng chúng không thắng được, và không còn tìm thấy
chỗ của chúng ở trên trời nữa.
Con rồng lớn bị ném xuống, tức là con rắn xưa, được gọi
là ma quỉ hay Sa-tan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Nó đã bị
ném xuống đất, các sứ giả của nó cũng bị ném xuống với
nó.
Tôi nghe trên trời có tiếng lớn nói rằng: “Bây giờ sự cứu
rỗi, quyền năng, Vương quốc của Đức Chúa Trời chúng
ta, Và thẩm quyền của Đấng Cơ Đốc của Ngài đã đến, Vì
Kẻ tố cáo anh em chúng ta, ngày đêm tố cáo họ trước mặt
Đức Chúa Trời, Đã bị ném xuống rồi. Họ đã chiến thắng
nó nhờ huyết Chiên Con,Và nhờ lời làm chứng của họ; Họ
chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết.”
Vua Ba-tư
Các loại vũ khí được cung cấp bởi Chúa là các vũ khí thuộc
linh cho một cuộc chiến đang hoành hành trên chúng ta trên
trời. Cuộc chiến này là giữa hai đội quân trong thể linh với
quyền năng vĩ đại, mỗi bên đều đòi hỏi quyền bình đẳng trên
con người.
Một lực lượng thiên sứ chiến đấu chống lại vua Ba-tư.
Sự chậm trễ không phải từ ý muốn của Đức Chúa Trời không
đáp lời cầu nguyện của Đa-ni-ên. Nhưng có một con quỷ đã
chặn đứng câu trả lời từ thiên đàng.
Đa-ni-ên 10:12,13 “Đoạn, người bảo ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên,
đừng sợ; vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu,
hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì
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những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi
mà ta đã đến. Song vua nước Phe-rơ-sơ đã ngăn trở ta
trong hai mươi mốt ngày; nhưng, nầy, Mi-ca-ên là một
trong các quan trưởng đầu nhứt, đã đến mà giúp đỡ ta, và
ta ở lại đó với các vua Phe-rơ-sơ.”
A-ma-léc
A-ma-léc là một ví dụ về những gì xảy ra trong lĩnh vực thuộc
linh khi chúng ta cầu nguyện. A-ma-léc và quân đội của hắn
đại diện cho Sa-tan và các quỷ thần của nó. Giô-suê và quân
đội của ông đại diện cho Mi-ca-ên và các thiên sứ trên trời.
Môi-se, đang đứng trên đỉnh đồi với cây gậy giơ thẳng lên, đại
diện cho các chiến binh cầu nguyện bằng lời cầu thay.
Cuộc chiến ở trên trời chiến thắng bởi những người ở dưới.
Khải Huyền 12:11 Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên
Con, Và nhờ lời làm chứng của họ; Họ chẳng tiếc sự sống
của mình cho đến chết.
Xuất 17:8-16 “Vả, khi đó, dân A-ma-léc đến khiêu chiến
cùng Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim. Môi-se bèn nói cùng Giôsuê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu
cùng dân A-ma-léc; ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nổng,
cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giô-suê bèn làm y
như lời Môi-se nói, để cự chiến dân A-ma-léc; còn Môi-se,
A-rôn và Hu-rơ lên trên đầu nổng. Vả, hễ đương khi Môise giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi
người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn. Tay
Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi,
rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động
cho đến khi mặt trời lặn. Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại
A-ma-léc và dân sự người. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng
Môi-se rằng: Hãy chép điều nầy trong sách làm kỷ niệm,
và hãy nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về
A-ma-léc trong thiên hạ. Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt
tên là ‘Giê-hô-va cờ xí của tôi’; và nói rằng: Bởi vì A-maléc có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức
Giê-hô-va chinh chiến với A-ma-léc từ đời nầy qua đời
kia.”
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Cầu Nguyện Hết Mình
Đôi khi cũng cần thiết phải chống lại các quyền lực của bóng
tối, thì việc cầu nguyện hết mình để đạt được chiến thắng lại
càng cần thiết hơn.
Chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả
bằng lời mà cầu thay cho chúng ta.
Rô-ma 8:26,27 Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối
của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều
gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở
than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta.
Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh,
vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay
cho các thánh đồ.
Lời cầu nguyện chiến đấu hiệu quả là những lời cầu nguyện
mạnh mẽ của đức tin dựa trên một niềm tin tuyệt đối rằng
chúng ta sẽ giành chiến thắng.
ĐÀO TẠO NHỮNG DU KÍCH
Sân Khấu Của Cuộc Chiến
Phao-lô khích lệ các tín hữu mang lấy mọi khí giới của Đức
Chúa Trời và chiến đấu với kẻ thù.
Ê-phê-sô 6:10-17 Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong
Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí
giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững
chống lại các mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta chiến đấu,
không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các
quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền thống trị
thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. 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. Hãy đội mũ của sự
cứu rỗi, và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa
Trời.
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Ông đã cho biết về cuộc chiến trong câu 18.
Ê-phê-sô 6:18 Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn
nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt
mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất
cả các thánh đồ.
Cuộc chiến trong lĩnh vực thuộc linh. Thiên sứ của Đức Chúa
Trời và Sa-tan với quỷ của nó đọ sức trong cuộc chiến sinh tử
mang tính chất toàn cầu. Họ đang chiến đấu cho tâm trí và
linh hồn của những người nam và người nữ.
Phương cách để chuyển giao các dân tộc ở vương quốc bóng
tối vào vương quốc sáng láng là sự cầu thay của các tín hữu.
2 Cô-rinh-tô 10:3-5 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,
nhưng 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 Cơ Đốc.
Mác 3:27 Không ai có thể vào nhà một người có sức mạnh
để cướp tài sản mà không lo trói người mạnh ấy trước;
phải trói người đó lại, rồi mới cướp nhà người được.
Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta chìa khóa của vương quốc
và Ngài mong muốn chúng ta nhanh chóng đem các thành phố
và các quốc gia trên thế giới ra khỏi quyền lực của kẻ thù bằng
cách trói buộc kẻ sức mạnh. Điều này chỉ được thực hiện qua
sự cầu thay.
Cầu nguyện là ngôn ngữ của chiến tranh!
Cầu Nguyện và Truyền giáo
Khi chúng ta cầu nguyện cho mùa gặt, chúng ta cầu nguyện
cho các quốc gia trên thế giới và các nhà lãnh đạo của họ.
Chúng ta phải cầu nguyện đề có một môi trường bình an để
thuận lợi cho việc truyền giáo bằng phép lạ.
Khi Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, ông đã cho chúng ta một ví
dụ về cách chúng ta phải cầu nguyện.
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1Ti-mô-thê 2:1-4 Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải
dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi
người, cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo, để
chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính
và đạo đức. Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời,
Cứu Chúa chúng ta, là Đấng muốn mọi người được cứu
rỗi và nhận biết chân lý.
Mở Mắt Kẻ Mù
Lời cầu thay sẽ được trực tiếp đến ngai thi ân của Đức Chúa
Trời để tấm lòng mù lòa của con người có thể được cất đi.
Chúng ta phải chống lại quyền lực bóng tối là kẻ làm mù mắt
những người bị hư mất.
2 Cô-rinh-tô 4:3-6 Nếu Tin Lành của chúng tôi có bị che
khuất, thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất.
Thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí của những người vô
tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của
Đấng Cơ Đốc, là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì chúng
tôi không rao giảng chính mình, nhưng rao giảng Đức
Chúa Giê-xu Cơ Đốc là Chúa; và bản thân chúng tôi là
đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Giê-xu. Thật vậy, Đức
Chúa Trời, Đấng phán rằng: “Ánh sáng phải chiếu ra từ
bóng tối,” đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu
biết vinh quang của Đức Chúa Trời, qua gương mặt Đức
Chúa Giê-xu Cơ Đốc.
Chúng ta có thẩm quyền để xé rách tấm màn che mặt và để
cho ánh sáng phúc âm chiếu vào.
Đạp Đỗ Những Đồn Lũy
Đức Chúa Trời mong muốn xây dựng một đội quân cầu
nguyện là đội quân sử dụng lời cầu thay để đạp đỗ các đồn lũy
của ma quỷ. Ngài mong muốn có một đội quân sẽ trói buộc
các linh quỷ dữ đang ngăn trở mùa gặt, và để Đức Thánh Linh
tự do kéo những người hư mất đến với Đấng Christ.
Ngài mong muốn có một đội quân sẽ cầu xin Chúa của mùa
gặt sai con gặt nhiều hơn vào cánh đồng, và sai các thiên sứ để
chiến đấu chống lại ma quỷ và các quỷ sứ của nó.
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Ê-sai 43:5-7 Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi: ta sẽ khiến dòng
dõi ngươi đến từ phương đông, và nhóm họp ngươi từ
phương tây. Ta sẽ bảo phương bắc rằng: Hãy buông ra!
Và bảo phương nam rằng: Chớ cầm lại làm chi! Hãy đem
các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi
đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã
dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm
nên họ.
Thu Hoạch Mùa Màng
Khi giành được chiến thắng trong thế giới thuộc linh, trên
từng lãnh thổ, sau đó chúng ta phải cùng với phúc âm và qua
các phép lạ truyền giáo để gặt hái một mùa gặt linh hồn.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Liệt kê ngắn gọn các bước về cuộc chiến thuộc linh hiệu quả của chiến sĩ truyền giáo.

2. Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào nếu chúng ta muốn có hiệu quả trong công tác
truyền giáo bằng phép lạ?

3. Làm thế nào để khiến thiên sứ hầu việc thay chúng ta?
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Bài Học Sáu

Phóng Thích Mùa Gặt Toàn Cầu
Có hai điều kiện tiên quyết trong mùa gặt toàn cầu. Đó là cầu
nguyện và ngợi khen.
CẦU NGUYỆN
Với Sự Cam Kết
Chúng ta nên thiết lập thời gian để cầu nguyện và sau đó tiếp
tục trong tinh thần thờ phượng và cầu thay cả ngày.
Phi-e-rơ và Giăng đã thiết lập thời gian để cầu nguyện, vào
giờ thứ chín.
Công vụ 3:1 Bấy giờ, Phi-e-rơ và Giăng cùng lên đền thờ
vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín.
Nhiệt Tình
Sứ đồ Gia-cơ dạy rằng những người cầu nguyện mãnh liệt thì
mọi sự điều có khả năng.
Gia-cơ 5:16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện
cho nhau, để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của
người công chính có năng quyền và rất linh nghiệm.
Cụ Thể
Thông thường, chúng ta cầu nguyện chung chung. Điều này
không đòi hỏi nhiều đến đức tin. Khi chúng ta cầu xin một
cách cụ thể cho điều này hay điều kia, thì chúng ta có đức tin
cho một điều nào đó phải xảy ra.
Ma-thi-ơ 16:19 “Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên
đàng cho con, bất cứ điều gì con buộc dưới đất, cũng sẽ bị
buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất, cũng
sẽ được mở ở trên trời.”
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Trong Sự Hiệp Nhất
Một trong những lý do mà Hội Thánh đầu tiên cầu nguyện có
linh nghiệm nhiều là họ cầu nguyện trong sự hiệp một - trong
sự hiệp nhất.
Công Vụ 4:24 Nghe xong, họ đồng một lòng lớn tiếng cầu
nguyện với Đức Chúa Trời...
Kiên Trì
Đức Chúa Giê-xu dạy lời cầu nguyện kiên trì mang lại kết
quả.
Lu-ca 11:9 “Vậy, Ta bảo các con: Hãy xin, sẽ được; hãy
tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.”
Dạn Dĩ
Khi chúng ta biết một cách chắc chắn về ý muốn Đức Chúa
Trời, chúng ta có thể cầu nguyện rất mạnh bạo.
Ví dụ, chúng ta biết rằng ý muốn của Chúa là cứu mọi người
bị hư mất. Chúng ta có thể cầu nguyện đặc biệt cho sự cứu rỗi
của một người cụ thể.
2Phi-e-rơ 3:9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài
như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài nhẫn nhục đối với
anh em, không muốn một người nào chết mất, mà muốn
mọi người đều ăn năn.
Mong Đợi
Đức tin mong đợi. Khi chúng ta lấy đức tin cầu nguyện, chúng
ta mong đợi lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm.
Mác 11:23,24 “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.”
Trong Sự Tha Thứ
Câu 25,26 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.
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NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
Ngợi khen là gì?
Ngợi khen là một sự thể hiện của lòng biết ơn chân thành và tạ
ơn Đức Chúa Trời vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng
ta. Đó là một sự thể hiện tự nhiên và sự biết ơn chân thành của
chúng ta với Đức Chúa Trời được thể hiện bằng lời có nghĩa
là:









nói tốt về Ngài
bày tỏ sự ngưỡng mộ
khen ngợi
tán dương
chúc tán
ca ngợi
ca tụng
chúc tụng

Thờ phượng là gì?
Thờ phượng là hình thức cao nhất của ngợi khen. Thờ phượng
đưa đến chổ vượt ra ngoài suy nghĩ của tất cả các phước lành
tuyệt vời của Ngài cho chúng ta. Chúng ta đang thể hiện và
chúc tụng chính Đức Chúa Trời, vì bản chất, thuộc tính và sự
hoàn hảo của Ngài.
 thể hiện sự tôn kính
 có một thái độ kính sợ
 cúi thấp trước đối tượng thờ phượng
 kính trọng Đấng xứng đáng
 nhường chỗ cho
Thông Giao với Đức Chúa Trời
Tất cả sự mặc cảm, tuyệt vọng và ý thức tự chủ biến mất khi
chúng ta bắt đầu ngợi khen và thờ phượng Chúa. Điều này cho
phép tín hữu tự do để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa
Trời cách mạnh mẽ và thông giao với Ngài.
Khi chúng ta bước vào sự ngợi khen cao độ, thì Chúa thường
kéo chúng ta vào vinh hiển của Ngài. Vinh quang của Đức
Chúa Trời là sự biểu lộ, sự thể hiện, và sự hiện diện của chính
bản chất và sự sống của Đức Chúa Trời. Khi đám mây vinh
quang đến, những ân-tứ của Đức Thánh Linh sẽ được biểu lộ
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trong một cường độ lớn hơn ngay lập tức đem đến sự chữa
lành và giải cứu.
2 Sử Ký 5:13,14 ... Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng
thinh hòa nhau như một người, mà ngợi khen cảm tạ Đức
Giê-hô-va, và khi họ trổi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí
lên ngợi khen Đức Giê-hô-va, rằng: Ngài từ thiện, lòng
thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hôva bị mây lấp đầy; đến đỗi những thầy tế lễ vì mây không
thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giêhô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời.
Một Dòng Sông Tuôn Chảy
Khi chúng ta ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời, sự
hiện diện của Ngài tuôn chảy giống như một dòng sông và
ngai của Ngài được xây dựng ở giữa chúng ta. Đây là dòng
sông của Đức Chúa Trời mà Ê-xê-chi-ên đã viết về sự tuôn
chảy từ ngai của Đức Chúa Trời.
Ê-xê-chi-ên 47:1,9,12 Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa
nhà; và nầy, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về
phía đông; vì mặt trước nhà ngó về phía đông; và những
nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà, về phía nam bàn thờ.
Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống tức là
vật động trong nước, đều sẽ được sống; và ở đó sẽ có loài
cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên
ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống
ở đó.
Gần bên sông ấy, trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây
có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng, và trái nó không
hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước
tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó
dùng để làm thuốc.
Khi dân sự của Đức Chúa Trời đến với nhau trong lời ngợi
khen hết lòng và thờ phượng thân mật, sẽ luôn có một dòng
chảy ân-tứ của Đức Thánh Linh Ngài, một dòng chảy dấu kỳ
và phép lạ.
Giăng 7:37,38 “Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của
kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu đứng dậy, và công bố rằng: “Nếu
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người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin
Ta, thì những sông nước sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng
mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.”
Khi tình yêu thiêng thượng của Đức Chúa Trời tiếp tục tuôn
chảy từ chúng ta, chúng ta sẽ được chuyển động trong quyền
năng và lòng thương xót của Ngài. Chúng ta sẽ tiếp tục vươn
ra trong công tác truyền giáo bằng phép lạ cho những người bị
hư mất của thế gian này.
Sinh Tế Bằng Lời Ngợi Khen
Sinh tế bằng lời ngợi khen được dâng lên cho Đức Chúa Trời
khi mọi thứ dường như không đi đúng ý chúng ta.
Đó là:
 Lời ngợi khen được dâng lên cho dù hoàn cảnh chúng ta
ra sao đi nữa
 Lời ngợi khen được dâng lên trong đức tin và sự vâng
phục
 Lời ngợi khen dâng lên bởi vì Đức Chúa Trời là ai
Hê-bơ-rơ 13:15 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.
Khi chúng ta vươn đến trong công tác truyền giáo bằng phép
lạ, Sa-tan và bè lũ của nó sẽ cố gắng đem đến mọi loại trở
ngại, nan đề, và sự thất bại chống lại chúng ta. Trong thời
điểm này, chúng ta phải tiếp tục dâng sinh tế bằng lời ngợi
khen.
 Phao-lô và Si-la
Phao-lô và Si-la là những ví dụ đầy quyền năng về cách chúng
ta phải dâng sinh tế bằng lời ngợi khen.
Công Vụ 16:22-26 Đoàn dân cũng nổi lên chống hai ông;
các quan tòa ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. Sau khi
đánh đòn, họ tống giam hai ông, và dặn viên cai ngục phải
canh giữ nghiêm ngặt. Được lệnh ấy, viên cai ngục giam
hai ông vào ngục tối và cùm chân lại.
Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca
ngợi Đức Chúa Trời; và các tù nhân đều lắng nghe. Thình
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lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi các nền ngục rúng
động. Lập tức, tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù
nhân đều rớt ra cả.
Thi-thiên 34:1 Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn, Sự
ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Sinh tế bằng lời ngợi khen là sự ngợi khen bằng lời có thể
nghe được một cách liên tục. Kinh Thánh cho thấy rằng sinh
tế bằng lời ngợi khen dâng lên Đức Chúa Trời trong những
nghịch cảnh sẽ đem đến sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong
cuộc sống, gia đình, hội thánh, quốc gia và thế giới của chúng
ta.
Lời Ngợi Khen Mang Đến Chiến Thắng
 Chiến thắng của vua Giô-sa-phát
Khi vua Giô-sa-phát và dân Y-sơ-ra-ên đối mặt với một kẻ thù
hùng mạnh, vua và dân sự bắt đầu ngợi khen Chúa. Sự nhấn
mạnh không phải ở chổ kẻ thù hùng mạnh như thế nào. Họ
ngợi khen Đức Chúa Trời là Đấng cai trị trên tất cả các quốc
gia. Sau đó Đức Chúa Trời đã phán với họ và hứa cho họ
chiến thắng.
Giô-sa-phát nói:
2 Sử Ký 20:6-9 “ Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ
chúng tôi! Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các từng trời
sao?
Há chẳng phải Đấng quản trị muôn dân muôn nước sao?
Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả
Chúa cho nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi! Ngài há
chẳng phải đã đuổi dân ở xứ nầy khỏi trước mặt dân Y-sơra-ên của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Áp-ra-ham, là
bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao? Chúng đã ở
đó, và đã cất cho danh Chúa một đền thánh mà rằng: Nếu
tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán
phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ
đứng trước đền nầy và trước mặt Chúa (vì danh Chúa ở
trong đền nầy), mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng
tôi, thì Chúa sẽ dủ nghe và giải cứu cho.”
Thần của Chúa đến trên Gia-ha-xê-ên:
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Vs . 15-18 ... mà phán rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân
cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe!
Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vầy: Chớ sợ, chớ
kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: Vì trận giặc nầy
chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời.
Ngày mai, hãy đi xuống đón chúng nó: Kìa, chúng nó đi
lên dốc Xít, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng,
trước mặt đồng vắng Giê-ru-ên. Trong trận nầy các ngươi
sẽ chẳng cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng mà
xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.
Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Chớ sợ, chớ kinh hãi; ngày
mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các
ngươi. Giô-sa-phát bèn cúi sấp mặt xuống đất; và cả Giuđa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mình xuống
trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy Ngài.
 Tín Hữu Hôm Nay
Khi chúng ta bắt đầu ngợi khen và thờ phượng Chúa, Ngài đặt
phục kích chống lại kẻ thù. Giô-sa-phát và con cái Y-sơ-ra-ên
bắt đầu dâng lời ngợi khen, không phải sau khi kẻ thù đã bị
đánh bại, nhưng trong khi đối phương vẫn còn ở xung quanh
họ và tình hình của họ dường như vô vọng.
2Sử Ký 20:20-24 Buổi sớm mai, chúng đều chỗi dậy thật
sớm, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a; đương lúc chúng đi, Giôsa-phát đứng tại đó, mà nói rằng: Hỡi người Giu-đa và
dân cư thành Giê-ru-sa-lem! Hãy nghe ta: Khá tin cậy
Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững
chắc; hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được
may mắn. Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập
những người ca xướng cho Đức Giê-hô-va mặc áo lễ thánh
mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: Hãy ngợi
khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót Ngài hằng có đời
đời. Đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức
Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Am-môn, dân Môáp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu đa; và
các dân ấy đều bị bại. Dân Am-môn và dân Mô-áp dấy lên
đánh dân ở núi Sê-i-rơ, đặng diệt chúng nó đi; khi đã diệt
dân ở Sê-i-rơ rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau. Khi dân
Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân
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đông đảo, thì thấy những thây nằm sải trên đất, chẳng có
một ai thoát khỏi được
Ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể chiếm các thành phố của
chúng ta và các quốc gia trên thế giới qua lời ngợi khen.
Quyền năng của Đức Chúa Trời được phóng thích khi chúng
ta ngợi khen Ngài. Thiên sứ chuyển động thành hành động
thay cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ thấy chiến thắng lớn
trong công cuộc truyền giáo bằng phép lạ. Chúng ta cũng sẽ
trải nghiệm sự vui mừng lớn lao.
2 Sử Ký 20:27-29 Hết thảy người Giu-đa và người Giê-rusa-lem cùng Giô-sa-phát đi đầu trước, trở về Giê-ru-salem cách vui vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng vui
mừng, vì cớ quân thù nghịch mình bị đánh bại. Chúng gảy
đàn cầm, đàn sắt, và thổi sáo mà trở về Giê-ru-sa-lem, đến
đền của Đức Giê-hô-va. Khi các nước thiên hạ nghe Đức
Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Y-sơ-ra-ên, thì
lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời.
Trong công tác truyền giáo bằng phép lạ, khi chúng ta đi đến
các gia đình, các thành phố, và các quốc gia với lời ngợi khen,
thì Đức Chúa Trời sẽ hành động thay cho chúng ta chống lại
kẻ thù của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy những tấm lòng và
những cánh cửa mở ra cho dân chúng tiếp nhận Chúa Giê-xu.
Chúng ta sẽ chinh phục các thành phố của chúng ta cho Đức
Chúa Trời!
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hai điều kiện tiên quyết để phóng thích mùa gặt toàn cầu là gì?

