Đừng ngã trên bục giảng – Duy
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Đừng ngã trên bục giảng – Duy Kinh Thánh (Sola
Scriptura) nhắc nhở nhiều đến “mục vụ bục
giảng”.
HTTL Hà Nội – Trong năm kỷ niệm 500 năm Tin Lành cải chính,
Hội Thánh Chúa khắp nơi đã có rất nhiều sự kiện, chương trình
để hướng đến lễ kỷ niệm mang tính trọng đại, toàn cầu. Nhắc
đến Cải chính là nhắc về một công cuộc quay trở về với Lẽ
Thật. Và với “những người chăn bầy” đang mang một trách nhiệm
lớn lao hơn cả.
Nếu đặt câu hỏi quý tôi tớ Chúa có phải khai trình bài giảng
của mình trước mặt Chúa hay không? Thì chắc hẳn mỗi một người
sẽ thận trọng với Lời Chúa hơn nữa. Bài viết này là sự quan
sát nhiều năm tại nhiều nơi hy vọng sẽ đóng góp trong sự suy
ngẫm, giảng dạy, thực hành Lời Chúa. Bài viết không nhắm đến
một Hội Thánh cụ thể mà là sự trình bày chung nhất về những
lỗi mà chúng ta thường mắc phải khi đứng trên bục giảng, để
chúng ta cảm thức về điều đó trong sự khiêm nhường, cẩn trọng.
Ba vấn đề chính yếu mà chúng ta hay gặp:
Thiếu sự chuẩn bị, sự riêng tư với Chúa
Đây là lỗi lớn không chỉ với những người giảng mà cũng là lý
do cho tất cả các mục vụ khác. Nan đề trong bối cảnh của cuộc
sống bận rộn hiện nay là đang tồn tại rất nhiều lý do “hợp lý”
cả khách quan, chủ quan để giải thích cho một người chăn bầy,
giảng lời Chúa thiếu sự chuẩn bị, sửa soạn cho bài giảng, cho
cách mình trình bầy trên bục giảng. Chuẩn bị ở đây trước hết
với những người chăn bầy đó là đời sống thờ Chúa từng giây

phút của họ. Không phải chỉ vào thời điểm họ được mời giảng
luận. Nếu họ có đời sống tâm linh quá nghèo nàn với Chúa, với
Lời của Chúa thì họ không thể có một bài giảng, cách trình bày
như Chúa Giê-xu đang mong đợi. Nhưng nếu họ “nghèo đói trong
tâm linh” với nghĩa mà Chúa Giê-xu từng dạy rằng phúc cho
những người nghèo đói trong tâm linh (Ma-thi-ơ 5:3) để mô tả
về một sự đói khát Thiên Chúa, khao khát chính Đức Chúa Trời;
khao khát kinh nghiệm sự hiện diện, sự “xức dầu” của Chúa; sự
tương giao sâu sắc cá nhân với Chúa thì chắc hẳn những bài
giảng, sự trình bầy sẽ có sự lôi cuốn cũng như “có sức sống”
và làm sáng danh Chúa Giê-xu là bao. Cũng như các tín hữu sẽ
nhìn thấy rất rõ sự dẫn dắt của Thánh Linh trên những người
chăn bầy không chỉ trong giờ họ giảng luận. Vậy đâu là điều
tín hữu muốn nhìn thấy? Không phải là thần học của người chăn
bầy cao bao nhiêu, giỏi bao nhiêu, giảng hay bao nhiêu, hùng
hồn bao nhiêu… nhưng mà điều mà tín hữu muốn nhìn thấy là mối
quan hệ cá nhân của người chăn bầy với Chúa rõ nét là bao
nhiêu. Vì không ai dám khẳng định 100% chuyện mối quan hệ cá
nhân của tôi với Chúa chỉ có Chúa và tôi mới biết còn người
khác không thể biết. Đây là một sai lầm rất lớn nếu chúng ta
khẳng định ở mức 100%, vì tín hữu sẽ chứng kiến phần nào đời
sống của những người chăn bầy trong đời sống hàng ngày và sẽ
có những tiêu chuẩn cơ bản theo như Kinh Thánh để nhìn nhận.