2. Liệt kê bảy đặc tính về sự cầu nguyện hiệu quả để phóng thích mùa gặt toàn cầu.

3. Cho một ví dụ trong Kinh Thánh về chiến thắng đến từ kết quả của sự ngợi khen
Đức Chúa Trời.
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Bài Học Bảy

Đội Quân Của Đức Chúa Trời
MỘT ĐỘI QUÂN QUÁ VĨ ĐẠI
Đấng tiên tri Ê-xê-chi-ên đã nói tiên tri về một thung lũng đầy
những xương khô. Ông đang nói tiên tri liên quan đến dân Ysơ-ra-ên. Nhưng khi chúng ta nhìn xung quanh hội thánh của
chúng ta ngày hôm nay, bao quanh chúng ta là những Cơ-đốc
nhân chán nản, bị thương tổn và bất lực, họ là những người
trước đây rất tốt, mạnh mẽ và năng động.
Đây không phải là loại quân đội mà Đức Chúa Trời mô tả.
Ngài nói về một đội quân đầy thẩm quyền, mạnh bạo và đội
quân đó sẽ thúc đẩy một cách mạnh mẽ vương quốc Đức Chúa
Trời.
Điều tâm huyết của Đức Thánh Linh là phục hồi đội quân của
Đức Chúa Trời cho mùa gặt linh hồn trên toàn thế giới.
Chúng ta có thể tin nơi tiên tri Ê-xê-chi-ên:
Ê-xê-chi-ên 37:10 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn
ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng
dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.
Ghê-đê-ôn, Một Ví Dụ
Đội quân mà Đức Chúa Trời dấy lên ngày hôm nay không phụ
thuộc vào số lượng lớn nhưng phụ thuộc vào quyền năng của
Đức Chúa Trời. Khi dân Y-sơ-ra-ên ở dưới sự thống trị của
dân Ma-đi-an tàn bạo, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến
với Ghê-đê-ôn.
Các quan xét 6:12 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến
cùng người mà rằng: “Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở
cùng ngươi.”
Đức Chúa Trời phán. Ghê-đê-ôn tin và hành động dựa trên
Lời đó. Chúng ta nhận thấy rằng Đức Chúa Trời không cần
nhiều người. Ngài cần những người tận hiến cho Ngài, luôn
sẵn sàng hành động và không sợ hãi.
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Các quan xét 7:1-7 “Qua ngày sau, Giê-ru-ba-anh, tức là
Ghê-đê-ôn, và cả dân sự đồng theo người đều dậy sớm, đi
đến đóng trại gần bên suối Ha-rốt...
Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Đạo binh đi
theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Ma-đi-an
vào tay nó đâu, e Y-sơ-ra-ên đối cùng ta tự khoe mà rằng:
‘Tay tôi đã cứu tôi.’
Vậy bây giờ, hãy truyền lịnh nầy cho bá tánh nghe: Ai là
người sợ hãi run rẩy, khá trở về khỏi núi Ga-la-át! Hai
vạn hai ngàn người bèn trở về, còn một vạn người ở lại.
Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Dân hãy còn
đông quá, phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì
ngươi thử chúng nó tại đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi
rằng: “Nó khá đi với ngươi,” thì nó sẽ đi theo ngươi; còn
kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng: “Nó chớ đi với ngươi,”
thì kẻ đó không đi.
Vậy, người biểu dân dự xuống mé nước; rồi Đức Giê-hô-va
phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: “Phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm
nước như chó, và kẻ nào quì gối cúi xuống mà uống, thì
ngươi phải để riêng ra.”
Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là ba
trăm, còn lại bao nhiêu đều quì gối cúi xuống mà uống.
Bấy giờ, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Ghê-đê-ôn rằng:
“Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm nước đó mà giải cứu
các ngươi, và ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn
dân sự khác, ai nấy đều phải trở về nhà mình.”
Đức Chúa Trời đang chọn ra những người nam và người nữ
trên khắp thế giới để chuẩn bị và tham gia vào cuộc chiến.
Chúng ta là đội quân đầy quyền năng tiến tới trong quyền
năng Đức Thánh Linh và Lời Ngài, như những chiến binh
hùng mạnh đánh chiếm quân lực của kẻ thù, giành lại lãnh thổ
bị mất trong tay kẻ thù.
Đức Chúa Trời cũng đang phán với hội thánh của chúng ta
ngày hôm nay như Ngài đã phán cùng Ghê-đê-ôn: “Hỡi người
dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi.”
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Lời Tiên Tri Của Giô-ên
 Chuẩn Bị Cho Trận Chiến!
Lời kêu gọi chiến đấu đến bởi tiên tri Giô-ên vẫn còn có hiệu
lực cho chúng ta ngày hôm nay. Đó vẫn là lời kêu gọi chiến
đấu của Chúa dành cho những đầy tớ của Ngài trên khắp thế
giới.
Giô-ên 2:1,11;3:9 Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy thổi vang
ra trên núi thánh ta! Hết thảy dân cư trong đất khá đều
run rẩy! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đến, ngày ấy đã gần.
Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh
Ngài; vì trại quân Ngài rất lớn; và những kẻ làm theo
mạng lịnh Ngài rất mạnh. Thật, ngày của Đức Giê-hô-va
là lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại?
Hãy rao điều nầy ra giữa các nước: “Khá sắm sửa sự đánh
giặc!Giục lòng những người mạnh bạo dấy lên. Hết thảy
những lính chiến khá sấn tới, và xông vào trận.”
Có một sự thức tỉnh trong lòng của những người tin, một khao
khát mạnh mẽ để trở thành những người nam người nữ đầy
quyền năng cho Đức Chúa Trời.
 Tấn Tới Cách Mạnh Mẽ
Đó là một đội quân hùng hậu tấn tới trong tình yêu thương,
đức tin mạnh mẽ và hết lòng thuận phục để tiến vào vương
quốc Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 11:12 “Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ,
vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường
bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy.”
 Mùa Gặt Toàn Cầu
Mục đích của việc tập hợp đội quân của Đức Chúa Trời là vì
mùa gặt toàn cầu. Sự cuối cùng đã gần. Chúa Giê-xu sắp trở
lại. Đức Thánh Linh đang vận hành trên khắp thế giới cùng
với những dấu kì, phép lạ và làm những điều kì diệu mà chưa
bao giờ được nghe hay thấy trước đây.
Lời tiên tri của Giô-ên được tiếp tục.
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Giô-ên 3:13-14 Hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã chín. Hãy
đến, hãy đạp, vì bàn ép đã đầy; các thùng đã tràn, vì tội ác
chúng nó là lớn.
Đoàn đông dường nào, đoàn đông dường nào tại trong
trũng đoán định! Vì trong trũng đoán định, ngày Đức Giêhô-va đã gần.
KHÍ GIỚI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Tất nhiên Đức Chúa Trời không để chúng ta chiến đấu với kẻ
thù mà không có vũ khí phòng vệ. Ngài đã ban cho chúng ta
những khí giới để chúng ta được bảo vệ và giành chiến thắng.
Ê-phê-sô 6:10-17 Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong
Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài.Hãy trang bị mọi khí
giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững
chống lại các mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta chiến đấu,
không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các
quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền thống trị
thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời.
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.Hãy đội mũ
của sự cứu rỗi, và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức
Chúa Trời.
Chúng ta phải học cách để mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa
Trời trước khi chúng ta đối mặt với kẻ thù. Đây là lúc để
chúng ta chuẩn bị, trang bị những khí giới thuộc linh để được
bảo vệ bởi sự bao phủ của huyết Chúa Giê-xu và trong thuẫn
đức tin.
Lẽ Thật
Lẽ thật giống như một dây nịt lưng, giữ chặt mọi thứ trong
chỗ của nó. Nếu không có sự ngay thẳng trong đời sống cá
nhân của chúng ta, thì chúng ta không thể mang được bất kỳ
loại vũ khí nào của Đức Chúa Trời.
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Sự Công Bình
Sự công bình ban cho chúng ta sự bảo vệ khỏi kẻ thù. Khi
chúng ta được bao phủ bởi áo giáp của sự công bình, chúng ta
sẽ có thể đứng lên chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù.
Tin Lành Bình An
Tin lành bình an đem đến sự ổn định và an ninh vì vậy chúng
ta có thể đứng vững chống lại kẻ thù.
Thuẫn Đức Tin
Thuẫn đức tin đem đến sự bảo vệ tổng thể. Nó sẽ dập tắt các
tên lửa của kẻ thù.
Mão Cứu Chuộc
Mão cứu rỗi bảo vệ đầu của chúng ta. Khi chúng ta hiểu toàn
bộ sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại và đổi
mới tâm trí của chúng ta với sự cứu rỗi đó, chúng ta sẽ được
bảo vệ.
Gươm của Thánh Linh
Gươm của Thánh Linh là thứ vũ khí tấn công duy nhất mà
chúng ta có. Đó chính là Lời Đức Chúa Trời. Sa-tan không có
sự tự vệ nào nhằm ngăn chặn vũ khí đầy quyền năng này khi
chúng ta tin và công bố Lời của Đức Chúa Trời ra từ miệng
của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng gươm của Thánh Linh
để tiến vào vương quốc Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ.
Cầu Nguyện Tiếng Lạ
Sự cầu nguyện cho phép quyền năng của Đức Chúa Trời tuôn
chảy trong đời sống của chúng ta. Chỉ khi chúng ta được trang
bị đầy đủ mọi vũ khí cho trận chiến thông qua sự cầu nguyện
thì chúng ta mới có thể bước vào chiến trường.
Nếu chúng ta không phải là người lính ở trong sự cầu nguyện
thì chúng ta không thể chiến đấu trong cuộc chiến của Chúa.
Ê-phê-sô 6:18 Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn
nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt
mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất
cả các thánh đồ
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CHÌA KHÓA CỦA VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI
Chúa Giê-xu đã lấy lại những chìa khóa của vương quốc Đức
Chúa Trời và trao cho chúng ta. Hội thánh có trách nhiệm sử
dụng những chìa khóa này để mang Tin lành đến cho nhiều
nước trên thế giới.
Khải huyền 1:18 “Ta là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay
Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.”
Ma-thi-ơ 16:19 “Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên
đàng cho con, bất cứ điều gì con buộc dưới đất, cũng sẽ bị
buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất, cũng
sẽ được mở ở trên trời.”
Huyết Của Chúa Giê-xu
Chìa khóa đầu tiên để chiến thắng mà chúng ta có là huyết
Chúa Giê-xu. Tại thời điểm chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu là
Chúa và là Cứu Chúa của chúng ta, chìa khóa này đã có sẵn
cho chúng ta rồi.
Hê-bơ-rơ 9:12-14 Ngài đã bước vào nơi Chí Thánh một lần
đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng
chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho
chúng ta. Vì nếu máu của dê đực và bò đực cùng tro của
bò cái tơ mà người ta rảy trên kẻ bị ô uế còn thánh hóa họ
để được thanh sạch về phần xác thịt,thì huống chi huyết
của Đấng Cơ Đốc, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời, dâng
chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch
lương tâm anh em khỏi công việc chết, để phục vụ Đức
Chúa Trời hằng sống bội phần hơn là dường nào?
 Đắc Thắng Nhờ Huyết
Nhờ huyết của Chúa Giê-xu, chúng ta được khôi phục lại vị trí
ban đầu mà A-đam đã đánh mất vào tay của Sa-tan. Chúng ta
không còn tuyệt vọng và thất bại nữa. Chúng ta lại một lần
nữa trở thành người chiến thắng.
Chúng ta có thể chiến thắng Sa-tan nhờ huyết của Chúa Giêxu.
Khải huyền 12:11 “Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên
Con,Và nhờ lời làm chứng của họ; họ chẳng tiếc sự sống
của mình cho đến chết.”
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 Sự Bảo Vệ Nhờ Huyết
Nhờ huyết Chúa Giê-xu, chúng ta có sự bảo vệ và chiến thắng.
Chúng ta nên bắt đầu công bố mạnh mẽ rằng chúng ta được
bao phủ bởi huyết của Chúa Giê-xu và chúng ta chiến thắng
Sa-tan nhờ huyết của Chiên Con.
Lời Đức Chúa Trời
Khi Lời Đức Chúa Trời được nói ra từ miệng của chúng ta, nó
trở thành một nguồn quyền năng trong đời sống của chúng ta.
Lời Chúa là gươm Thánh Linh của chúng ta.
 Lời Mang Đến Chiến Thắng
Sứ đồ Giăng đã viết về những người trẻ tuổi, những người biết
Lời Đức Chúa Trời và do đó họ đã chiến thắng.
1 Giăng 2:14b Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn, vì các
bạn mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn, và các
bạn đã chiến thắng ma quỉ.
Khi chúng ta biết và nói lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có
chiến thắng.
 Nói Lời Chúa
Viên đội trưởng, người đã đến xin sự chữa lành từ Chúa Giêxu cho đầy tớ mình đã hiểu được thẩm quyền và tầm quan
trọng của việc nói Lời Chúa.
Ma-thi-ơ 8:8-10 Viên đội trưởng đáp: “Lạy Chúa, tôi
không xứng đáng rước Chúa vào nhà, chỉ xin Chúa phán
một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Vì chính tôi cũng ở
dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền
tôi; tôi bảo đứa nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo tên khác: ‘Đến!’
thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó
làm.”
Nghe vậy, Đức Chúa Giê-xu lấy làm ngạc nhiên, và phán
với những người đi theo Ngài rằng: “Thật, Ta bảo các
ngươi, Ta chưa thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin như
vậy.”
Danh của Chúa Giê-xu
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Chúa Giê-xu đã hứa rằng những ai tin danh Ngài thì đi khắp
thế gian và rao giảng tin lành, các dấu kỳ và phép lạ sẽ cặp
theo họ.
Mác 16:15-18 Ngài phán với họ: “Hãy đi khắp thế gian,
giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-têm, sẽ
được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội.”
“Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ
nhân danh Ta đuổi quỉ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; bắt
rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc, cũng không bị
hại; họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh sẽ được
lành.”
 Cầu Xin Trong Danh Ngài
Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta đặc quyền để sử dụng Danh
Ngài. Ngài đã chỉ dẫn chúng ta sử dụng Danh của Ngài.
Giăng 14:12-14 “Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin
Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc
lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha. Các con nhân danh Ta
cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn
vinh nơi Con.Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ
điều gì, Ta sẽ làm cho.”
Giăng 16:23,24 “Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi Ta
điều gì 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.”
 Trên Hết Mọi Danh
Danh của Chúa Giê-xu là danh trên hết mọi danh khác. Mọi
đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quì xuống
trước danh Ngài.
Phi-líp 2:9,10 Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài
lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Để
khi nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên
trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quì xuống.
 Danh Đem Đến Sự Chữa Lành
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Phi-e-rơ và Giăng đã mang đến sự chữa lành trong Danh Chúa
Giê-xu.
Công-vụ 3:6,12,16 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!”
Thấy vậy, Phi-e-rơ liền nói với dân chúng: “Thưa đồng
bào Y-sơ-ra-ên, tại sao anh em ngạc nhiên về việc nầy?
Sao anh em nhìn chăm chúng tôi như thể chúng tôi đã nhờ
quyền năng hay đạo đức riêng của mình mà khiến người
nầy đi được?
“Chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho người mà anh
em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính danh Ngài và
đức tin nơi Ngài đã khiến người nầy hoàn toàn khỏe mạnh
như tất cả anh em đã thấy.”
 Đuổi Quỉ
Phao-lô đã đuổi quỉ trong Danh Chúa Giê-xu.
Công-vụ 16:18 Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày, khiến
Phao-lô rất bực mình, nên quay lại nói với quỉ rằng: “Ta
nhân danh Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc ra lệnh cho mầy phải
ra khỏi người nầy.” Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi.
Tóm Lại
Mỗi tín hữu trong đội quân Đại Mạng Lệnh phải kích hoạt
được ba chìa khóa trong công tác truyền giáo bằng phép lạ.
Trong sách Công-vụ, chúng ta đã nhìn thấy thể nào các sứ đồ
đã sử dụng những chìa khóa này trong mùa gặt lớn lao.
Ngày hôm nay, cũng như trong sách Công vụ, một đội quân
đầy quyền năng của Đức Chúa Trời đang dấy lên, được trang
bị các chìa khóa dẫn đến chiến thắng. Các dấu kì, phép lạ đang
xác chứng Lời Đức Chúa Trời ở khắp các đường phố nơi
chúng ta ở. Dấu kì và dấu lạ xác nhận Lời Chúa trong các
đường phố của các thành phố của chúng ta. Hãy chuẩn bị và
trang bị vũ khí cho công tác truyền giáo bằng phép lạ, đội
quân của Đức Chúa Trời đã bắt đầu vụ thu hoạch vĩ đại cuối
cùng.
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1 . Ai ở trong đội quân của Đức Chúa Trời ngày hôm nay?