Nếu một người có mối quan hệ sâu sắc với Đức Chúa Trời họ
không thể sống như A, B, C… họ không thể làm điều X, Y,Z…, họ
không thể phát ngôn như J,Q,K… họ không để bỏ đói dân sự như
D,E,G … hay họ phải là như thế này, như thế kia v.v. Để hiểu
cho đơn giản hơn, chúng ta thử đặt một câu hỏi: Điều nào tốt
hơn giữa một người Đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng về Đầy dẫy Đức
Thánh Linh hay là người chưa Đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng về
Đầy dẫy Đức Thánh Linh? Thực sự rằng lối sống của những người
chăn bầy có thể là cú huých cho cuộc cải chính bùng nổ, cú
huých lớn góp phần cho sự tăng trưởng của đời sống tín hữu
nhưng cũng có thể ảnh hưởng ngược lại.
Vì vậy, trong vấn đề giảng luận cũng như mọi sự, sự ưu tiên
trước hết luôn dành cho Chúa, điều này không thể bị đánh đổi.

Sự chuẩn bị về mặt tấm lòng, sự cầu nguyện thờ phượng, tình
yêu với Kinh Thánh; sự chịu khó, thời gian, sự suy ngẫm, việc
học Lời Chúa, soạn bài, phân bổ thời gian hợp lý; cách thức
trình bầy, sự cập nhật, tính ứng dụng của bài giảng, lời mời
gọi … tất cả phải được sự đầu tư một cách cá nhân với sự hết
lòng cùng những giọt nước mắt trong “phòng cầu nguyện”. Mục sư
E. M. Bounds chia sẻ lỗi thông thường và nghiêm trọng hơn hết
của giới Mục sư, truyền đạo là đặt để ý tưởng hơn cầu nguyện,
và “đầu óc” hơn “tấm lòng” vào bài giảng. Soạn bài bằng “đầu
óc” dễ hơn soạn một bài giảng bằng “tấm lòng”. Và phòng riêng
cầu nguyện chính là căn phòng của tấm lòng. Những bài giảng ra
từ sự cầu nguyện luôn tốt hơn những bài giảng chỉ ra từ thư
viện. Trong phòng cầu nguyện, chúng ta sẽ học được cách giảng,
điều phải giảng hơn là từ thư viện.[1]. Sự cầu nguyện cũng
chính là chìa khóa cho sự xức dầu mà sẽ nói trong phần tiếp
theo. Sự xức dầu dạy dỗ chúng ta mọi sự trong đó có điều quan
trọng là dạy chúng ta ở trong Chúa (I Giăng 2:27).
Để tóm gọn phần này, Kinh Thánh cho biết sự tận cùng của mọi
vật vẫn không thể so sánh với Lời Chúa rộng lớn, bao la (Thi
thiên 119:96) vậy tại sao có những “bài giảng thiếu thốn” ở
nhiều người? Lý do đầu tiên đó là bởi vì họ đã có một đời sống
tâm linh quá nghèo nàn với Đức Chúa Trời, họ thiếu tình yêu
với Kinh Thánh. Khả năng tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa dạy
dỗ trong phòng kín của họ ngày càng suy giảm, họ không thể gặp
Đức Chúa Trời sâu sắc thì làm sao có thể giảng? Thậm chí là
dấu chấm hết cho sự giảng dạy. Họ thiếu sự chuẩn bị. Hãy thưa
lên với Chúa :
“Xin mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp Chúa”
(Thi thiên 119:18)
“Xin hãy ban cho tôi trí hiểu, để tôi học điều răn Chúa” (Thi
thiên 119:73)
“Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, vì tôi lấy
làm vui vẻ tại đó” (Thi thiên 119:35)

“Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên Lời Của Chúa” (Thi
thiên 119:16)
Thiếu sự xức dầu, khô cứng, quá tập trung vào “kỹ thuật”.
Năm 1924, Mục sư W.Ch. Cadman – Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành
Hà Nội chúng ta đã cho dịch và xuất bản sang tiếng Việt cuốn
sách “Power Through Prayer” của Mục sư E.M. Bounds mà từ xưa
cho đến ngày nay nó được dịch là: “Linh lực từ Đời sống Cầu
nguyện”. Cuốn sách của thế hệ đi trước đã làm thế hệ đi sau
cảm thấy nhỏ bé biết chừng nào.
Khái quát và tóm lược theo quan điểm của Mục sư E.M. Bounds,
sự xức dầu tức là sự xức dầu bằng Đức Thánh Linh để biệt riêng
ra cho công việc của Chúa và ban cho đủ tư cách để làm công
việc ấy. Theo ông, không có sự xức dầu thì diễn đàn trần tục
cũng có sức mạng ngang bằng bục giảng Tin lành. Người chăn bầy
nếu đánh mất sự xức dầu thì cũng mất luôn nghệ thuật giảng dạy
thiên thượng dù họ vẫn có thể giữ được những kỹ thuật giảng,
hùng biện, làm hài lòng người nghe… nhưng không thể làm hài
lòng Chúa Giê-xu, Đấng đang dõi theo bài giảng của họ. Sự xức
dầu thiên thượng làm Lẽ Thật của Chúa có quyền năng, sự lôi
cuốn, gây dựng, cáo trách và cứu vớt người ta. Có một điều
chúng ta không thể cắt nghĩa cho thông suốt về “sự xức dầu ở
đây” nghĩa là gì? Nhà thuyết giáo nổi tiếng C.H. Spurgeon chỉ
mô tả một ơn sáng láng mà sự cầu nguyện đem lại cho chức vụ
mục sư chính là một cái gì đó không thể mô tả, không thể bắt
chước được đó là sự xức dầu từ Đấng Thánh. Ông cho rằng không
thể hiểu rõ nổi sự giảng dạy có sự xức dầu kèm theo có nghĩa
là gì, tuy nhiên người giảng dạy sẽ biết mình có được xức dầu
hay không và người nghe ngồi ở dưới thì nhận thấy người giảng
thiếu xức dầu hay không?[2]
Sự xức dầu thiên thượng trên những người chăn bầy do Lời Đức
Chúa Trời sinh ra kết quả, có thể tạo nên những ấn tượng.
Nhưng E.M. Bounds cũng lưu ý có những cái có vẻ giống như sự
xức dầu này được bao với vẻ bề ngoài như sự nhiệt thành, lòng
sốt sắng được khuấy động bởi một bài giảng, sự êm dịu, sự gây
cảm động, cảm xúc có vẻ giống với sự xức dầu thiên thượng

nhưng nó không có sức mạnh làm đau xót, thấm thía và tan vỡ
tấm lòng. Trong những hành động bề mặt, cảm xúc đó nó không
triệt để, không dò xét và cứu chữa tình trạng tội lỗi. Còn sự
xức dầu thiên thượng nó dầm thấm Lẽ Thật với sức mạnh của
Chúa. Nó soi sáng Lời Kinh Thánh, làm trí tuệ mở mang, phong
phú để hiểu biết Lời Chúa. Nó nâng tấm lòng của người chăn bầy
lên đúng tiêu chuẩn của sự mềm mại, tinh sạch, mạnh mẽ, nhẹ
nhàng… sự xức dầu giúp cho lời giảng được tự do, đầy trọn. [3]
Sự giảng dạy suy sụp là vì yếu tố thiếu sự xức dầu này. Người
giảng có thể có học thức, tài khéo, sự hùng biện xuất sắc, có
thể làm người nghe thích thú và say mê… nhưng thiếu sự xức dầu
thì giống như sự vắng mặt của Đức Chúa Trời và những điều mang
tính kỹ thuật chỉ như gợn nước hung hăng, bọt nước có thể phủ
trắng xóa ghềnh đá nhưng các ghềnh đá vẫn cứ trơ trơ, lặng lẽ,
không sao lay chuyển được. Lòng cứng cỏi của con người vẫn đầy
những điều dơ bẩn. [3] Mục sư E.M . Bounds một lần nữa nhấn
mạnh: “
“Sự sốt sắng là tốt và cảm động; thiên tài là quý giá và cao
trọng; tư tưởng khuyến khích và soi dẫn; nhưng phải có một khả
năng thiên phú hơn, một năng lực mạnh mẽ hơn sự sốt sắng, hoặc
thiên tài, hoặc tư tưởng, thì mới đập tan được xiềng xích của
tội lỗi, mới chinh phục được những tấm lòng xa cách hoặc hư
hoại trở về cùng Đức Chúa Trời, mới sửa chữa được những chỗ
nứt rạn và phục hồi được Hội Thánh vào địa vị thánh khiết và
quyền năng như trước. Trừ sự xức dầu [của Chúa] ra không chi
làm được việc này” [4]
Mục sư E.M. Bounds cũng khuyên răn các Mục sư, truyền đạo rằng
sự xức dầu không phải là khả năng thiên phú, cũng không thể
tìm thấy ở lâu đài TRI THỨC, không tài hùng biện nào chinh
phục được nó, không có sự siêng năng nào có thể chiếm lấy nó.