2 . Nêu tên các khí giới và cách sử dụng của từng khí giới.

3 . Ba chìa khóa của công tác truyền giáo bằng phép lạ là gì?
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Bài Tám

Quyền Năng Của Sự Truyền Giáo Trong Hành Động
Truyền thống tôn giáo đã bị phá vỡ. Đức Chúa Trời đang dấy
lên một dòng giống tín hữu mới. Họ dạn dĩ bước vào và thực
thi cùng những công việc mà Chúa Giê-xu đã làm.
CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO QUYỀN NĂNG
Đồng Lúa
Chúa Giê-su nói rằng mùa gặt thì đã rộ chín vàng nhưng con
gặt thì ít. Đức Chúa Cha là Chủ của mùa gặt, và Ngài đã sai
các con gặt vào mùa gặt.
Ma-thi-ơ 9:37,38 Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa
gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin
Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.”
Quy Luật Gieo – Gặt
Quy luật gieo và gặt của Đức Chúa Trời vẫn còn hiệu lực.
Hội Thánh sẽ gặt bất cứ điều gì Hội Thánh gieo. Nếu chúng ta
không bỏ cuộc chúng ta sẽ nhìn thấy mùa gặt.
Ga-la-ti 6:7-9 Đừng tự dối mình;Đức Chúa Trời không
chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Kẻ
gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng
người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự
sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu
chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.
Cung Ứng – Gia Tăng
Đức Chúa Trời đã hứa ban hạt giống để gieo giống và ban
bánh để chu cấp. Ngài cũng đã hứa sẽ nhân cấp hạt giống và
gia tăng bông trái của chúng ta.
2 Cô-rinh-tô 9:10 Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo
và bánh làm thức ăn, sẽ cung cấp và gia tăng hạt giống cho
anh em, và bông trái công chính của anh em cũng gia tăng.
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Phép Lạ Truyền Giáo
Phép lạ là một phần quan trọng trong lời chỉ dạy của Chúa
Giê-xu về việc truyền giáo trong Đại Mạng Lệnh.
Mác 16:15,17,18,20 Ngài phán với họ: “Hãy đi khắp thế
gian, giảng Tin Lành cho mọi người.Ai tin và chịu báptêm, sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những
người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân
danh Ta đuổi quỉ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; bắt rắn
trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc, cũng không bị hại;
họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh sẽ được lành.”
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.
Ma-thi-ơ 28:19-20 Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên
môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con
và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ,và dạy họ giữ mọi
điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các
con cho đến tận thế.”
Chúa Giê-xu bảo chúng ta phải đi khắp thế gian và môn đệ
hóa muôn dân. Chúng ta cần phải báp-têm cho họ và dạy họ
giữ tất cả những gì Chúa Giê-xu đã truyền dạy. Chúng ta phải
dạy họ cách trở nên có kết quả trong công tác truyền giáo,
cách đuổi quỉ và đặt tay trên người bệnh.
Chúa Giê-xu, Tấm Gương Của Chúng Ta
Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ cách cá nhân:
 dạy dỗ
 rao giảng
 chữa lành
 đem đến sự giải cứu và phục hồi
 giải phóng kẻ bị cầm tù
 có lòng thương xót
Lu-ca 4:18-19 “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,
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người bị áp bức được tự do; và công bố năm thi ân của
Chúa.”
Ma-thi-ơ 9:35-36 Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các
làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành về
vương quốc thiên đàng, và chữa lành mọi thứ bệnh tật.Khi
thấy những đoàn người đông đảo, Ngài cảm thương vì họ
khốn cùng, và tan lạc như chiên không có người chăn.
Giăng 14:12 “Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta
cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn
hơn nữa, vì Ta đi về với Cha.”
SỰ NHÂN CẤP
Lúc đầu, chức vụ của Chúa Giê-xu chỉ giới hạn trong một ngôi
làng hoặc một thành phố tại một thời điểm.
Mười Hai Môn Đồ
Sau đó, Chúa Giê-xu bắt đầu nhân cấp chức vụ của Ngài bằng
cách ủy quyền cho mười hai môn đồ. Họ cũng thi hành chức
vụ giống như Chúa Giê-xu đã làm mẫu cho họ. Họ phải thi
hành chức vụ ấy với cùng một tình yêu thương và lòng thương
xót giống như Chúa Giê-xu.
Ma-thi-ơ 9:36-38 Khi thấy những đoàn người đông đảo,
Ngài cảm thương vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên
không có người chăn.
Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng,
nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai
thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.”
Mười Hai Môn Đồ
Đầu tiên các môn đồ được chỉ dẫn để cầu nguyện cho mùa gặt.
Sau đó, họ được ủy quyền – ban quyền năng – và được sai đi.
Ma-thi-ơ 10:1,5a,7,8 Đức Chúa Giê-xu gọi mười hai môn
đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh, và chữa lành
mọi bệnh tật, yếu đau.
Đức Chúa Giê-xu sai mười hai sứ đồ nầy đi, và dặn rằng:
“...khi đi đường, hãy rao giảng rằng: ‘Vương quốc thiên
đàng đã đến gần.’ Hãy chữa lành người đau yếu, khiến
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người chết sống lại, làm sạch người phung, và đuổi quỉ.
Các con đã nhận không, thì hãy cho không.
Bảy Mươi Môn Đồ
Sau mười hai môn đệ trở về cách vui mừng, Chúa Giê-xu ủy
quyền cho bảy mươi môn đồ và sai họ đi.
Lu-ca 10:1,9 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi môn đồ khác
và sai từng đôi một đi trước Ngài, vào tất cả các thành và
các nơi mà chính Ngài sẽ đi.Hãy chữa lành người bệnh ở
đó và nói với họ rằng: ‘Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến
gần các người.’
Mỗi Một Cơ-Đốc Nhân
Ngay trước khi Chúa Giê-xu rời khỏi thế gian, Ngài đã ủy
quyền cho tất cả những kẻ tin và sai họ ra đi. Những người tin
nầy đã làm những việc Chúa Giê-xu làm và thậm chí làm
những việc lớn hơn nữa.
Mác 16:15,17,18 Ngài phán với họ: “Hãy đi khắp thế gian,
giảng Tin Lành cho mọi người. Những người tin sẽ được
các dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỉ; sẽ
nói những ngôn ngữ mới;bắt rắn trong tay, hay nếu uống
nhằm chất độc, cũng không bị hại; họ đặt tay trên người
bệnh, thì người bệnh sẽ được lành.”
Chúa Giê-xu đã nói rằng khi chúng ta công bố phúc âm, Ngài
sẽ ở với chúng ta và xác chứng lời của Ngài bằng những phép
lạ. Vì thế, chúng ta nên mong đợi phép lạ.
Chúa Giê-xu chỉ dạy chúng ta làm chính xác công việc mà
Ngài đã làm trên đất này. Để học biết về cách thức để trở nên
có kết quả trong công tác truyền giáo, chúng ta cần phải đọc
trong Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng và làm chính xác những gì
Chúa Giê-xu đã làm.
Giăng 14:12 “Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta
cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn
hơn nữa, vì Ta đi về với Cha.”
Những công việc của Chúa Giê-xu vẫn chưa kết thúc. Giăng
nói rằng nếu viết ra sách hết những gì Chúa Giê-xu đã làm thì
cả thế gian cũng không thể chứa hết.
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Giăng 21:25 Đức Chúa Giê-xu còn làm nhiều việc khác
nữa. Nếu cứ ghi chép hết từng việc, thì thiết nghĩ rằng cả
thế gian cũng không thể chứa hết những sách được viết ra.
Cùng Một Quyền Năng
Cùng một nguồn quyền năng, Đức Thánh Linh đã giáng trên
Chúa Giê-xu để trang bị chức vụ của Ngài trên thế gian này,
thì cũng chính quyền năng đó được trao cho những tín hữu
ngày hôm nay.
Công-vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các
con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng
nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sama-ri, cho đến cùng trái đất.
Quyền năng đến thông qua việc báp-têm trong Thánh Linh, là
quyền năng để làm chứng về Chúa Giê-xu. Quyền năng của
Đức Chúa Trời được cung ứng cho những kẻ tin để trở nên có
kết quả trong công tác truyền giáo bằng phép lạ.
TRUYỀN GIẢNG BẰNG QUYỀN NĂNG
Cuộc Chạm Trán Siêu Nhiên
Các tôn giáo ngoại giáo thường cho thấy sự biểu hiện siêu
nhiên bởi quyền lực của ma quỷ. Để vươn đến những người bị
hư mất đang bị trói cột bởi các tôn giáo thuộc về ma quỉ. Thật
cần thiết khi một Cơ-đốc nhân đầy dẫy Thánh Linh của Đức
Chúa Trời chứng minh quyền năng vĩ đại của Ngài thông qua
các dấu kì phép lạ. Thi thố các phép lạ, dấu kì là những công
cụ đầy quyền năng mà Đức Chúa Trời đã ban cho thân thể của
Ngài.
T.L. Osborn đã viết:
Phúc âm của vương quốc, được rao giảng trong quyền năng
của Đức Thánh Linh, được xác chứng bởi những dấu kì, phép
lạ luôn luôn đem đến chiến thắng vĩ đại nhất cho công tác
truyền giáo trong mọi thế hệ.
Đại đa số người trên thế giới này có một định hướng siêu
nhiên. Họ muốn, cần và sẽ chỉ chấp nhận một phúc âm đi kèm
với sức mạnh siêu nhiên - một quyền lực mạnh hơn chính họ.
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Được gặp gỡ quyền năng là một minh chứng rõ ràng, thực tế
rằng Chúa Giê-xu Christ quyền năng hơn tất cả những thần
linh mà họ đang thờ phượng và kinh hãi.
John Wimber đã viết trong cuốn sách của ông, Truyền Giảng
Bằng Quyền Năng (Power Evangelism):
Bất kỳ phương cách hay sức mạnh nào cần phải vượt
qua để phúc âm được biết đến điều xuất phát từ một
cuộc chạm trán với quyền năng.
Tác giả của sách Hê-bơ-rơ đã viết về tầm quan trọng của các
việc quyền năng, dấu kì, phép lạ và những ân tứ của Đức
Thánh Linh trong việc vươn đến những người hư mất.
Hê-bơ-rơ 2:3,4 ...thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình
phạt, nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy?
Đó là ơn cứu rỗi được Chúa công bố từ ban đầu, rồi những
người đã nghe xác chứng cho chúng ta. Đức Chúa Trời
cũng đã làm chứng bằng những dấu lạ, phép mầu và nhiều
việc quyền năng cùng những ân tứ của Đức Thánh Linh
được ban phát theo ý muốn Ngài.
Phép Lạ Trong Bằng Chứng
Một phúc âm được xác chứng bởi các dấu kì, phép lạ sẽ tạo ra
kết quả lớn lao. Cho dù đó là Phi-e-rơ, Phi-líp hay Phao-lô thì
cũng luôn có cùng kết quả như sau:
 họ công bố phúc âm
 phép lạ là bằng chứng
 đám đông tin
Phao-lô nói rằng phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời.
Rô-ma 1:16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu,
vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người
tin, trước là người Do Thái, sau là người Hi Lạp.
Phép lạ luôn luôn đi kèm với việc rao giảng lời Chúa:
Mác 16:20 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.
Khi các dấu kì, phép lạ xác chứng việc rao giảng phúc âm, sẽ
luôn có những người đến với Chúa Giê-xu.
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Khi chúng ta học về sách Công-vụ, chúng ta khám phá ra rằng
mỗi khi các sứ đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ trở nên
những nhà truyền giáo bằng phép lạ đầy quyền năng cho Chúa
Giê-xu Christ.
Quyền Năng Của Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu nói rằng Ngài được xức dầu bởi Đức Thánh Linh
để rao giảng.
Lu-ca 4:18-19 “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.”
Rao giảng mà không có sự xức dầu của Đức Thánh Linh
không đem đến kết quả. Việc rao giảng được xức dầu một
cách đầy quyền năng sẽ luôn đem đến kết quả.
Mô Hình Tân Ước
 Phi-líp tại Sa-ma-ri
Phi-líp cung cấp một mô hình truyền giáo bằng phép lạ trong
Tân Ước.
Công-vụ 8:5-8 Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri, rao giảng
Đấng Cơ Đốc cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông
giảng và thấy các dấu lạ ông làm, thì đồng lòng chăm chú
nghe ông; vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi
nhiều người bị ám; nhiều người bại và què cũng được
chữa lành. Vì thế, trong thành tràn ngập niềm vui.
Những người dân ở thành Sa-ma-ri đã nghe những điều được
nói bởi Phi-líp, và nhìn thấy những phép lạ mà ông đã làm.
 Phi-líp và người Ê-thi-ô-pi
Phi-líp không chỉ vâng lời và trung tín trong việc truyền giáo
đại chúng, ông đã vâng lời và đạt kết quả trong việc truyền
giáo cá nhân.
Công-vụ 8:26-31 Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán
với Phi-líp: “Hãy đứng dậy đi về phía nam, trên con
đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ.”
Ông đứng dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ê-thi-ô-pi,
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làm quan lớn của Can-đác, nữ hoàng nước Ê-thi-ô-pi,
quản lý cả kho tàng của bà. Ông đã đến Giê-ru-sa-lem để
thờ phượng; và khi trở về, ngồi trên xe ngựa, đọc sách tiên
tri Ê-sai. Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần và
theo cho kịp xe đó.” Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đang
đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói rằng: “Ông hiểu lời mình
đang đọc đó không?”Hoạn quan trả lời: “Nếu không có ai
hướng dẫn, làm sao tôi hiểu được?” Rồi ông mời Phi-líp
lên xe ngồi với mình.
Kinh thánh nói rằng Phi-líp đã “rao giảng” về Chúa Giê-xu
cho ông ta.
Công-vụ 8:35 Phi-líp liền mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh
Thánh đó mà rao giảng Tin Lành về Đức Chúa Giê-xu cho
ông.
Khi nhiều người nghe về Đại Mạng Lệnh, họ kêu lên rằng:
“Tôi không giảng được!” Tôi không bao giờ có thể đứng trước
một đám đông và nói chuyện! Chắc chắn, Chúa Giê-xu đã
không nói đến những người như tôi! Hẳn là Ngài đang nói đến
những người mà Ngài kêu gọi cho chức vụ rao giảng!”
Mác 16:15 Ngài phán với họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng
Tin Lành cho mọi người.
Tiếp tục:
Mác 16:17a Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm
theo...
Mọi tín hữu đều phải rao giảng phúc âm. Tuy nhiên, rao giảng
không có nghĩa là chúng ta phải đứng đằng sau bục giảng, và
rao giảng cho một nhóm người. Trong ví dụ của Phi-líp và
người Ê-thi-ô-pi, chúng ta thấy Phi-líp ngồi và rao giảng cho
ông ta một đối một.
“Rao giảng” có nghĩa là công bố hoặc chỉ đơn giản là để chia
sẻ phúc âm của Chúa Giê-xu Christ ở khắp mọi nơi chúng ta
đi.
Công-vụ 8:36-38 Khi hai người đang đi, gặp chỗ có nước,
hoạn quan nói: “Nầy, nước đây, có điều gì ngăn trở tôi
nhận báp-têm chăng?”
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Phi-líp nói: “Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được.
Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus
Christ là Con Đức Chúa Trời.”
Ông bảo dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp
làm báp-têm cho hoạn quan.
Chiến Lược của Phao-lô
Phao-lô cho biết ông đã “rao giảng hoàn toàn” về phúc âm.
Rô-ma 15:18-21 Vì tôi không dám nói điều gì khác ngoài
những gì mà Đấng Cơ Đốc đã thực hiện qua tôi để khiến
dân ngoại vâng phục Ngài. Bằng lời nói và việc làm,bằng
năng quyền của dấu lạ phép mầu, bằng uy lực của Thánh
Linh Đức Chúa Trời, tôi đã công bố rộng rãi Tin Lành của
Đấng Cơ Đốc khắp nơi, từ Giê-ru-sa-lem và miền phụ cận
cho đến xứ I-ly-ri. Nhưng ước vọng của tôi là rao truyền
Tin Lành ở những nơi mà danh Đấng Cơ Đốc chưa được
truyền đến, để khỏi xây trên nền của người khác, như có
lời chép:“Những người chưa được loan báo về Ngài, sẽ
thấy Ngài, những người chưa nghe về Ngài, sẽ hiểu biết
Ngài.”
Phao-lô đã cam kết trong công tác truyền giáo bằng phép lạ.
Lưu ý rằng những người đó chưa hề nghe, nhìn thấy và hiểu
về phúc âm. Họ đã thấy những gì? Đó là những dấu kì, phép lạ
đầy quyền năng.
Có ba con đường trong công tác truyền giáo:
 Lời Chúa
 Hành động
 Dấu kì và phép lạ
Sự phối hợp cẩn thận với sự hướng dẫn của Thánh Linh và
Lời của Đức Chúa Trời, hành động và phép lạ xảy đến chính
là chiến lược của Kinh Thánh để vươn đến muôn dân cho Đức
Chúa Giê-xu.
1 Cô-rinh-tô 2:1-5 Thưa anh em, khi đến với anh em, tôi
không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố
sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em. Vì ở giữa
anh em, tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức
Chúa Giê-xu Cơ Đốc, và Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc bị đóng
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đinh vào thập tự giá. Chính tôi đã ở giữa anh em trong sự
yếu đuối, với lắm sợ hãi và run rẩy. Ngôn từ và sứ điệp của
tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục,
nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh;
để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của
loài người, nhưng trên quyền năng của Đức Chúa Trời.
Chiến Binh Cơ-Đốc Giáo
Để trở thành nhà truyền giáo hiệu quả trong mọi nền văn hóa,
chúng ta phải được thuyết phục bởi bốn lẽ thật. Đó là:
 Quyền năng trong phúc âm
 Quyền năng trong Lời Đức Chúa Trời
 Quyền năng trong Danh Chúa Giê-xu
 Công tác truyền giáo phải đi trong quyền năng
Cơ-đốc giáo trong sách Công vụ đã được mở rộng bởi các
chiến binh truyền giáo tích cực, đầy quyền năng.
Chiến trận của chúng ta không phải là với thịt và huyết, hoặc
với con người, nhưng với các thế lực của bóng tối.
Vương Quốc Đức Chúa Trời được mở rộng bằng việc tiến
đánh bằng sức mạnh để chống lại vương quốc sa-tan đã thiết
lập trên đất này. Truyền giáo có kết quả bao gồm trận chiến
thuộc linh tích cực và sự bày tỏ về quyền năng của Đức Chúa
Trời thông qua truyền giáo bằng phép lạ.
Ma-thi-ơ 11:12 Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ,
vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường
bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Chạm trán với quyền năng là gì và khi nào là cần thiết?