Không bàn tay lãnh đạo Giáo hội nào có thể ban phát nó. Đây là
món quà của Chúa đóng ấn vào các sứ giả của Ngài, là những
người đã được tuyển lựa và tìm kiếm sự xức dầu thiên thượng
này qua biết bao giờ đồng hồ đổ nước mắt CẦU NGUYỆN. Sự xức
dầu còn được mô tả qua kinh nghiệm từng trải của những người

đi trước như họ như nhận thấy chữ của Kinh Thánh [văn tự] được
Thánh Linh đốt nóng và người ta cảm thấy sự ”chuyển bụng” của
một phong trào mạnh mẽ, chính là sự xức dầu dầm thấm, thức
tỉnh lương tâm, làm tan vỡ tấm lòng. [5]
Cần phải nói rằng, sự xức dầu không phải là một kỷ niệm chỉ
thuộc về quá khứ mà con là một thực tại hiển nhiên. Nó là yếu
tố biến cải các Mục sư, truyền đạo trở nên giống hình ảnh của
Chúa và cũng là yếu tố để họ công bố các chân lý của Chúa Giêxu một cách đầy quyền năng. Sự xức dầu này có điều kiện chứ
không phải là ân tứ cố định. Nó bền vững và gia tăng do chuyên
tâm CẦU NGUYỆN, khao khát Đức Chúa Trời, trân quí, khao khát
tìm kiếm, và coi là sự thất bại nếu không có được sự xức dầu
đó. Chỉ có tấm lòng Cầu nguyện mới là tấm lòng đầy dẫy dầu
thánh. Và đời sống cầu nguyện nhiều đó là giá phải trả để được
xức dầu, cũng như giữ được sự xức dầu trong sự giảng dạy. Nếu
không có sự xức dầu thì giống như Ma-na sinh sâu bọ vì để quá
hạn[6]. Vị Thầy Lễ Richard Cecil chia sẽ mạnh mẽ:
“Nếu Mục sư không được xức dầu, thì tất cả những cố gắng của
ông chỉ là hư không, hoặc còn tệ hại hơn sự hư không nữa. Sự
xức dầu phải giáng xuống từ trời, và rải một mùi hương, một
cảm giác, một hứng thú trên chức vụ của ông, và trong số những
phương pháp khác giúp cho ông có đủ tư cách thi hành chức vụ,
Kinh Thánh phải đứng hàng đầu và hàng cuối cũng phải dành cho
Lời Đức Chúa Trời và sự Cầu nguyện” [7]
Từ kinh nghiệm của những bậc tiền bối đi trước, chúng ta đã
thấy những tấm gương trong lịch sử Hội Thánh được tái hiện như
lần Mục sư Tống Thượng Tiết, Mục sư Lê Văn Thái giảng lời
Chúa. Bà Đốc học Homera Dixon của chúng ta từng chia sẻ về một
con người của sự Cầu nguyện đó là Mục sư Lê Văn Thái, người
Mục sư chuyên tâm lo cho truyền giáo và “cái lò sửa – Cầu
nguyện của Hội Thánh”. Trong một lần bà Giáo sĩ Dixon chứng
kiến Mục sư Lê Văn Thái giảng Lời Chúa, bà nhận xét bài giảng
không có gì đặc biệt [kỹ thuật, phương pháp], nhưng Thánh Linh
hành động trên Mục sư Lê Văn Thái qua những lời giảng đã khiến
con dân Chúa tan vỡ với Chúa. Và không chỉ một lần mà Lịch sử

Hội Thánh đã ghi lại những thời khắc con dân Chúa tan vỡ thể