2. Tại sao đám đông ở thành Sa-ma-ri chú ý đến lời rao giảng của Phi-líp ?

3. Bốn lẽ thật chúng ta cần phải được thuyết phục để trở thành một nhà truyền giáo có
kết quả ở mọi nền văn hóa là gì?
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Bài Học Chín

Thi Hành Chức Vụ Bởi Sự Xức Dầu
Xức dầu là sự hiện diện hữu hình của Đức Chúa Trời. Đó là sự
chuyển tải khả năng của Ngài đến những chiếc bình sẵn sàng
và đầu phục để thực hiện ý muốn và công tác của Ngài. Học
để tuôn chảy với những gì Đức Chúa Trời đang hành động là
chìa khóa để giải phóng những người khác cho được tự do.
Việc xức dầu có thể được chứa đựng, chuyển giao và chuyển
tải thông qua sự đặt tay.
Chúng ta sẽ nghiên cứu về thể nào Chúa Giê-xu cần sự xức
dầu từ Đức Thánh Linh. Tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm
trong chức vụ trên đất đều là bởi sự xức dầu và những ân tứ
của Đức Thánh Linh. Ngài nghe thấy và nhìn vào lĩnh vực
thuộc linh bởi những ân tứ được mặc khải trước khi Ngài đến
với ân tứ lời nói và ân tứ quyền năng. Vì vậy, bất cứ ai muốn
làm những việc giống như Chúa Giê-xu đã làm thì phải học
cách thi hành chức vụ trong sự xức dầu.
Cách thông thường mà Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự Ngài là
thông qua sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Tất cả khải tượng,
sự mặc khải, sự ấn chứng và sự biểu lộ phải được kiểm tra
thông qua sự xức dầu ở bên trong. Trong sự truyền giáo bằng
phép lạ, tất cả những sự ấn chứng phải được xác nhận bởi lời
chứng bên trong chính tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta
bước ra và vận hành trong những ân tứ lời nói và ân tứ quyền
năng, chúng ta sẽ thấy phép lạ xảy ra và người ta đáp ứng với
phúc âm.
Chúng ta không thể truyền giáo cho thế giới mà không nhờ
vào quyền năng và sự xức dầu của Đức Thánh Linh.
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LỜI HỨA VỀ ĐỨC THÁNH LINH
Lời Hứa Ban Đức Thánh Linh Trong Cựu Ước
Sự xức dầu của Đức Thánh Linh đã được hứa ban cho con
người trong Cựu Ước.
Giô-ên 2:28,29 “Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên tất cả các
con: Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri,những
người già sẽ được báo mộng, các thanh niên sẽ thấy khải
tượng.Trong những ngày ấy, Ta cũng sẽ đổ Thần Ta trên
tôi trai tớ gái của các con.”
Lời Hứa Ban Đức Thánh Linh Trong Tân Ước
Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh được hứa trong Tân Ước.
Lu-ca 24:49 “Còn về phần các con, hãy đợi trong thành
cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.”
Giăng 7:37-39 Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của
kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu đứng dậy, và công bố rằng: “Nếu
người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin
Ta, thì những sông nước sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng
mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.”
Ngài nói điều nầy chỉ về Thánh Linh mà những người tin
Ngài sẽ nhận được; bởi Thánh Linh chưa giáng xuống, vì
Đức Chúa Giê-xu chưa được tôn vinh.
Công-vụ 2:38-39 Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người
phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu nhận báp-têm để được
tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh
Linh. Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh
em, và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người
mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi.”
Nhận Lãnh Lời Hứa
Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đến như Chúa Giê-xu
đã hứa.
Công vụ 2:1-4 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm
họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng động từ trời đến như
tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn
đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu
trên mỗi người trong họ.Tất cả đều được đầy dẫy Đức
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Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như
Thánh Linh cho họ nói.
Để nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ đơn
giản là cầu xin và nhận lấy bằng đức tin.
`Lu-ca 11:11-13 Trong các con có ai làm cha, khi con mình
xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay
vì cá chăng? Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? Vậy,
nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình các vật
tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh
Linh cho người xin Ngài sao!
Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là một ân tứ tốt lành đến từ
Cha. Và Ngài rất mong muốn ban điều đó cho bạn.
Chúa Giê-xu – Gương Mẫu Cho Chúng Ta
Chúa Giê-xu làm việc như một con người khi Ngài ở trên đất
này. Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Ngài
với Đức Thánh Linh và quyền năng.
Công-vụ 10:38 ...thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho
Đức Chúa Giê-xu người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh
và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và
chữa lành tất cả những người bị ma quỉ áp chế, vì Đức
Chúa Trời ở cùng Ngài.
Luca 3:21,22 Khi tất cả dân chúng đều chịu báp-têm, Đức
Chúa Giê-xu cũng chịu báp-têm. Lúc Ngài đang cầu
nguyện thì trời mở ra, và Đức Thánh Linh trong hình thể
giống như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ
trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn
toàn”
Chúa Giê-xu nói rằng Ngài được xức dầu để rao giảng tin
lành.
Lu-ca 4:18 “Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã
xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người
nghèo.”
Nếu Chúa Giê-xu thi hành chức vụ với tư cách là Con Đức
Chúa Trời, Ngài sẽ không cần sự xức dầu từ Đức Thánh Linh.
Tuy nhiên, Ngài đã thi hành chức vụ như A-đam cuối cùng,
như một con người, như Đức Chúa Trời ở trong thân xác, và
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Ngài đã thi hành chức vụ thông qua sự xức dầu bởi Đức
Thánh Linh giống như những tín hữu trong ngày hôm nay.
SỰ XỨC DẦU
Giống Như Chúa Giê-xu
Để làm được những việc Chúa Giê-xu đã làm, chúng ta cũng
cần được xức dầu giống như Ngài. Chúa Giê-xu đang nói với
tất cả những ai đang làm công việc của Ngài. Ngài không chỉ
nói với các môn đồ hay những người thi hành chức vụ năm
mặt. Ngài khiến tất cả các tín hữu có đủ khả năng để nhận
được sự xức dầu như Ngài để làm công việc của Ngài.
Giăng 14:12 “Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta
cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn
hơn nữa, vì Ta đi về với Cha.”
Sự Xức Dầu Bên Trong
Mỗi một tín hữu đều có sự xức dầu ở bên trong, sự xức dầu
nầy đến cùng với sự hiện diện bên trong của Đức Thánh Linh.
Thêm vào đó, Đức Chúa Trời cũng ban cho một số tín hữu
một sự xức dầu đặc biệt khi Ngài chọn họ để thực hiện một
nhiệm vụ hay một chức vụ đặc biệt.
Việc xức dầu trên đời sống của một tín hữu để thực hiện một
nhiệm vụ trong các lĩnh vực của Thánh Linh đến bởi sự vận
hành những ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh.
1 Giăng 2:27 Về phần các con, sự xức dầu mà các con đã
nhận từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy
mình cả. Vì sự xức dầu của Ngài dạy các con mọi điều, và
sự xức dầu ấy là thật, không phải giả dối; hãy cứ ở trong
Ngài, như sự xức dầu ấy đã dạy các con.
Trong Cựu Ước, các tín hữu không có sự hiện diện mãi mãi
của Đức Thánh Linh trong họ như chúng ta có kể từ ngày Lễ
Ngũ Tuần. Thay vào đó, Đức Thánh Linh sẽ đến trên một tiên
tri, thầy tế lễ, hoặc một vị vua để trao quyền cho họ để thực
hiện một chức vụ nhất định.
1 Sa-mu-ên 10:6,7 Thần linh của CHÚA sẽ chiếm ngự con,
con cũng sẽ hăng say nhảy múa và nói tiên tri cùng với họ;
con sẽ trở thành một người khác. Khi các điềm này xảy ra,
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con sẽ biết có Đức Chúa Trời ở với con. Hãy làm theo mọi
điều Ngài chỉ dẫn.
LÝ DO CHO SỰ XỨC DẦU
Công Việc Của Chúa Giê-xu
Sự xức dầu của Đức Thánh Linh là cần thiết nếu chúng ta
muốn làm những công việc Chúa Giê-xu đã làm.
Mác 16:17,18 Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm
theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỉ; sẽ nói những ngôn ngữ
mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc, cũng
không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh
sẽ được lành.”
Ma-thi-ơ 28:16-20 Mười một môn đồ đi đến miền Ga-li-lê,
tới ngọn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho họ.Khi thấy
Ngài, thì họ thờ lạy Ngài; nhưng còn một vài người nghi
ngờ.
Đức Chúa Giê-xu đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm
quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến
muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa
Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho
họ, và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và
nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.”
Sinh Bông Trái
Thông qua sự xức dầu từ Đức Thánh Lin, các tín hữu có thể
sinh bông trái tốt lành.
Giăng 15:7,8,16 Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở
trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, thì
các con sẽ nhận được điều đó.Bởi điều nầy Cha Ta được
tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ
Ta.Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và
bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của
các con cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các con nhân danh
Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các con.
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Được Hòa Giải
Nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được hòa giải với Đức
Chúa Trời. Bây giờ chúng ta cần phải làm cho cả thế giới hòa
giải với Đức Chúa Trời.
2 Cô-rinh-tô 5:17-21 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. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng
đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Cơ Đốc,
và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Ấy là, trong Đấng
Cơ Đốc, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với
Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng
tôi sứ điệp hòa giải.
Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Cơ Đốc, Đức Chúa Trời
dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng
Cơ Đốc nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời.
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.
Được Biến Đổi Sau Khi Bước Theo Đấng Christ
Chúng ta được thay đổi và biến hóa sau khi bước theo Đấng
Christ.
2 Cô-rinh-tô 3:18 Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm
ngưỡng vinh quang Chúa, và được biến đổi trở nên giống
như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, vì điều
nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.
Dạy dỗ
Việc xức dầu của Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ và xác chứng tất
cả mọi điều
1 Giăng 2:20,27 Nhưng các con đã được xức dầu bởi Đấng
Thánh, và tất cả các con đều có sự hiểu biết.
Về phần các con, sự xức dầu mà các con đã nhận từ Ngài ở
trong các con, và các con không cần ai dạy mình cả. Vì sự
xức dầu của Ngài dạy các con mọi điều, và sự xức dầu ấy
là thật, không phải giả dối; hãy cứ ở trong Ngài, như sự
xức dầu ấy đã dạy các con.
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Nhận Biết Sự Kêu Gọi
Chúng ta phải học cách chờ đợi Đức Thánh Linh vận hành và
nhận biết chức vụ mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta.
Công-vụ 10:38 ...thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho
Đức Chúa Giê-xu người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh
và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và
chữa lành tất cả những người bị ma quỉ áp chế, vì Đức
Chúa Trời ở cùng Ngài.
Chúng ta phải tin rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở
trên chúng ta.
Mọi người cần phải nhìn thấy, tin cậy và tôn trọng sự xức dầu.
Ma-thi-ơ 20:30-34 Kìa, có hai ngýời mù ngồi bên ðýờng,
nghe nói Ðức Chúa Giê-xu ði qua ðó, thì kêu lên: “Lạy
Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!” Dân chúng
rầy họ, bảo im đi; nhưng họ càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa,
Con vua Đa-vít, xin đoái thương chúng con!” Đức Chúa
Giê-xu dừng lại, gọi họ đến, và nói rằng: “Các con muốn
Ta làm gì cho các con?” Họ thưa: “Lạy Chúa, xin cho mắt
chúng con được mở ra!” Đức Chúa Giê-xu cảm thương,
nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi
theo Ngài.
Đám đông chứng kiến sự xức dầu đó ở trên Chúa Giê-xu. Họ
đã nhìn thấy những người mù, và đã cố gắng bảo họ nín lặng.
Sau đó, họ nhìn thấy sự xức dầu hành động và những người
mù được sáng mắt.
Học Để Làm Công Tác Phục Vụ
Khi chúng ta học cách tuôn chảy với Đức Thánh Linh, chúng
ta nhận được:
 sự nhận thức
 sự nhạy bén
 sự sẵn sàng
 những suy nghĩ tích cực
 sự vâng lời
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Chúng ta sẽ:
 hiểu biết
vhợp tác
 làm việc dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh
Chúng ta phải học cách để được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Học
để tuôn chảy với những gì Đức Chúa Trời đang hành động, đó
là chìa khóa để thi hành chức vụ cách hiệu quả.
Rô-ma 8:14 Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức
Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời.
Châm ngôn 20:27 Tâm linh trong con người là ngọn đèn
của CHÚA, nó xem xét mọi nơi sâu kín nhất trong lòng.
Lời Chứng Bên Trong
Khi chúng ta hành động trong sự xức dầu của Đức Thánh
Linh, sẽ có một ấn chứng bên trong tâm linh của chúng ta.
Rô-ma 8:16 Chính Thánh Linh cùng với tâm linh chúng ta
làm chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
Giăng 14:20 Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở
trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con.
Tiếng Nói Bên Trong
Lương tâm của chúng ta là tiếng nói hay là nhân chứng của
Đức Thánh Linh bên trong chúng ta.
Rô-ma 9:1 Trong Đấng Cơ Đốc tôi nói sự thật, tôi không
nói dối, lương tâm tôi cũng làm chứng cho tôi trong Đức
Thánh Linh
1 Giăng 3:20,21 mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta. Vì
Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết
hết mọi sự.Thưa anh em yêu dấu, nếu lòng của chúng ta
không lên án chúng ta, thì chúng ta được vững tâm đến
với Đức Chúa Trời.
Sự Vâng Lời
Khi chúng ta nghe theo Đức Chúa Trời thông qua những ân tứ
mặc khải của Đức Thánh Linh và vâng lời Ngài, chúng ta sẽ
có kết quả giống như Phi-líp.
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Công vụ 8:26-31 Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán
với Phi-líp: “Hãy đứng dậy đi về phía nam, trên con
đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ.”
Ông đứng dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ê-thi-ô-pi,
làm quan lớn của Can-đác, nữ hoàng nước Ê-thi-ô-pi,
quản lý cả kho tàng của bà. Ông đã đến Giê-ru-sa-lem để
thờ phượng; và khi trở về, ngồi trên xe ngựa, đọc sách tiên
tri Ê-sai.
Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần và theo cho kịp
xe đó.”
Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đang đọc sách tiên tri Ê-sai,
thì nói rằng: “Ông hiểu lời mình đang đọc đó không?”
Hoạn quan trả lời: “Nếu không có ai hướng dẫn, làm sao
tôi hiểu được?” Rồi ông mời Phi-líp lên xe ngồi với mình.
THI HÀNH CHỨC VỤ TRONG SỰ XỨC DẦU
Học biết để khuấy động và vận hành trong Đức Thánh Linh là
rất quan trọng đối với mỗi tín hữu. Mỗi tín hữu nên mạnh dạn
trong việc sử dụng sự xức dầu đã được đặt để bên trong để
làm những việc Chúa Giê-xu đã làm.
Chúa Giê-xu - Người Đàn Bà Sa-ma-ri
Chúng ta có một tấm gương tuyệt vời – Chúa Giê-xu. Ngài
vận hành trong ân tứ mặc khải của Đức Thánh Linh khi Ngài
đến với người phụ nữ tại giếng nước. Chúa Giê-xu vận hành
trong sự mặc khải siêu nhiên đến với Ngài thông qua Đức
Thánh Linh.
Giăng 4:16-18,29,30,39 Ngài bảo: “Hãy đi gọi chồng chị,
rồi trở lại đây.”
Người phụ nữ thưa: “Tôi không có chồng.”
Đức Chúa Giê-xu nói: “Chị bảo rằng chị không có chồng
là phải, vì chị đã có năm đời chồng, còn người mà chị hiện
có, không phải là chồng chị; điều nầy chị đã nói thật.”
“Hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì
tôi đã làm. Đó không phải là Đấng Cơ Đốc sao?”
Họ ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Giê-xu.
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Nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì người phụ
nữ đã làm chứng rằng: “Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã
làm.”
Phao-Lô – Linh Phân Biệt
Phao-lô vận hành trong ân tứ phân biệt các linh bởi sự xức dầu
ở trên ông.
Công-vụ 16:16-18 Một hôm, chúng tôi đang đi đến chỗ cầu
nguyện, thì gặp một đầy tớ gái bị quỉ Phi-tônnhập vào và
làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Cô ta đi theo
Phao-lô và chúng tôi, la lớn: “Những người nầy là đầy tớ
của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo
cứu rỗi.”
Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày, khiến Phao-lô rất
bực mình, nên quay lại nói với quỉ rằng: “Ta nhân danh
Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc ra lệnh cho mầy phải ra khỏi
người nầy.” Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi.
Phi-e-rơ/Giăng – Chữa Lành Người Què
Phi-e-rơ và Giăng rao giảng trong sự xức dầu của Đức Chúa
Trời khi họ thi hành chức vụ chữa lành cho người què tại cửa
đền.
Công-vụ 3:1-9 Bấy giờ, Phi-e-rơ và Giăng cùng lên đền thờ
vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín Có một người què từ lúc
lọt lòng mẹ, hằng ngày được người ta đem đến đặt tại cửa
đền thờ, gọi là Cửa Đẹp, để xin tiền những người vào đền
thờ. Thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ, anh ta
xin hai ông bố thí.
Phi-e-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh rồi nói: “Hãy nhìn
vào chúng tôi.” Anh chăm chú nhìn hai ông với hi vọng sẽ
nhận được chút gì.
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
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vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Khi tất cả dân
chúng thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời
Trong công tác truyền giáo bằng phép lạ, chúng ta cần phải
nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần
phải để cho Đức Chúa Trời bày tỏ các vấn đề gốc rễ thông qua
sự mặc khải. Chúng ta cần phải mạnh dạn công bố và khai
phóng quyền năng, sự xức dầu của Đức Chúa Trời ở trên
chúng ta.
Những ai ở trong chức vụ năm mặt được ban cho ân điển và
sự xức dầu đặc biệt để minh chứng cho sự mặc khải siêu nhiên
và quyền năng. Tuy nhiên, sự xức dầu và quyền năng để làm
những việc Chúa Giê-xu đã làm luôn dành cho mọi tín hữu.
Tất cả các tín hữu đều được xức dầu cho công tác truyền giáo
bằng phép lạ. Sự xức dầu có sẵn bên trong họ nếu họ vâng lời.
Phi-líp Tại Thành Sa-ma-ri
Phi-líp là một tấm gương tốt của một người tin hành động
dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Ở những chương cuối
của sách Công vụ, chúng ta thấy Phi-líp thi hành chức vụ ân tứ
năm mặt của một nhà truyền giáo. Tuy nhiên, khi ông vâng lời
Chúa Giê-xu để làm chứng nhân cho Ngài tại thành Sa-ma-ri,
ông đã làm việc như một tín hữu bình thường, một người phụ
giúp trong một hội thánh địa phương ở Giê-ru-sa-lem.
Công-vụ 8:4-8,12,13 Vậy, những người bị tan lạc đi từ nơi
nầy đến nơi khác, truyền giảng Tin Lành. Phi-líp đi xuống
thành Sa-ma-ri, rao giảng Đấng Cơ Đốc cho dân chúng ở
đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm,
thì đồng lòng chăm chú nghe ông;vì có những uế linh kêu
lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám; nhiều người bại
và què cũng được chữa lành. Vì thế, trong thành tràn ngập
niềm vui.
Nhưng khi họ đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành
về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giê-xu
Cơ Đốc cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp-têm.
Chính Si-môn cũng tin, và sau khi nhận báp-têm, thì ở
luôn với Phi-líp. Ông ấy thấy những phép mầu và dấu lạ
lớn được thực hiện thì kinh ngạc.
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Tất cả các tín hữu đều có sự xức dầu bên trong để chinh phục
những linh hồn. Những tín hữu đã lãnh nhận phép báp-têm
trong Đức Thánh Linh, và những ai vâng lời Chúa Giê-xu để
trở nên một chứng nhân mạnh dạn, sẽ kinh nghiệm sự xức dầu
lớn hơn của Đức Thánh Linh đến trên họ - sự xức dầu cho
công tác truyền giáo bằng phép lạ đầy quyền năng. Họ, giống
như Phi-líp, sẽ thi hành chức vụ trong chín ân tứ của Đức
Thánh Linh cách dạn dĩ. Họ, giống như Phi-líp, sẽ kinh
nghiệm sự xức dầu đã ở trên Chúa Giê-xu khi Ngài nói:
“Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta
để truyền giảng Tin Lành...”
Vươn Đến Thành Phố Của Chúng Ta
Hội thánh cần phải trang bị cho mỗi tín hữu để rao giảng bởi
sự xức dầu của Đức Thánh Linh mới có thể chiếm xứ cho
Chúa.
Ê-sai 10:27 Vào ngày ấy, gánh nặng nó sẽ được cất khỏi
vai ngươi, ách nó sẽ được tháo khỏi cổ ngươi; ách sẽ gãy vì
cớ sự xức xầu. (NIV)
Khi những tín hữu học cách nhận lãnh, tuôn chảy và rao giảng
trong sự xức dầu của Đức Chúa Trời, họ sẽ trở nên mạnh mẽ,
làm những phép lạ để trở thành những người chinh phục linh
hồn cho Chúa Giê-xu Christ!
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Sự xức dầu là gì?