nào sau những bài giảng của vị Mục sư đáng kính này. Đó là sự
xức dầu. Vậy nếu bạn lo lắng rằng về chuyện sẽ phải dùng
“những kỹ thuật” nào cho bài giảng thì hãy chuyên tâm cho câu
hỏi về sự xức dầu hơn. Chúng ta không vứt bỏ kỹ thuật, phương
pháp nhưng quan trọng là Chúa phải trên hết, hãy thể hiện điều
đó bằng sự kính sợ, bằng tình yêu, sự CẦU NGUYỆN sâu sắc với
Chúa. Phải làm điều này hơn hết cả. Hội Thánh Hà Nội đã có
lịch sử về “sự xức dầu thiên thượng này” từ tấm gương của quý
đầy tớ Chúa là những người đi trước.
Sai mục đích; Thiếu sự kêu gọi, thiếu tính áp dụng Kinh Thánh.
Đây là lỗi cũng thường xảy ra. Mục đích của sự giảng dạy không
phải là chỉ để “truyền thông tin Kinh Thánh” mà là “thực hành
Kinh Thánh”; không phải diễn thuyết mà đích đến cuối cùng là
sự nhờ cậy Thánh Linh thực hành Kinh Thánh. Có như vậy chúng
ta mới có thể làm sáng danh Chúa Giê-xu. Có như vậy, mới có
thể trở thành người làm theo lòng Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể xem lại clip các bài giảng ở các Hội Thánh tại
Việt Nam. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này, ví dụ :
Bài giảng quá dài dòng, thiếu tính cân đối, quá nhiều chủ đề,
dùng quá nhiều giáo lý thần học trong một bài giảng.
Đối ngược với lỗi “quá cơ bản”, là trình bày quá dài dòng, lê
thê hoặc mất tính cân đối như phần 1 nói rất dài, phần 2 lại
trình bầy cụt ngủ. Hay trình bày Quá nhiều chủ đề trong một
bài giảng, mất trọng tâm, người nghe không biết hay phải cô
đọng thế nào, thực hành thế nào?
Đi quá xa với bản văn Kinh Thánh dẫn đến sai mục đích: Do cách
soạn bài giảng theo chủ đề, theo câu gốc khiến người soạn bỏ
quên văn mạch, bối cảnh lịch sử, ý nghĩa nguyên sơ ban đầu của
trước giả Kinh Thánh muốn dành cho độc giả ban đầu vào thời
xưa đó nghe là gì rồi từ đó mới đưa ra sự liên hệ, áp dụng tới
bối cảnh hiện tại. Cách soạn theo chủ đề, câu gốc thường tập
trung vào ý tưởng con người hơn là tập trung vào bản văn Kinh

Thánh, ý tưởng của Chúa. Nếu mục đích chúng ta là khiến con
dân Chúa yêu mến, tập trung vào Lời Ngài thì Giải kinh là hợp
lý hơn cả. Nếu chúng ta muốn nhân một sự kiện, cần truyền cảm
hứng cho tín hữu trong việc thúc đẩy một vấn đề thuộc linh nào
đó của Hội Thánh thì có thể sử dụng theo chủ đề, câu gốc nhưng
nó chỉ phù hợp với những hoàn cảnh, sự kiện nào đó và không
phải là phương pháp mang tính lâu dài. Giảng theo chủ đề nếu
bị lạm dụng có thể biến các buổi Chúa Nhật trở thành một buổi
“Hội thảo một chiều”.