2. Sự xức dầu dành cho ai?

3. Có những phẩm chất gì cần có khi chúng ta học biết cách tuôn chảy với Đức Thánh
Linh trong sự xức dầu?
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Bài Học Mười

Các Ân Tứ của Đức Thánh Linh
ÂN TỨ ĐỨC THÁNH LINH ĐƯỢC BAN CHO ĐỂ THI HÀNH CHỨC VỤ
Mỗi tín hữu cần phải học biết cách vận hành những ân tứ của
Đức Thánh Linh mới có thể trở nên có hiệu quả trong công tác
truyền giáo bằng phép lạ.
Khi chúng ta vươn tới những người hư mất bằng phúc âm,
chúng ta phải nhận thức được rằng Chúa Giê-xu đã ban cho
mỗi người một ân tứ đặc biệt. Ân tứ này là một dấu hiệu siêu
nhiên sẽ mở cho chúng ta một cánh cửa để rao giảng phúc âm.
Mỗi người đều có những nhu cầu đặc biệt trong cuộc sống của
mình. Nhu cầu đó có thể là bệnh tật, sự thương tổn bên trong,
bị khước từ, hoặc bị hành hạ bởi tà linh. Đức Chúa Trời muốn
đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống của họ để xác chứng lời của
Ngài và để họ mở rộng lòng mình để tiếp nhận Ngài là Cứu
Chúa của cá nhân họ. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những
“người đưa thư” để chuyển giao những món quà của Ngài.
Vấn đề không phải là một tín hữu đều có được ân tứ này hay
ân tứ nọ, mặc dù, một tín hữu có thể vận hành một cách tự do
trong một số ân tứ nào đó hơn những người khác. Nhưng mục
đích là những ai có nhu cầu, sẽ nhận được một hay một vài ân
tứ trong chín ân tứ của Đức Thánh Linh.
 Người bệnh cần ân tứ chữa lành.
 Người đang chịu khổ, thương tổn bên trong cần ân tứ lời tri
thức.
 Người bị ma quỉ trói buộc cần ân tứ phân biệt các linh để
vạch trần đồn lũy của Sa-tan trên đời sống của họ.
 Người ta cần ân tứ làm phép lạ để bày tỏ quyền năng của
phúc âm để thay đổi đời sống của họ.
Phao-lô cho biết những ân tứ này được ban cho mỗi người.
1 Cô-rinh-tô 12:7 Sự thể hiện của Thánh Linh được ban
cho mỗi người, vì lợi ích chung.
Những tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh phải vận hành trong
chín ân tứ của Đức Thánh Linh để trở nên có kết quả trong
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công tác truyền giáo bằng phép lạ. Những ân tứ này sẽ mở
những cánh cửa để mọi người nhận được món quà lớn nhất của
Đức Chúa Trời–sự cứu rỗi thông qua đức tin nơi Con Ngài,
Chúa Giê-xu.
Ba Bước
Có ba bước để thi hành chức vụ cách hiệu quả trong những ân
tứ của Đức Thánh Linh.
 Nhận biết - Đầu tiên, chúng ta cần ân tứ mặc khải để có thể
biết được Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì.
 Nói ra - Thứ hai, chúng ta cần ân tứ lời nói để có thể nói ra
những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta nói cho một người,
nhiều người, hay trong một tình huống nào đó.
 Làm việc - Thứ ba, chúng ta cần ân tứ quyền năng để có thể
làm những gì Chúa muốn chúng ta làm.
Chín Ân Tứ
Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra những ân tứ của Đức Thánh Linh.
1 Cô-rinh-tô 12:8-10 Người nầy được Thánh Linh ban cho
lời nói khôn ngoan, và do cùng một Thánh Linh, người
khác nhận được lời nói tri thức. Cùng một Thánh Linh
ban cho người nầy đức tin, và do cùng một Thánh Linh,
người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. Người thì được
làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được
phân biệt các thần linh, người thì được nói các thứ tiếng
lạ, người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy.
ÂN TỨ MẶC KHẢI – ĐỂ NHẬN BIẾT
Những ân tứ mặc khải là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời về các
linh, tri thức hay sự khôn ngoan trong một tình huống cụ thể
nào đó. Những ân tứ này có thể được ban cho chúng ta thông
qua ân tứ nói tiếng lạ và thông giải các thứ tiếng hay ân tứ nói
tiên tri. Chúng cũng có thể đến thông qua các khải tượng, giấc
mơ, và sự ấn chứng bên trong.
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Phân Biệt Các Linh
 Định nghĩa
Phân biệt các linh là một sự bày tỏ siêu nhiên vào sâu trong
lĩnh vực của thế giới tâm linh. Ân tứ này bày tỏ các loại linh
hay các linh đằng sau một người, một tình huống, một hành
động hay một thông điệp. Đây là sự nhận biết từ trong tâm
linh đến bởi sự mặc khải siêu nhiên liên quan đến nguồn gốc,
bản chất và hoạt động của bất cứ linh nào.
 Ba khu vực
Có ba khu vực hành động của linh.
 Thánh Linh của Đức Chúa Trời
 Tâm linh con người
 Vương quốc của Sa-tan
Thánh Linh của Đức Chúa Trời được cảm nhận trong sự biểu
lộ, sự ấn chứng của Ngài và trong sự hiện diện của các thiên sứ
trên trời được sai đến để chiến đấu cho chúng ta và mang đến
thông điệp của Ngài.
Tâm linh con người là nơi đưa ra những sự lựa chọn giữa
Thánh Linh và linh của Sa-tan, giữa điều tốt và cái xấu. Tâm
linh con người có thể là một bản chất tin kính hoặc một bản
chất xác thịt.
Khu vực tâm linh thứ ba sẽ được bày tỏ là sự hiện diện của
Sa-tan hay bè lũ của nó.
 Trong Chức Vụ Của Chúa Giê-xu
Khi Phi-e-rơ trả lời Chúa Giê-xu rằng: “Ngài là Đấng Christ,
Con Đức Chúa Trời hằng sống,” Chúa Giê-xu nhận biết rằng
lời đó chẳng đến bởi tri thức của con người, nhưng được bày
tỏ bởi Chúa Cha.
Ma-thi-ơ 16:16,17 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là
Đấng Cơ Đốc, Con Đức Chúa Trời hằng sống.”
Đức Chúa Giê-xu phán với người: “Hỡi Si-môn, con Giôna: Phước cho con; vì không phải thịt và máu bày tỏ điều
nầy cho con, mà là Cha Ta ở trên trời.”
Một lát sau, Chúa Giê-xu nhận biết được linh đằng sau lời nói
của Phi-e-rơ là Sa-tan.
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Ma-thi-ơ 16:22,23 Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra, và trách
rằng: “Lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy. Việc nầy sẽ
không xảy đến cho Chúa đâu!”
Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan,
hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là một trở ngạicho Ta; vì
ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ
nghĩ đến việc của loài người.”
 Trong Công Tác Truyền Giáo Bằng Phép Lạ
Sự phân biệt các linh là rất quan trọng trong công tác truyền
giáo bằng phép lạ, bởi vì nó thường rất cần thiết trong những
trận chiến thuộc linh. Để phóng thích những kẻ bị cầm tù cho
được tự do, chúng ta cần:
 phân biệt được thánh linh hay là tà linh
 nhận biết những gì đi kèm với chúng
 hiểu cách chúng hành động trong đời sống của con người.
Ví dụ, khi chúng ta làm chứng cho một người, có thể có các
linh của sự dâm ô, ghen tuông, kiêu ngạo, nổi loạn, phù phép,
và các linh khác tương tự như vậy hoặc có sự kết nối giữa
những điều này với ma quỉ. Chúng ta cần phải nhận biết được
linh mà chúng ta đang đối phó, và sau đó chúng ta cần phải
hiểu được cách các linh đó đến với cuộc sống của người đó, thì
chúng ta mới có thể giải cứu người đó được.
Tất cả các tà linh của ma quỷ đã được phân biệt cần phải bị
trói buộc và trục xuất. Chúng ta phải hành động!
Lu-ca 10:19,20 Nầy, Ta đã ban cho các con thẩm quyền để
giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền lực của kẻ thù dưới
chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. Tuy nhiên,
đừng mừng vì các quỉ phục tùng các con, nhưng hãy mừng
vì tên các con đã được ghi trên trời.”
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Lời Nói Tri Thức
 Định nghĩa
Lời tri thức là một sự mặc khải siêu nhiên bởi Đức Thánh
Linh về những sự kiện nhất định, ở hiện tại hoặc trong quá
khứ, về một người, hoặc tình huống mà không được học biết
thông qua tâm trí tự nhiên.
Đó là một phần nhỏ trong toàn bộ tri thức của bất kỳ tình
huống nào. Đức Chúa Trời chỉ chia sẻ một ít.
 Trong Chức Vụ Của Chúa Giê-xu
Khi Chúa Giê-xu nói với người phụ nữ bên giếng nước, sự
biểu lộ của lời nói tri thức khuấy động và gây ra một cơn phấn
hưng ở thành Sa-ma-ri.
Giăng 4:16,18,39,41,42 Ngài bảo: “Hãy đi gọi chồng chị,
rồi trở lại đây.”
“Vì chị đã có năm đời chồng, còn người mà chị hiện có,
không phải là chồng chị; điều nầy chị đã nói thật.”
Nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì người phụ
nữ đã làm chứng rằng: “Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã
làm.”
Qua lời của Ngài, số người tin càng đông hơn nữa.
Họ nói với người phụ nữ rằng: “Bây giờ không còn phải
nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi
đã nghe, và biết rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.”
 Trong Công Tác Truyền Giáo Bằng Phép Lạ
Thông qua ân tứ lời nói tri thức, chúng ta sẽ học biết được một
số sự kiện siêu nhiên. Thông tin này sẽ giúp chúng ta mạnh
dạn hơn trong việc truyền giáo cho những người có nhu cầu.
Lời nói tri thức làm việc cùng với ân tứ phân biệt các linh bởi
sự bày tỏ về những sự kiện, ở hiện tại hoặc trong quá khứ, về
một người hay tình huống nào đó.
Lời nói tri thức có thể bày tỏ:
 tên của các bệnh tật
 tên của những người hoặc các mối quan hệ
 một người mà chúng ta nên thăm viếng
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 sự kiện và hoàn cảnh trong quá khứ mà chỉ có thể được biết
đến bởi sự mặc khải siêu nhiên
Lời nói tri thức vận hành khi chúng ta đem phúc âm đến với
những người bị hư mất
Chúng ta có thể:
 nhìn thấy trong tâm linh một người hay một nơi nào đó
 nghe một lời nói hoặc câu nói trong tâm linh
 cảm thấy trong thân thể của chúng ta một sự biểu lộ của
một điều gì đó liên quan đến một người khác
Lời Nói Khôn Ngoan
 Định nghĩa
Lời nói khôn ngoan là một sự mặc khải siêu nhiên được ban
cho các tín hữu. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để
tiến hành một quá trình hành động dựa trên kiến thức tự nhiên
hay siêu nhiên. Lời nói khôn ngoan bày tỏ kế hoạch và mục
đích của Đức Chúa Trời:
 cho đời sống và chức vụ của chúng ta
 phải được thực hiện ngay lập tức hoặc trong tương lai
 cách để một hoặc nhiều chi thể thực hiện ý muốn của Đức
Chúa Trời.
 Nhiều Hình Thức
Lời nói khôn ngoan có nhiều hình thức:
 một tiếng nói bên trong
 thông qua một khải tượng khi tỉnh táo
 thông qua những giấc mơ khi ngủ
 thông qua sự vận hành của ân tứ lời nói
 Trong Chức Vụ Của Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu vận hành trong lời nói khôn ngoan khi Ngài nói
chuyện với người trai trẻ giàu có.
Ma-thi-ơ 19:16,17,21 Lúc ấy, có một người đến hỏi Ngài:
“Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống
đời đời?”
Đức Chúa Giê-xu đáp: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành?
Chỉ có một Đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào
sự sống, hãy tuân giữ các điều răn.” Đức Chúa Giê-xu
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đáp: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những
gì mình có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có
kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo Ta.”
 Trong Công Tác Truyền Giáo Bằng Phép Lạ
Đức Chúa Trời có thể cho chúng ta biết một điều gì đó về một
người hoàn toàn xa lạ thông qua lời nói tri thức. Ngài cũng
ban cho chúng ta sự khôn ngoan siêu nhiên để có thể xử lý.
Nếu chúng ta luôn tuôn chảy trong những ân tứ của Đức
Thánh Linh, Đức Chúa Trời có thể sử dụng những ân tứ đó để
thuyết phục những người không tin rằng Ngài là Đức Chúa
Trời – rằng Ngài quan tâm đến họ - để họ có thể nhận được sự
cứu rỗi.
Lời nói khôn ngoan vận hành chặt chẽ với ân tứ phân biệt các
linh và lời nói tri thức để chúng ta có thể rao giảng cho mọi
người. Đó là sự mặc khải về cách để rao giảng cho một nhu
cầu cụ thể. Lời nói khôn ngoan tạo ra đức tin để rao giảng
cách dạn dĩ.
Lời nói khôn ngoan được đưa ra để bảo vệ, hướng dẫn và
thường bày tỏ cho chúng ta biết cách áp dụng những lời tri
thức được bày tỏ thông qua ân tứ lời nói tri thức. Lời nói khôn
ngoan có thể đem đến cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc để
cầu nguyện trong một cách nào đó.
Lời của sự khôn ngoan có thể hướng dẫn chúng ta:
 đặt tay trên một người
 nói một lời
 thực hiện một phép lạ
 đuổi quỷ
Lời nói khôn ngoan ban cho chúng ta sự khôn ngoan để trình
bày phúc âm cách hiệu quả trong mọi tình huống.
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CẦN PHẢI NÓI NHỮNG GÌ – ÂN TỨ LỜI NÓI
Khi chúng ta nhận được một lời nói tri thức về một người hay
một tình huống nào đó, điều đó có thể được nói đến thông qua
tiếng lạ, sự thông giải tiếng lạ hoặc thông qua lời tiên tri. Khi
chúng ta nhận được một sự mặc khải, chúng ta cần phải mở
rộng tâm linh của chúng ta, để kiểm tra lời chứng bên trong,
để xem liệu chúng ta nên nói ra hay là cầu nguyện về sự mặc
khải này.
Nhiều lần thông qua những ân tứ lời nói, chúng ta có thể nhận
được những thông tin liên quan đến người mà chúng ta đang
rao giảng. Đây là một sự mặc khải siêu nhiên mà con người có
thể nhận được. “Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng bạn có...
 những chi tiết cụ thể về quá khứ của một người...
 những chi tiết cụ thể về tình hình hiện nay hoặc các hoàn
cảnh.”
Sự mặc khải cách cụ thể sẽ đem đến đức tin cho cả người rao
giảng và người được rao giảng.
Ân Tứ Nói Tiếng Lạ
 Định nghĩa
Ân tứ nói tiếng lạ là một biểu lộ siêu nhiên hay nguồn cảm
hứng bằng việc sử dụng tiếng nói vật lí của chúng ta bởi sự
thần cảm Đức Thánh Linh. Đó là một ngôn ngữ mà người nói
không hề học biết và cũng không thể hiểu được bằng tâm trí.
Thông điệp đó có thể là một ngôn ngữ thiên đàng được sử
dụng bởi thiên sứ hoặc một ngôn ngữ của con người. Ân tứ
nói tiếng lạ có thể là một ngôn ngữ mà người nghe có thể hiểu
được.
 Trong Công Tác Truyền Giáo Bằng Phép Lạ
Ân tứ nói tiếng lạ là một ân tứ mà nhiều người muốn giấu đi.
Nhưng sứ đồ Phao-lô đã viết rằng đó là một dấu hiệu của
người không tin Chúa.
1 Cô-rinh-tô 14:22 Thế thì, các tiếng lạ không phải là dấu
hiệu cho người tin, mà là cho người không tin; nhưng lời
tiên tri không phải là dấu hiệu cho người không tin, mà là
cho người tin.
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Vào ngày lễ Ngũ Tuần, ân tứ nói tiếng lạ là công cụ đem hàng
ngàn người đến với Đấng Christ. Ân tứ nói tiếng lạ là một
phần trong nổ lực của công tác truyền giáo lúc ban đầu.
Công-vụ 2:6 Khi nghe tiếng ấy, dân chúng kéo đến và sửng
sốt vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của
mình.
Thông Giải Tiếng Lạ
 Định nghĩa
Ân tứ thông giải tiếng lạ là sự bày tỏ siêu nhiên bởi Đức
Thánh Linh về lời giải thích, hay ý nghĩa, trong ngôn ngữ
riêng của người nghe, về những lời nói được ấn chứng của
một thông điệp bằng tiếng lạ. Ân tứ này không phải là một sự
vận hành hay sự hiểu biết của tâm trí. Nó được ban cho bởi
Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Thông giải có nghĩa là giải thích, trình bày chi tiết, hoặc bày
tỏ. Thông giải tiếng lạ thường không theo nghĩa đen, cách giải
thích từng từ một, dịch nghĩa.
 Trong Công Tác Truyền Giáo Bằng Phép Lạ
Ân tứ thông giải tiếng lạ đi kèm với ân tứ nói tiếng lạ. Nếu
Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn cầu nguyện trong tiếng lạ với
những người không tin Chúa, họ sẽ không biết bạn đang làm
gì. Tuy nhiên, khi ân tứ thông giải tiếng lạ bắt đầu vận hành và
bạn bắt đầu nói ra những điều bạn không thể biết được một
cách tự nhiên, đó sẽ là một dấu hiệu rõ ràng cho họ về sự hiện
diện của Đức Chúa Trời.
Ân Tứ Nói Tiên Tri
 Định Nghĩa
Ân tứ nói tiên tri là lời nói ra được thôi thúc từ bên trong,
tiếng nói nghe thấy được và nó được biểu lộ bởi sự thần cảm
trong một ngôn ngữ mà con người có thể hiểu nhằm mục đích
gây dựng, khích lệ và an ủi thân thể của Đấng Christ. Đây là
một thông điệp trực tiếp từ Đức Chúa Trời đến với một người
hay một nhóm người đặc biệt.
Từ tiên tri trong tiếng Hy Lạp là “propheteia” có nghĩa là nói
ra ý tưởng và sự chỉ dạy của Đức Chúa Trời.
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 Trong Công Tác Truyền Giáo Bằng Phép Lạ
Ân tứ nói tiên tri có thể hành động trong cùng một cách thức
trong đời sống của người tin giống như ân tứ nói tiếng lạ và
thông giải tiếng lạ. Lời tiên tri có thể bày tỏ những điều mà
bạn không thể biết được theo cách tự nhiên và vì vậy, đó là
một dấu hiệu cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
ÂN TỨ QUYỀN NĂNG – ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Những ân tứ quyền năng là sự biểu hiện của quyền năng Đức
Chúa Trời thông qua chúng ta. Ân tứ quyền năng bao gồm ân
tứ đức tin, ân tứ chữa lành và ân tứ làm phép lạ.
Ân tứ lời nói khôn ngoan luôn khai phóng ân tứ đức tin để
hành động. Khi chúng ta biết Đức Chúa Trời muốn thực hiện
điều gì thông qua ân tứ lời nói khôn ngoan, chúng ta sẽ mạnh
dạn trong việc vận hành ân tứ đức tin, ân tứ chữa lành và làm
phép lạ.
Ân Tứ Đức Tin
 Định Nghĩa
Ân tứ đức tin là một loại đức tin siêu nhiên trong một thời
khắc cụ thể và có mục đích nhất định. Đây là loại ân tứ quyền
năng để thực hiện một nhiệm vụ nhất định khi chúng ta đang ở
trong bất kì tình huống nào vào một thời điểm cụ thể. Khi
chúng ta được chỉ dẫn về cách thức thực hiện một nhiệm vụ
nào đó thông qua ân tứ lời nói khôn ngoan, ân tứ đức tin sẽ
được khơi nguồn và chúng ta có thể dạn dĩ thực hiện nhiệm vụ
theo những gì mà Đức Chúa Trời đã hoạch định
 Làm Cách Nào Để Nhận Được
Ân tứ đức tin được ban cho thông qua sự vận hành của những
ân tứ mặc khải. Khi ân tứ đức tin đến, người tin sẽ không cần
phải cố gắng để tin. Người đó biết những gì sắp xảy ra và dạn
dĩ hành động dựa trên những gì đã được mặc khải. Kết quả
của ân tứ đức tin là những công việc của phép lạ và ân tứ chữa
lành.
 Trong Chức Vụ Của Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu nói rằng Ngài chỉ làm những điều Ngài nhìn thấy
Cha làm. Khi Ngài nhìn thấy người đàn ông đã chết được
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khiêng đi, chắc hẳn Ngài đã nhìn thấy Đức Chúa Cha phán
cùng người đó và người đó được sống lại.
Lu-ca 7:12-15 Khi Ngài đến gần cửa thành, người ta vừa
khiêng ra một người chết, là con trai một của bà mẹ góa.
Có nhiều người ở thành đó đi đưa đám tang với bà.
Chúa thấy và động lòng thương xót bà nên phán: “Đừng
khóc!” Ngài lại gần, chạm vào quan tài, và những người
khiêng dừng lại. Ngài phán: “Hỡi chàng trai, Ta bảo ngươi
trỗi dậy.”
Người chết vùng ngồi dậy và bắt đầu nói. Đức Chúa Giêxu giao anh ấy lại cho mẹ.
Chúng ta có một ví dụ khác về sự vận hành của ân tứ đức tin
khi Chúa Giê-xu truyền cho cơn bão dữ dội phải nín lặng.
Mác 4:37-41 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?”
Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng: “Hãy yên
đi, lặng đi!” Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ. Rồi
Ngài bảo các môn đồ: “Sao các con sợ hãi đến thế? Không
có đức tin sao?”
Các môn đồ vô cùng kinh hãi, nói với nhau: “Người nầy là
ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”
 Trong Công Tác Truyền Giáo Bằng Phép Lạ
Dù hoàn cảnh có khó khăn đến thế nào đi nữa, thì Đức Chúa
Trời vẫn sẽ ban cho chúng ta đức tin theo một cách siêu nhiên
để chúng ta có thể đặt tay trên người bệnh và công bố phép lạ.
Khi ân tứ lời nói khôn ngoan vận hành, chúng ta sẽ nhìn thấy
Đức Chúa Trời thực hiện một phép lạ và ân tứ đức tin sẽ dấy
lên trong tâm linh của chúng ta. Sau đó chúng ta có thể tiến
đến trong ân tứ làm các phép lạ.
Làm Các Phép Lạ
 Định Nghĩa
Ân tứ làm các phép lạ là một sự can thiệp siêu nhiên của Đức
Chúa Trời trong tiến trình bình thường của tự nhiên. Đó là sự
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biểu lộ siêu nhiên của quyền năng Đức Chúa Trời thay thế cho
các định luật tự nhiên hay tạm ngưng, điều khiển các định luật
tự nhiên đó.
Ân tứ làm các phép lạ cũng dễ dàng được ban cho giống như
ân tứ nói tiếng lạ. Thông thường, chúng ta nhận lãnh ân tứ lời
nói tri thức và lời nói khôn ngoan là những lời bày tỏ những
điều Chúa muốn chúng ta thực hiện với tri thức đó. Khi chúng
ta nhận lãnh ân tứ lời nói khôn ngoan, chúng ta sẽ nhìn thấy
chính chúng ta làm phép lạ. Ngay lập tức, ân tứ đức tin được
khai phóng và chúng ta dạn dĩ thực hiện những gì mà chúng ta
đã nhìn thấy trong Thánh Linh. Đó là lý do nó được gọi là ân
tứ làm các phép lạ. Phép lạ luôn xác chứng Lời Đức Chúa
Trời và quy vinh hiển cho Chúa Giê-xu.
 Trong Đời Sống Của Chúa Giê-xu
Chúng ta có một ví dụ tuyệt vời về ân tứ làm các phép lạ khi
Chúa Giê-xu cho hàng ngàn người ăn chỉ với bảy cái bánh mì
và vài con cá nhỏ.
Ma-thi-ơ 15:33-38 Các môn đồ thưa: “Giữa nơi hoang mạc
nầy, chúng ta kiếm đâu ra đủ bánh cho đoàn dân đông đảo
nầy ăn?”
Ngài hỏi các môn đồ: “Các con có bao nhiêu bánh?”
Họ thưa: “Có bảy cái bánh và vài con cá nhỏ.”
Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, lấy bảy cái bánh
và cá, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ và các môn đồ
phân phát cho dân chúng.
Mọi người đều ăn no, và họ thu lại được bảy giỏ đầy
những mẩu bánh thừa. Số người ăn là bốn nghìn người,
không kể phụ nữ, trẻ em.
 Trong Công Tác Truyền Giáo Bằng Phép Lạ
Có nhiều lý do cần phải làm các phép lạ:
 Bảo vệ
 Giải thoát khỏi nguy hiểm
 Đáp ứng cho những nhu cầu
 Thực hiện sự phân xử
 Xác chứng sự kêu gọi của một người
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 Xác chứng lời được rao giảng
Khi chúng ta vận hành trong sự siêu nhiên một cách thường
xuyên, thế giới hư mất này sẽ chú ý đến và cũng muốn có một
mối liên hệ với Đức Chúa Trời đầy quyền năng, yêu thương và
hay làm phép lạ của chúng ta.
Các Ân Tứ Chữa Lành
 Định Nghĩa
Các ân tứ chữa lành là sự chuyển tải quyền năng chữa lành
cách siêu nhiên của Đức Chúa Trời đến trên người cần sự
chữa lành. Gọi là các ân tứ chữa lành (ở số nhiều) là bởi vì có
nhiều cách thức để chuyển tải, giúp đỡ để đem đến sự chữa
lành cho người bệnh. Người nhận được sự chữa lành cũng
nhận được các ân tứ chữa lành. Các ân tứ chữa lành đều là sự
biểu lộ cách siêu nhiên của Đức Thánh Linh không giống như
trong lĩnh vực y học.
Các ân tứ này là những tặng phẩm của Đức Chúa Trời dành
cho thân thể của Đấng Christ đặc biệt là cho những ai đang
cần sự chữa lành.
 Trong Đời Sống Của Chúa Giê-xu
Bốn sách Phúc Âm liệt kê rất nhiều về Chúa Giê-xu trong
công tác chữa lành cho những người bệnh. Tương tự như vậy,
sách Công vụ cũng liệt kê rất đầy đủ việc thể nào các tín hữu
đầu tiên vận hành trong các ân tứ chữa lành cũng như những
ân tứ khác của Đức Thánh Linh. Mỗi khi phép lạ xảy ra, nhiều
người đến với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã nói rằng những
kẻ tin sẽ đặt tay trên kẻ đau và kẻ đau sẽ được lành. Chúa Giêxu nói đây là một dấu hiệu để minh chứng Lời của Ngài cho
thế giới hư mất.
 Trong Công Tác Truyền Giáo Bằng Phép Lạ
Thông thường, những linh của sự đau yếu đứng đằng sau bệnh
tật của một người. Ví dụ, có linh của bệnh ung thư, viêm
khớp, sự oán giận và cay đắng.
Qua ân tứ phân biệt các linh, Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ gốc rễ
của vấn đề và người ta có thể được giải cứu. Ân tứ phân biệt
các linh sẽ đến thông qua sự ấn chứng hay qua một suy nghĩ
mà sẽ tỏ ra tên của linh gây ra bệnh tât, là gốc rễ của vấn đề.
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Ma-thi-ơ 9:32,33 Khi rời nơi ấy, người ta đem đến cho
Ngài một người câm bị quỉ ám. Quỉ bị đuổi ra và người
câm nói được. Dân chúng rất kinh ngạc, và nói rằng:
“Chưa bao giờ thấy một việc như vậy ở Y-sơ-ra-ên.”
Khi Chúa cho chúng ta biết được vấn đề trong đời sống của
một người, thì thật dễ dàng để giúp đỡ về ân tứ chữa lành cho
người đó. Khi một người được chữa lành trong danh của Chúa
Giê-xu, điều đó sẽ mở một cánh cửa cho người đó để biết về
Ngài và tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của cá nhân người ấy.
Tóm Lại
Các ân tứ chữa lành như trong chức vụ của Chúa Giê-xu và
các sứ đồ, là những biểu lộ siêu nhiên quan trọng nhất để đạt
kết quả trong công tác truyền giáo bằng phép lạ. Khi Đức
Chúa Trời xác chứng Lời của Ngài thông qua những phép lạ
của sự chữa lành, sẽ luôn có những người chạy đến với Chúa
Giê-xu.
Những ân tứ của Đức Thánh Linh không còn chỉ giới hạn cho
chức vụ của một vài nhà truyền giáo chữa lành nữa. Thời đại
của những người vĩ đại đó đã qua rồi. Ngày hôm nay, mọi tín
hữu đều sẽ làm những công việc của Chúa Giê-xu – mỗi một
tín hữu sẽ là một chứng nhân của phép lạ cho Chúa Giê-xu
Christ trong đời sống hằng ngày của họ.
Khi mọi tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh tuôn chảy và vận
hành bởi sự xức dầu của Đức Chúa Trời trong mỗi ân tứ của
Đức Thánh Linh, một làn sóng của công tác truyền giáo bằng
phép lạ sẽ quét qua thành phố của chúng ta và trên khắp thế
giới.
Lưu ý:Để nghiên cứu sâu hơn về những ân tứ của Đức
Thánh Linh, hãy đọc Sự Sống Siêu Nhiên Thông Qua
Những Ân Tứ Đức Thánh Linh (Supernatural Living
Through the Gifts of the Holy Spirit) của A.L. và Joyce
Gill và Chiến Thắng Sự Lừa Dối (Victory the Deception)
của Joyce Gill.
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Ba bước để thi hành chức vụ cách hiệu quả trong những ân tứ của Đức Thánh Linh là
gì?

2. Ba phạm trù của những ân tứ Thánh Linh là gì?

3. Liệt kê chín ân tứ của Thánh Linh và cách sử dụng chúng trong công tác truyền giáo
bằng phép lạ.
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Bài Học Mười Một

Thi Hành Chức Vụ Chữa Lành Và Giải Cứu
Có rất nhiều cách để thi hành chức vụ đối với người bệnh và
đuổi quỷ. Trong các sách Phúc Âm và sách Công vụ, chúng ta
nhìn thấy Chúa Giê-xu đáp ứng nhu cầu của con người theo
những cách khác nhau.
Tất cả những ai tham gia vào công tác truyền giảng bằng phép
lạ phải được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Ngay cả khi một Cơ-đốc
nhân được chữa lành, những người ngoại sẽ nghe về điều đó.
Mỗi sự chữa lành, sự giải cứu và phép lạ sẽ khiến những
người không tin tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa
của họ.
QUYỀN NĂNG CHỮA LÀNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Người Phụ Nữ Được Chữa Lành
Khi chúng ta nghiên cứu về chức vụ chữa lành của Chúa Giêxu, chúng ta khám phá ra rằng có một nguồn quyền năng chữa
lành trong thân thể của Ngài, nguồn quyền năng đó có thể
tuôn chảy ra bên ngoài và chữa lành những người khác. Một
ví dụ cho điều này được tìm thấy trong câu chuyện của người
phụ nữ mất huyết.
Mác 5:25-34 Trong số đó có một phụ nữ bị rong huyết đã
mười hai năm. Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều
thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhýng bệnh không thuyên
giảm mà ngày càng nặng thêm.
Bà ðã nghe nói về Đức Chúa Giê-xu, nên lẩn vào giữa đám
đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài.Vì bà tự
nhủ: “Chỉ cần chạm được áo Ngài, thì ta sẽ được lành.”
Lập tức, máu cầm lại. Bà cảm nhận ngay rằng mình đã
được chữa lành.
Đức Chúa Giê-xu liền nhận biết có một năng quyền vừa ra
từ Ngài nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi: “Ai đã
chạm vào áo Ta?”
Các môn đồ thưa: “Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy,
sao Thầy còn hỏi: ‘Ai chạm đến Ta?’
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“Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó.
Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình, nên run sợ
đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả
sự thật.
Đức Chúa Giê-xu phán: “Hỡi con gái Ta, đức tin của con
đã cứu con; hãy đi bình an và được lành bệnh.”
Từ “dunamis” trong tiếng Hy Lạp được sử dụng để nói về
“quyền năng” tuôn ra từ Chúa Giê-xu đến trên người phụ nữ
kia. Đây là từ gốc của từ tiếng Anh “dynamite” có nghĩa là
thuốc nổ.
Nguồn Năng Lượng Thuốc Nổ
Chúa Giê-xu dừng lại và nhìn xung quanh khi người phụ nữ
chạm vào Ngài vì Ngài cảm biết có quyền năng ra từ nơi Ngài.
Quyền năng của Đức Thánh Linh đến trên Chúa Giê-xu khi
Ngài được báp-têm tại sông Giô-đanh, là một quyền năng thực
sự và hữu hình được truyền ra khi chạm vào Ngài.
Lu-ca 6:19 Cả đoàn dân đều tìm cách chạm vào Ngài, vì
quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người.
Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta sẽ nhận lấy quyền năng khi
Đức Thánh Linh đến trên chúng ta.
Công-vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các
con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng
nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sama-ri, cho đến cùng trái đất.”
Từ “quyền năng” được dùng ở đây là hoàn toàn giống với từ
mô tả quyền năng tuôn ra từ Chúa Giê-xu. Những tín hữu đầy
dẫy Thánh Linh sẽ có cùng một quyền năng giống như quyền
năng ở trong Chúa Giê-xu!
Chúng ta cũng có “nguồn năng lượng thuốc nổ” ở bên trong
chúng ta. Khi chúng ta thi hành chức vụ chữa lành, chúng ta
sẽ nhận thấy quyền năng của sự sống tuôn chảy trong đời sống
của những người khác.
Giăng 7:38 “Người nào tin Ta, thì những sông nước sự
sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã
nói.”
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“Nguồn năng lượng của thuốc nổ” trong chúng ta sẽ tuôn ra
cho những người khác khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời.
Thông Qua Đức Tin
Người phụ nữ mất huyết đã dành tất cả tiền bạc của mình cho
các bác sĩ nhưng họ đã không thể giúp bà. Trong tình cảnh
tuyệt vọng, bà đã nghe về Chúa Giê-xu. Đức tin đến với tâm
linh của bà khi bà nghe về những phép lạ mà Ngài đã làm.
Rô-ma 10:17 Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta
nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Cơ Đốc được
rao giảng.
Bà bắt đầu nói lời đức tin khi bà mạnh dạn tuyên bố: “Chỉ cần
chạm được áo Ngài, thì ta sẽ được lành.” Sau đó, bà bắt đầu
hành động dựa trên đức tin khi bà đưa tay ra và chạm vào áo
của Ngài. Ngay thời điểm đó, quyền năng chữa lành trong
Chúa Giê-xu tuôn chảy vào thân thể của bà và bà được chữa
lành.
Chúa Giê-xu đã nói với bà: “Hỡi con gái Ta, đức tin của con
đã cứu con; hãy đi bình an và được lành bệnh.”
Khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời và đặt tay trên người
bệnh, bằng đức tin, chúng ta phải khai phóng quyền năng chữa
lành vĩ đại của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta để tuôn chảy
vào thân thể của những người cần được chữa lành. Chúng ta
sẽ nhận thấy mình mạnh dạn nói lời đức tin và hành động theo
đức tin của chúng ta giống như người phụ nữ bị mất huyết kia.
Sự Đặt Tay
 Bởi Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu đặt tay trên người phung, và quyền năng bên
trong Ngài tuôn chảy trên người đó.
Mác 1:40,41 Có một người phung đến với Đức Chúa Giêxu, quì xuống và khẩn xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể
khiến con được sạch.” Đức Chúa Giê-xu động lòng thương
xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán: “Ta muốn, hãy
sạch đi.”
Để chữa lành người bị câm và điếc, Chúa Giê-xu đặt ngón tay
Ngài trên tai của người đó.
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Mác 7:31-35 Đức Chúa Giê-xu lại rời địa phận thành Tyrơ, đi ngang qua thành Si-đôn hướng đến biển Ga-li-lê, và
vào địa phận Đê-ca-bô-lơ. Người ta đem đến cho Ngài một
người điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay trên người ấy.
Ngài đem người ấy ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai
anh ta, và nhổ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta. Rồi Ngài
ngước mắt lên trời, thở dài và phán: “Ép-pha-ta!” nghĩa
là: “Hãy mở ra!”
Tức thì tai người ấy được mở ra, lưỡi được thong thả, và
anh ta nói rõ ràng.
Chúa Giê-xu thường đặt tay của Ngài trên bộ phận cần được
chữa lành.
 Bởi Phao-lô
Sứ đồ Phao-lô đặt tay trên người bệnh và họ phục hồi.
Công-vụ 19:11 Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm các
phép lạ phi thường.
Công-vụ 28:8 Lúc ấy, thân phụ của Púp-li-u đang nằm
trên giường vì bị cảm sốt và kiết lỵ. Phao-lô đến thăm, cầu
nguyện đặt tay trên ông và chữa lành.
 Tất Cả Các Tín Hữu
Tất cả các tín hữu được truyền lịnh phải đặt tay của họ trên
người bệnh và họ sẽ được chữa lành.
Mác 16:17,18 Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm
theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỉ; sẽ nói những ngôn ngữ
mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc, cũng
không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh
sẽ được lành.”
Nói Ra Danh Của Chúa Giê-xu
Có quyền năng vô cùng to lớn được khai phóng khi chúng ta
rao giảng trong Danh của Chúa Giê-xu.
 Bởi Phi-e-rơ và Giăng
Công-vụ 3:1-8,16 Bấy giờ, Phi-e-rơ và Giăng cùng lên đền
thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín. Có một người què
từ lúc lọt lòng mẹ, hằng ngày được người ta đem đến đặt
tại cửa đền thờ, gọi là Cửa Đẹp, để xin tiền những người
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vào đền thờ.Thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ,
anh ta xin hai ông bố thí.
Phi-e-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh rồi nói: “Hãy nhìn
vào chúng tôi.” Anh chăm chú nhìn hai ông với hi vọng sẽ
nhận được chút gì.
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.
Phi-e-rơ cho biết danh của Chúa Giê-xu đã làm điều đó cho
người đàn ông này.
câu 16 “Chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho người
mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính danh
Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người nầy hoàn toàn
khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy.”
 Dạn Dĩ Để Tiếp Tục
Các sứ đồ cầu nguyện để có thể dạn dĩ rao giảng trong Danh
Chúa Giê-xu khi họ bị đe dọa đến tính mạng nếu họ làm như
vậy.
Công-vụ 4:29-31 Bây giờ, xin Chúa xem xét lời ngăm dọa
của họ và cho các đầy tớ Ngài dạn dĩ rao giảng lời
Ngài.Xin giơ tay Ngài ra để chữa lành và làm những phép
mầu, dấu lạ qua danh Đầy Tớ thánh của Ngài là Đức Chúa
Giê-xu.”
Khi cầu nguyện xong, thì nơi nhóm lại rúng động, mọi
người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức
Chúa Trời cách dạn dĩ.
Rao ra danh Chúa Giê-xu với thẩm quyền. Công bố sự chữa
lành trong Danh Ngài.
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Nói Với Linh Của Sự Đau Yếu
Trong khi thi hành chức vụ đối với những người bệnh, quyền
năng được chuyển tải thông qua sự đụng chạm khi đặt tay.
Đức tin thường được khai phóng bởi những lời mà chúng ta
công bố ra.
Nhiều bệnh tật có nguyên nhân là bởi những tà linh của sự đau
yếu trói buộc chính nó với thân thể con người.
Lu-ca 13:11,16 Tại đó, có người đàn bà bị quỉ bệnh tật ám,
làm cho đau ốm đã mười tám năm, lưng bị còng xuống
không thể đứng thẳng được.
Còn bà nầy là con gái của Áp-ra-ham, bị Sa-tan trói buộc
đã mười tám năm, lại không nên mở trói cho bà trong
ngày sa-bát sao?
Chúa Giê-xu gọi bệnh tật như một sự trói buộc. Chúa Giê-xu
đuổi tà linh của sự đau yếu đi và người đàn bà này được chữa
lành.
 Bệnh Nan Y
Bệnh mà y học gọi là nan y này thường được gây ra bởi những
tà linh của sự đau yếu. Để giúp đỡ cho những trường hợp này,
hãy nói cùng linh của sự đau yếu hoặc gọi đích danh tên của
căn bệnh đó.
Ví dụ về “bệnh nan y” gây ra bởi tà linh của sự đau yếu trong
ngày hôm nay như là ung thư, bệnh bạch huyết, và viêm khớp.
Cũng có những ví dụ trong Kinh Thánh về những linh gây đau
yếu và bệnh tật.
 Quỉ Câm
Ma-thi-ơ 9:32 Khi rời nơi ấy, người ta đem đến cho Ngài
một người câm bị quỉ ám.
 Quỉ Điếc
Mác 9:25 Khi thấy đoàn dân đổ xô đến, Đức Chúa Giê-xu
quở trách quỉ và phán: “Quỉ câm và điếc kia, Ta ra lệnh
cho mầy phải rời khỏi đứa trẻ nầy, không được nhập vào
nó nữa.”
 Quỉ Điên
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Ma-thi-ơ 17:15,18 “Lạy Chúa xin thương xót đến con trai
tôi! Cháu bị bệnh kinh phong, đau đớn lắm; cháu thường
bị ngã vào lửa, và cũng thường ngã xuống nước. Đức Chúa
Giê-xu quở trách quỉ, và quỉ liền ra khỏi đứa bé, ngay lúc
ấy, đứa bé được lành.”
 Quỉ Mù
Ma-thi-ơ 12:22 Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Chúa
Giê-xu một người bị quỉ ám, mù và câm; Ngài chữa lành,
khiến người ấy nói và thấy được.
Trói Buộc Và Giải Cứu
Chúng ta thi hành chức vụ chữa lành bằng cách trói buộc và
giải cứu.
Ma-thi-ơ 16:19 “Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên
đàng cho con, bất cứ điều gì con buộc dưới đất, cũng sẽ bị
buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất, cũng
sẽ được mở ở trên trời.”
Trói buộc có nghĩa là chế ngự, ràng buộc hay hạn chế khả
năng hành động. Chúng ta có thể nói:
“Ta trói buộc mày, Sa-tan! Mày không có quyền gì trên thân
thể của người này...”
“Ta trói buộc linh của bệnh ung thư...”
Giải cứu có nghĩa là đem người đó ra khỏi sự trói buộc của
bệnh tật.
Lu-ca 13:12 Khi thấy bà ấy, Đức Chúa Giê-xu gọi lại và
phán: “Nầy con, con đã được giải cứu khỏi bệnh tật rồi.”
Mác 16:17a “Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm
theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỉ.”
Ví dụ, chúng ta có thể ra lệnh: “Trong Danh Chúa Giê-xu,
mày, linh của bệnh ung thư phải ra khỏi người này.”
Làm Các Phép Lạ
Làm các phép lạ là một phần quan trọng trong chức vụ của
Chúa Giê-xu, và Ngài đã nói: “Các ngươi cũng sẽ làm những
việc Ta đã làm.”
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Chúa Giê-xu đã thực hiện một phép lạ trên người đàn ông bị
teo tay.
Mác 3:1,3,5b Lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội, ở
đó có một người đàn ông bị teo một bàn tay.
Ngài bảo người teo tay: “Hãy ra đứng giữa đây!”
...rồi phán với người teo tay: “Hãy giơ tay ra.” Người ấy
giơ ra, thì tay được lành.
Một số người bị tổn thương trên một bộ phận nào cơ thể nào
đó do phẫu thuật, tai nạn, bệnh suy giảm hay dị tật bẩm sinh.
Chúng ta, cũng giống như Chúa Giê-xu có thể khai phóng đức
tin của chúng ta để tạo ra những phép lạ bằng cách truyền bảo
cho những bộ phận bị tổn thương trên thân thể được phục hồi.
Mác 11:23 “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.”
Đức Chúa Trời Không Miễn Cưỡng
Qua nhiều năm, chúng ta đã cầu nguyện như thể chúng ta cầu
xin một Đức Chúa Trời không muốn chữa lành người bệnh.
Câu Kinh Thánh dưới đây không bảo chúng ta cầu nguyện
nhưng phải công bố. Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta thẩm
quyền vượt trên mọi quyền lực của kẻ thù. Chúng ta được tạo
nên để cai trị trên đất này. Giờ đây, chúng ta cần phải dạn dĩ
làm những công việc của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu bảo
chúng ta phải chữa lành người bệnh. Ngài không bảo chúng ta
cầu xin Ngài làm điều đó.
Ma-thi-ơ 10:8 Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người
chết sống lại, làm sạch người phung, và đuổi quỉ. Các con
đã nhận không, thì hãy cho không.
Cho dù hoàn cảnh dường như là không thể, chúng ta phải biết
rằng “mọi sự đều có thể đối với Đức Chúa Trời” và “mọi sự
đều có thể cho những ai tin.”
Phản ứng ngay lập tức của chúng ta khi một người nào đó đến
với chúng ta và cần một phép lạ là: “Ô! Điều đó thật dễ dàng
đối với Đức Chúa Trời.”
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Khi chúng ta cần đức tin để thực hiện phép lạ, vượt quá lượng
đức tin của chúng ta qua việc nghe Lời Đức Chúa Trời, chúng
ta cần nhạy bén với Đức Thánh Linh. Nếu đó là thời điểm để
phép lạ xảy ra, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta lời khôn
ngoan và chúng ta sẽ nhìn thấy phép lạ xảy ra trước khi giúp
ta thi hành chức vụ chữa lành. Ân tứ đức tin được khai phóng
và chúng ta sẽ dạn dĩ truyền lịnh cho ngọn núi nan đề.
Ma-thi-ơ 17:20 Ngài đáp: “Vì các con ít đức tin. Ta nói rõ
với các con: Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải,
thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: Hãy dời từ đây
qua đó, thì nó sẽ dời, và chẳng có điều gì các con không
làm được!”
Khi chúng ta rao công bố với thẩm quyền, chúng ta sẽ dạn dĩ
truyền lệnh cho thân thể được khôi phục lại cách bình thường.
Chúng ta có thể nói:
“Ta công bố có một trái tim mới trong thân thể này!”
“Ta truyền lịnh cho những ngón tay này phải mọc ra!”
Chúa Giê-xu đã công bố một cách mạnh mẽ và đầy táo bạo
khi Ngài thi hành chức vụ với phép lạ.
Công vụ 14:8-10 Tại Lít-trơ có một người bị liệt đôi chân,
anh ta bị què từ lúc lọt lòng mẹ, chẳng bao giờ đi được.
Anh ta ngồi lắng nghe Phao-lô giảng. Phao-lô nhìn chăm
vào anh và thấy anh có đức tin để được chữa lành, nên nói
lớn: “Hãy đứng thẳng chân lên!” Anh nhảy lên và bước đi.
Nói Lời Chúa
Một cách để thi hành chức vụ chữa lành đầy quyền năng khác
là nói ra Lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói rằng ví dụ
về đức tin lớn nhất mà Ngài tìm được là ở nơi viên đội trưởng,
người có một đầy tớ bị bại liệt và đang rất khổ sở.
Ma-thi-ơ 8:8 Viên đội trưởng đáp: “... chỉ xin Chúa phán
một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ được lành.
Điều quan trọng là chúng ta không nói ra những nghi ngờ hay
những cảm xúc của chúng ta, nhưng chỉ hãy nói lời Chúa. Khi
chúng ta nói lời Chúa, chúng ta đang khiến cho lời Chúa hành
động trong đời sống của người đó.
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Thi thiên 107:20 Ngài ban lời của Ngài đến và chữa lành
cho họ;Ngài giải cứu họ khỏi huyệt sâu.
Những lời mà chúng ta nói, có sức mạnh để phá hủy hoặc đem
lại sự sống và sự khỏe mạnh.
Châm ngôn 18:21 Sống chết do nơi quyền của lưỡi.
Khi chúng ta để lời Chúa hành động trong đời sống của một
người, chúng ta sẽ thấy những phép lạ lớn lao.
Ê-sai 55:11 Này, lời đã ra từ miệng Ta, sẽ không trở về
cùng Ta vô hiệu quả. Nhưng sẽ làm điều Ta đã định và
hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó.
Hành Động Trên Lời Đức Chúa Trời
Chúa Giê-xu nói: “Ta chỉ làm những việc Ta nhìn thấy Cha Ta
làm.”
Chúng ta cần phải nhạy bén với Đức Thánh Linh và dạn dĩ
hành động dựa trên những gì Ngài đã bày tỏ cho chúng ta.
Không có chỗ cho sự nhút nhát hay sợ hãi trong công tác
truyền giáo bằng phép lạ cách hiệu quả.
2 Ti-mô-thê 1:7 vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta
tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình
yêu thương và tự chủ.
Chúng ta không cần phải sợ bởi sự dại dột của chúng ta hay là
sợ mất sĩ diện. Nếu Chúa Giê-xu không màng đến sỉ diện, thì
sao chúng ta lại quan tâm đến nó.
Phi-líp 2:7 Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy
tớ và trở nên giống như loài người.
Ma quỷ sẽ cố gắng đem ý nghĩ này vào trong tâm trí của
chúng ta: “Nếu ngươi làm chứng cho một ai đó và người đó
không nhận được sự chữa lành, ngươi thật là ngu ngốc đúng
không?”
Thay vào đó, chúng ta mạnh dạn nói rằng: “Chúa Giê-xu nói.
Ta tin. Vì thế ta chọn vâng lời Ngài.”
Mác 16:18b “Họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh
sẽ được lành.”
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Ngay sau khi chúng ta phóng thích quyền năng chữa lành của
Đức Chúa Trời trên thân thể của một người, chúng ta nên
khích lệ họ hành động dựa trên đức tin. Chúng ta nên khuyên
họ đừng làm những điều trước đây nữa – mà hãy dạn dĩ hành
động dựa trên lời Chúa.
“Cúi xuống và chạm vào ngón chân của bạn!”
“Di chuyển xung quanh và kiểm tra cơ thể của bạn!”
Hãy mạnh dạn hỏi: “Điều gì đã xảy ra với sự đau đớn trong
bạn?”
...rồi phán với người teo tay: “Hãy giơ tay ra.” Người ấy
giơ ra, thì tay được lành.
Chúa Giê-xu đã bảo người đàn ông bị teo tay: “Hãy giơ tay
ra.” Ngài đã phán cũng người bại rằng: “Hãy vác giường mình
lên và bước đi!”
Là những tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta có cùng
một quyền năng chữa lành trong chúng ta như ở trong Chúa
Giê-xu. Khi chúng ta đặt tay trên người bệnh, chúng ta đang
khai phóng quyền năng chữa lành của Đức Thánh Linh trên
thân thể của người đó. Khi chúng ta dạn dĩ nhân danh Chúa
Giê-xu và đuổi linh của sự đau yếu, công bố phép lạ sáng tạo
trên người đó, Đức Chúa Trời sẽ xác chứng Lời của Ngài bằng
những phép lạ chữa lành lớn lao. Mỗi khi có người nhận được
sự chữa lành, Lời của Đức Chúa Trời xác chứng và nhiều
người sẽ chạy đến để được biết về Chúa Giê-xu.
Đức Chúa Trời đang phục hồi công tác truyền giáo bằng phép
lạ cho hội thánh Ngài và chúng ta đang tìm lại chính mình
sống động trong thời điểm thú vị này như những người được
ghi lại trong sách Công-vụ.
Ghi chú: Để nghiên cứu sâu hơn về đề tài chữa lành, hãy
đọc “Nguồn Cung Ứng Chữa Lành Của Đức Chúa Trời”
(God’s Provision for Healing) của A.L. và Joyce Gill
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Làm thế nào để chúng ta có thể khai phóng quyền năng chữa lành bên trong chúng ta
tuôn tràn trên những người cần sự chữa lành?

2. Liệt kê bốn cách công bố khai phóng quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời.

3. Làm thế nào để chúng ta thi hành chức vụ chữa lành khi cần có một phép lạ sáng tạo?

4. Làm thế nào chúng ta có thể hướng dẫn những người cần sự chữa lành hành động dựa
trên đức tin của chính họ?
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Bài Học Mười Hai

Tài Chính Và Tinh Thần Tiên Phong
TÀI CHÍNH DÙNG CHO SỰ PHỤC HƯNG
Đức Thánh Linh đã nhấn mạnh về sự thịnh vượng trong
những năm 1980 để trang bị về kinh tế cho hội thánh Ngài cho
mùa gặt toàn cầu vào những năm 1990 sắp đến.
Thực tế là phải mất hàng tỷ đô la để thực hiện Đại Mạng
Lệnh. Nỗ lực truyền giáo cần tài chính – để thi hành sứ mạng
cũng vậy.
Đức Thánh Linh đã nhấn mạnh về sự thịnh vượng trong Kinh
Thánh để giải phóng chúng ta khỏi nợ nần và để trang bị cho
chúng ta về mặt tài chính cho mùa gặt toàn cầu.
Hội Thánh Đầu Tiên
Chúng ta thường nghe về Hội Thánh đầu tiên đã bán tất cả
mọi thứ họ có và dâng hiến cho Đức Chúa Trời.
Công-vụ 4:32-35 Bấy giờ, tất cả các tín hữu đồng tâm hiệp
ý, không ai xem tài sản mình là của riêng nhưng kể mọi
vật là của chung. Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm
chứng về sự sống lại của Chúa là Đức Chúa Giê-xu và
Ngài đổ ân điểnlớn lao trên mọi người. Vì thế, trong vòng
tín hữu không ai thiếu thốn vì những người có ruộng đất
hay nhà cửa đều bán đi, và đem số tiền bán được đặt dưới
chân các sứ đồ; rồi phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi
người.
Thật thú vị khi thấy rằng ngay giữa câu chuyện về tinh thần
dâng hiến này lan tràn khắp trong Hội Thánh đầu tiên, chúng
ta tìm thấy những từ rất quan trọng này: “Các sứ đồ lấy quyền
năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa là Đức
Chúa Giê-xu.”
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Ba-na-ba, Một Tấm Gương
 Dâng Tất Cả - Gieo
Ba-na-ba là một trong những người đã bán tất cả những gì mà
ông sở hữu và mang tiền đến cho các sứ đồ. Ông đã đầu tư
chúng cho công tác truyền giáo thế giới.
Công-vụ 4:36,37 Giô-sép, người mà các sứ đồ đặt tên là
Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự an ủi, thuộc dòng Lê-vi,
quê ở Chíp-rơ, bán đám ruộng của mình và đem tiền đặt
nơi chân các sứ đồ.
 Gặt Đức Tin
Chúng ta nghe về Ba-na-ba một lần nữa khi ông được chọn để
đi đến An-ti-ốt. Kinh Thánh nói: “Ông là một người tốt, đầy
dẫy Đức Thánh Linh và đức tin.”
Công-vụ 11:22b-24 ... cử Ba-na-ba đến An-ti-ốt. Khi đến
nơi và thấy ân điển Đức Chúa Trời thì ông vui mừng và
thúc giục mọi người cứ vững lòng theo Chúa; vì Ba-na-ba
là người tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Rất
nhiều người tin theo Chúa.
 Gặt Linh Hồn
Câu 24b Rất nhiều người tin theo Chúa.
 Gặt Chức Vụ
Ba-na-ba là người đã đến với Sau-lơ và đưa Sau-lơ vào trong
chức vụ. Ba-na-ba và Sau-lơ đã môn đệ hóa nhiều người trong
suốt một năm tại thành An-ti-ốt.
Công-vụ 11:25,26 Sau đó, Ba-na-ba đi đến Tạt-sơ để tìm
Sau-lơ, và khi tìm được rồi, ông đưa Sau-lơ đến thành Anti-ốt. Hai người nhóm họp với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều
người trong suốt một năm. Chính tại An-ti-ốt, người ta bắt
đầu gọi các môn đồ là Cơ Đốc nhân
 Gặt Sự Xức Dầu
Phao-lô và Ba-ba-ba đã được Đức Thánh Linh để riêng ra cho
công tác mà Ngài đã kêu gọi họ. Họ được sai đi để dạy dỗ và
rao giảng.
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Công-vụ 13:2 -5a Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng
ăn, thì Đức Thánh Linh phán: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba
và Sau-lơ cho công tác Ta đã kêu gọi họ.” Sau khi kiêng ăn
và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người và sai đi.Được
Đức Thánh Linh sai phái, hai ông xuống Sê-lơ-xi, rồi từ đó
đáp tàu đến đảo Síp.Đến Sa-la-min, họ công bố lời Đức
Chúa Trời trong các nhà hội của người Do Thái.
 Gặt Tài Chính
Từ khi Ba-na-ba dâng tất cả những gì ông có, chúng ta không
còn nghe gì về việc ông làm việc để kiếm tiền nữa. Ông không
có bất kỳ nguồn tài chính nào khác - ông đã dâng tất cả những
gì ông có lên cho Chúa. Ông đã trung tín và gieo hạt giống
cho phúc âm. Bây giờ Ba-na-ba gặt hái những gì ông đã gieo,
đó là tài chính dành cho chức vụ truyền giáo bằng phép lạ của
ông. Ba-na-ba đã có nguồn tài chính ông cần để vâng lịnh Đức
Thánh Linh đi khắp thế giới rao giảng phúc âm.
LUẬT GIEO VÀ GẶT
Đức Chúa Trời thực sự muốn chúng ta hiểu được nhịp điệu
của việc gieo, gặt và gieo trong một phạm vi lớn hơn. Đây là
một nguyên tắc mà Ngài đã đặt ra cho toàn nhân loại.
Sứ mạng truyền giáo thế giới chắc chắn là một công việc tốt.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta có dư dật để có thể gieo ra cho
sứ mạng. Dù là về mặt tinh thần hay tài chính, chúng ta không
thể ban ra nếu chúng ta không có.
Hướng Dẫn Ti-mô-thê
Phaolô đã viết cho Ti-mô-thê:
1 Timôthê 6:17-19 Hãy khuyên bảo những người giàu ở
thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng đặt hi vọng vào của
cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa
Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật cách dư dật để chúng
ta vui hưởng.
 Gieo
câu 18 Họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức,
có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ.
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 Gặt
câu 19 như vậy họ tích lũy cho tương lai mình một kho
báu vững bền, để nắm chắc sự sống thật.
 Những Người Quản Lí
Cơ-đốc nhân là những người quản lý các phước lành của Đức
Chúa Trời, vì cuối cùng tất cả đều thuộc về Ngài.
1 Phi-e-rơ 4:10 Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận
mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử
dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau.
Những người tiên phong trong Hội thánh đầu tiên tình nguyện
đi khắp thế giới, bán tất cả tài sản của họ, và bắt đầu cho cánh
đồng truyền giáo. Họ có một niềm đam mê đó là ra đi cho
Chúa cho đến tận cùng trái đất. Không một sự hy sinh nào
dường như là quá lớn đối với họ để phúc âm được công bố.
Chúng ta phải nhắm mục tiêu đức tin của chúng ta là dâng lo
cho các công việc của Chúa và sau đó chúng ta sẽ hoàn thành
Đại Mạng Lệnh. Công tác truyền giáo thế giới là mục đích
chính của sự thịnh vượng về tài chính mà Đức Chúa Trời đã
hứa ban.
Nông Dân Gieo và Gặt
Khi một nông dân gieo hạt, ông không chỉ thu lại được những
hạt giống. Một hạt giống ngô tạo ra một thân cây ngô, thân
cây ngô tạo ra nhiều bông ngô và tạo ra hàng trăm hạt ngô
khác.
Người nông dân phải gieo trước khi ông có thể có một mùa
thu hoạch. Càng nhiều hạt giống được gieo ra thì mùa gặt càng
lớn.
2 Cô-rinh-tô 9:6,7,10 Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai
gieo nhiều thì gặt nhiều.
Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định,
không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu
mến người dâng hiến cách vui lòng.
Đức Chúa Trời đã hứa sẽ cung cấp hạt giống để gieo và cung
ứng cho những nhu cầu hàng ngày của chúng ta.
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Câu 10 Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh
làm thức ăn, sẽ cung cấp và gia tăng hạt giống cho anh em,
và bông trái công chính của anh em cũng gia tăng.
 Lựa Chọn Của Chúng Ta
Chúng ta có hai sự lựa chọn, hoặc là gieo hạt giống của chúng
ta hoặc là ăn nó. Khi chúng ta gieo hạt giống và vận dụng đức
tin của chúng ta, chúng ta đang khai phóng quy luật gieo và
gặt của Đức Chúa Trời.
Phục Truyền 26:13,14 Sau đó anh chị em sẽ trình với
CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em: “Tôi đã đem ra
khỏi nhà phần thánh và đưa phần ấy cho người Lê-vi,
ngoại kiều, kẻ mồi côi và người góa bụa, đúng theo lệnh
Chúa đã truyền. Tôi không vi phạm cũng không quên
mạng lệnh nào của Chúa.Tôi không ăn phần thánh lúc có
tang chế, cũng không đụng đến đang khi bị ô uế, và cũng
không cúng phần ấy cho người chết. Tôi đã vâng lời
CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi và thi hành mọi điều Ngài
truyền dạy.
Vua Sa-lô-môn cảnh báo chúng ta rằng nếu chúng ta bị cai trị
bởi hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ gieo
được.
Truyền đạo 11:4 Ai quan sát chiều gió sẽ không gieo, ai
nhìn xem hướng mây sẽ không gặt.
 Gieo Buổi Sáng Và Buổi Tối
Chúng ta phải gieo thường xuyên để làm việc lành –đó là rao
giảng phúc âm của Đức Chúa Giê-xu Christ.
Truyền đạo 11:6 Buổi sáng, hãy đi ra gieo giống; nhưng
buổi chiều, cũng đừng cho tay con nghỉ ngơi.Vì con không
biết hạt giống nào sẽ mọc lên tốt hơn, hạt giống gieo buổi
sáng hoặc buổi chiều, hoặc cả hai đều tốt như nhau.
Gieo Trong Xác Thịt Hay Trong Thánh Linh
Phao-lô nói rằng chúng ta sẽ gặt bất cứ điều gì chúng ta đã
gieo.
Ga-la-ti 6:6-9 Người được dạy đạo hãy chia sẻ mọi thứ tốt
đẹp với người dạy dỗ mình.
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Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể
đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác
thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng người gieo cho
Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.
Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta
không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.
Quy luật về sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời:
 gieo hạt giống
 đến mùa chúng ta sẽ gặt
 chúng ta gặt những gì chúng ta đã gieo
Khi chúng ta gieo hạt giống của chúng ta cho phúc âm của
Chúa Giê-xu Christ, chúng ta sẽ gặt hái mùa gặt của Ngài. Đức
Chúa Trời sẽ nhận lấy hạt giống của chúng ta và làm chúng
thêm nhiều lên cho chúng ta.
Chú ý thời điểm thu hoạch của chúng ta – đến mùa.Chúng ta
sẽ gặt hái những gì chúng ta đã gieo. Nếu chúng ta gieo tiền,
chúng tôi sẽ gặt lại tiền. Chúng ta không thể gieo bằng những
việc làm tốt và chờ đợi tài chính từ Đức Chúa Trời. Nếu chúng
ta mong muốn sự giàu có để vươn đến những người bị hư mất
và có nhiều tiền để đáp ứng nhu cầu của chúng ta, chúng ta
càng phải gieo nhiều tiền vào trong vương quốc của Đức Chúa
Trời.
TINH THẦN TIÊN PHONG
Tinh thần tiên phong là một động lực mở ra những con đường
mới để những người khác có thể đi theo. Hội Thánh đầu tiên
là một sự đột phá đánh động vào thế giới bị ràng buộc bởi
truyền thống luật pháp. Tinh thần tiên phong là sự bức phá để
tạo nên sự đột biến bằng mọi giá.
Người tiên phong luôn được kêu gọi để đến với những cuộc
phiêu lưu khó khăn, thách thức và đầy hiểm nguy.
Sự vĩ đại được xây dựng trên công việc của những người tạo
nên sự đột phá.
Những người tiên phong của hội thánh trong Tân Ước đã đưa
hội thánh qua những rào cản mới, thiết lập những ân tứ và đưa
những người nam, người nữ vào trong công trường của Chúa
Giê-xu Christ. Động lực của hội thánh trong Tân Ước là tốc
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độ tăng trưởng và sự gia tăng mạnh mẽ của hội thánh trong
công tác truyền giáo thế giới.
Sự Phục Hồi
Đức Chúa Trời đang tái thiết lập người tiên phong, phép lạ
truyền giáo trong hội thánh. Có một sự thu hút về mặt tinh
thần của những người nam, người nữ để đi ra và đến với
những vùng đất mới.
Qua Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã nêu lên tấm gương về
một nhà truyền giáo tiên phong. Chúa Giê-xu cùng với các
môn đồ đi từ nơi này đến nơi khác và từ chối ở lại lâu bởi vì
có những người khác vẫn chưa được nghe về phúc âm.
Những Tấm Gương Dành Cho Chúng Ta
 Phao-lô
Sứ đồ Phao-lô chắc hẳn là một tấm gương về tinh thần tiên
phong. Ông là:
 Một người gây rắc rối về phương diện thuộc linh cho những
người theo chủ nghĩa truyền thống
 Một người làm đau đầu các nhà lãnh đạo tôn giáo
 Một người phá bỏ các quy tắc luật pháp
 Ông tổ của những nhà tiên phong Tân Ước
Trước khi Phao-lô trở lại đạo, ông cam kết một trăm phần trăm
để phá hủy hội thánh. Khi ông tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu
Chúa của ông, ông cam kết một trăm phần trăm mở mang
vương quốc của Đức Chúa Trời.
Trong khi nhiều người tự hào về những điều họ đã làm, Phaolô đã viết một bản tóm tắt những điều ông đã trải qua, vì lợi
ích của phúc âm tuy nhiên, ông nói ông không có gì để tự hào.
2 Cô-rinh-tô 11:23 Họ là những đầy tớ của Đấng Cơ Đốc
chăng? - Tôi nói như một người điên - tôi còn hơn họ nữa!
Tôi đã:
- chịu khó nhọc nhiều hơn,
- đòn vọt vô kể,
- tù tội nhiều hơn,
- nhiều lần suýt bỏ mạng.
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- năm lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu
một roi đầy bốn chục.
- ba lần bị đòn;
- một lần bị ném đá;
- ba lần bị chìm tàu;
- một đêm một ngày trôi dạt trên biển;
- trong nhiều cuộc hành trình,
- gặp nguy hiểm trên sông bến,
- nguy với trộm cướp,
- nguy với dân mình,
- nguy với dân ngoại,
- nguy trong thành phố,
- nguy ngoài hoang mạc,
- nguy trên biển cả,
- nguy với những kẻ giả danh anh em;
- chịu khó chịu nhọc,
- lắm lúc thức đêm,
- chịu đói chịu khát,
- bao lần nhịn ăn,
- chịu rét mướt, trần truồng
- chưa kể những việc khác, hằng ngày tôi phải lo lắng về
tất cả các Hội Thánh.
 Các sứ đồ
Ngay cả khi bị đe dọa bởi cái chết và bị đánh đập, các sứ đồ
vẫn hằng ngày đến đền thờ (nơi công cộng) và đến từng nhà
(tư gia) để dạy dỗ và rao giảng về Chúa Giê-xu.
Công-vụ 5:40-42 Họ gọi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn và
cấm lấy danh Đức Chúa Giê-xu mà giảng dạy, rồi thả hai
ông ra.Vậy, các sứ đồ rời khỏi Hội đồng, vui mừng vì họ
đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa.Hằng
ngày, tại trong đền thờ hoặc từ nhà nầy sang nhà khác, các
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sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền Tin Lành của Đức
Chúa Giê-xu, là Đấng Cơ Đốc.
 Các tín hữu bị bách hại
Ê-tiên đã trở thành vị thánh tử đạo đầu tiên. Ông rao giảng lời
Đức Chúa Trời ngay cả khi ông đang đối mặt với cái chết.
Những gì ông rao giảng đã làm chứng cho một người mà sau
này trở thành sứ đồ Phao-lô.
Khi sự bách hại gia tăng, các tín đồ tản ra khắp nơi để bảo vệ
gia đình khỏi cảnh tù tội và cái chết. Nhưng họ đã làm gì? Có
phải họ đã nín lặng về đức tin của mình để sống một cuộc
sống thoải mái không? Không. Họ đã đi khắp nơi rao giảng lời
Chúa.
Công-vụ 8:1-4 Sau-lơ tán thành về việc Ê-tiên bị giết.
Trong ngày ấy, Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ
dữ dội, ngoại trừ các sứ đồ, còn tất cả tín hữu đều bị tan
lạc trong các miền Giu-đê và Sa-ma-ri. Những người tin
kính chôn cất Ê-tiên và than khóc ông rất nhiều.
Nhưng Sau-lơ tàn hại Hội Thánh, xông vào từng nhà bắt
cả đàn ông lẫn đàn bà bỏ tù.
Vậy, những người bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác,
truyền giảng Tin Lành.
Hội thánh đã trở nên mạnh mẽ nhất và phát triển công tác
truyền giáo trong thời điểm bị bách hại nhiều nhất.
KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Kế hoạch của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng thân thể của
Đấng Christ không hề thay đổi. Hội Thánh đầu tiên vâng theo
Đại Mạng Lệnh và đi khắp mọi nơi làm công việc của Chúa
Giê-xu – chữa lành người bệnh, dạy dỗ và rao giảng tin lành
của vương quốc Đức Chúa Trời. Họ vẫn tiếp tục rao giảng
trong khi phải đối mặt với sự bách hại, thậm chí là cái chết.
Hội thánh luôn trở nên mạnh mẽ khi hội thánh có một tầm
nhìn rộng lớn và sẽ trở nên yếu ớt nếu hội thánh chỉ tập trung
vào sức mạnh của chính hội thánh.
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Đội Ngũ Truyền Giáo
Chúa Giê-xu sai bảy mươi môn đồ ra đi theo từng cặp. Phaolô làm việc trong cùng một đội với Ba-na-ba, Si-la và Ti-môthê. Si-la và Ba-na-ba làm việc cùng với nhau. Các sứ đồ tại
Giê-ru-sa-lem cử một đội đến vùng Sa-ma-ri và An-ti-ốt khi
sự phục hưng đến tại những vùng đó. Kế hoạch của Đức Chúa
Trời dành cho hội thánh địa phương và cho những nỗ lực để
thực hiện sứ mạng không bao giờ chỉ dành cho một người.
Các sứ đồ, các tiên tri, các nhà truyền giáo, các giáo sư, các
mục sư và tín hữu làm việc theo đội cùng với nhau.
Khi chúng ta hành động theo như những gì Đức Chúa Trời đã
hoạch định, chúng ta sẽ thấy được sự bảo vệ khỏi các cám dỗ
của Sa-tan. Truyền giáo theo đội là một biện pháp tự vệ chống
lại tội lỗi là những sự cám dỗ thường thấy khi ra đi truyền giáo
một mình.
Lời Kêu Gọi Những Người Trẻ
Đức Chúa Trời luôn để mắt đến thế hệ trẻ. Ngài luôn sử dụng
những người trẻ tuổi. Điều này có lẽ là bởi vì họ không biết
đến những giới hạn của truyền thống. Nếu có một nhiệm vụ
lớn để hoàn thành, họ sẽ hoàn thành nó, và sau đó mới đặt câu
hỏi.
Xuyên suốt Kinh Thánh khi Đức Chúa Trời có một công việc
lớn cần phải làm, Ngài thường kêu gọi một người trẻ tuổi.
Những người trẻ tuổi đã luôn luôn đứng ở tiền tuyến của sứ
mạng truyền giáo thế giới. Trong thế hệ này, Đức Chúa Trời
đang làm sống lại tấm lòng của những người trẻ tuổi để trở
thành một đội quân hùng mạnh đi ra mở mang vương quốc
Ngài.
Trên khắp thế giới, một thế hệ trẻ đang cam kết hết lòng cho
Chúa Giê-xu và cho công tác truyền giáo thế giới. Họ khước
từ việc cam kết cách miễn cưỡng bên trong họ và trong những
người khác. Thế hệ trẻ có thể thay đổi thế giới này.
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TÓM LẠI
Hội thánh đang đối mặt với thách thức lớn mà chưa từng phải
đối mặt trước đây để hoàn thành Đại Mạng Lệnh, vì thời kì
này đang nhanh chóng đến sự cuối cùng của nó. Đây là thời
điểm để chạy vào chiến trận – chứ không phải trốn khỏi chiến
trận.
Hội thánh có khả năng hoàn thành Đại Mạng Lệnh. Hội thánh
có khả năng chinh phục được các thành phố, quốc gia nơi mà
Đức Chúa Trời sai chúng ta đến.
Hội thánh được trang bị cho trận chiến.
Khi Gô-li-át đối đầu với Đa-vít, Gô-li-át sỉ nhục và hăm dọa
Đa-vít.
Ma quỉ cũng dùng mưu thủ đoạn đó trong ngày hôm nay. Nó
hăm dọa chúng ta bằng cách chỉ cho chúng ta nhìn thấy những
thất bại của chúng ta, nó chỉ ra rằng chúng ta chỉ là những đứa
trẻ và không có khả năng chiến đấu chống lại nó.
Đa-vít đã tránh được cái bẫy này. Ông không đứng lên chống
lại Gô-li-át bằng sức riêng của ông, nhưng bằng sức của Chúa.
Đa-vít không thể sánh được với sức mạnh, khả năng và sự
thành thạo của Gô-li-át. Nhưng chỉ cần một hòn đá cũng đủ để
khiến Gô-li-át ngã xuống cùng với sức mạnh của hắn.
Là thân thể của Đấng Christ, hội thánh cần phải chấm dứt việc
nhìn vào những thất bại và yếu kém. Hội thánh cần phải dạn dĩ
hành động.
Trong khi bị công kích, chúng ta không được thối lui. Chúng
ta phải giương cao ngọn cờ, thổi kèn và công bố chiến thắng
của chúng ta. Chúng ta là những người thắng hơn người chiến
thắng! Chúng ta luôn chiến thắng khải hoàn trong Chúa Giêxu Christ!
Đa-vít chiến đấu với những gì ông có. Đa-vít được xức dầu để
làm vua. Chúng ta cũng được xức dầu. Chúng ta được xức dầu
để rao giảng phúc âm đến với những người đang bị hư mất.
Hội thánh phải trở nên mạnh mẽ, dạn dĩ và can đảm vì những
khí giới dành cho trận chiến của chúng ta trở nên rất quyền
năng thông qua Đức Chúa Trời để có thể đánh hạ mọi đồn lũy.
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Linh của sự mạnh mẽ cùng với tinh thần tiên phong ở trên
Giô-suê cũng ở trên hội thánh. Thời gian đi lòng vòng trong
đồng vắng đã qua. Đây là thời điểm để chiếm xứ hứa. Đây là
thời điểm để hành động trên đức tin dựa trên Lời Đức Chúa
Trời. Chúng ta hãy cùng với nhau hoàn thành Đại Mạng Lệnh
và đem phúc âm đến với mọi tạo vật thông qua công tác
truyền giáo bằng phép lạ.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Mục đích chính của thông điệp về sự thịnh vượng là gì?

2. “Tinh thần truyền giáo tiên phong” có nghĩa là gì?

3. Nêu ra những tấm gương về chức vụ truyền giáo theo đội trong Kinh Thánh.
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