Kể chuyện, ví dụ minh họa, chuyện “cười”, diễn thuyết quá
nhiều mà quên SỰ KÊU GỌI. Ví dụ minh họa, hay câu chuyện đức
tin là cần thiết có thể khiến bài giảng sinh động và giúp đi
vào lòng người hơn. Tuy nhiên sự lạm dụng nó là một sự bất ổn.
Đã có nhiều tôi tớ Chúa biến buổi giảng Lời Chúa thành buổi
nghe kể chuyện, hay thành một buổi pha trò cười và cuối cùng
đọng lại bài giảng là gì? Và thậm chí những câu chuyện thay vì
hậu thuẫn cho Kinh Thánh thì lại lấy Kinh Thánh để hậu thuẫn
cho những câu chuyện. Tín hữu có thể sẽ rơi vào tình trạng
không biết phải nhớ Lời Chúa hay câu chuyện kể cho đời sống
đạo hàng ngày của mình. Rất dễ thấy những bài giảng kể chuyện,
diễn thuyết rất hay nhưng sự kêu gọi đâu? Sự đáp ứng của tín
hữu đâu? Chúa muốn 01 người đáp ứng lời Chúa hay cả Hội chúng
đáp ứng Lời Chúa. Lạm dụng câu chuyện nhiều có thể khiến người
nghe tập trung vào bản thân, giá trị người giảng hơn là Chúa
Giê-xu. Mục đích của chúng ta không phải là câu chuyện, chuyện
cười mà đằng sau câu chuyện cười, sau bài giảng là sự thực
hành của tín hữu ra sao? Họ đáp ứng với Chúa Giê-xu thế nào?
Sự kêu gọi có thể nói như cú trái phá làm tấm lòng tan vỡ và
quyết định dấn thân theo sự mời gọi. Và để làm điều này lại là
sự xức dầu.
Thay lời kết
Một Mục sư chia sẻ hai lý do cho sự chuyển Hội Thánh địa
phương này để đến nhóm với Hội Thánh địa phương khác thì sự
giảng dạy và hát thờ phượng là hai lý do chủ yếu. Trong đó yếu
tố hát thờ phượng là ưu thế (xin không trình bầy vấn đề này

tại đây).
Chúng ta thấy rằng “mục vụ bục giảng” là mục vụ rất quan
trọng, giống như một người cầm chìa khóa cho đời sống tâm linh
của cả tập thể. Nó là một trong những kênh giáo dục có yếu tố
quyết định đến sự tăng trưởng thuộc linh của từng tín hữu. Nó
cũng là chỗ để mọi tín đồ đến gặp gỡ Chúa, để gần Chúa hơn. Nó
thật ra không phải là chỗ của chúng ta mà phải là chỗ của
Chúa, thuộc về Chúa, cho vinh hiển của Chúa. Đừng giảng cái gì
mà Chúa không muốn mình giảng. Đừng “nói tiên tri” cái gì mà
Chúa không bảo. Nếu chúng ta không làm mọi cách để thu hút tín
đồ đi sát với Lời Chúa thì làm sao có sự tăng trưởng? Nếu
chúng ta không nuôi dưỡng được đời sống tâm linh của tín hữu
bằng Lời Chúa thì làm sao Cải chính xảy đến? Và nếu không có
Lời Chúa thì không có cái gì được gọi là thánh cả.
Có thể nói rằng, cuộc Cải chính nhắc nhở chúng ta về công cuộc
của những thánh đồ sẵn sàng đứng lên trả giá vì Lẽ Thật mà
ngày nay chúng ta được thửa hưởng di sản thuộc linh là những
cột trụ của đức tin mang bản sắc Tin Lành: Duy Kinh Thánh
(Sola Scriptura), Duy Ân điển (Sola Gratia), Duy Đức tin (Sola
Fide), Duy Đức Chúa Giê-xu Christ (Solus Christus), Duy Đức
Chúa Trời được vinh hiển (Soli Deo gloria). Trong đó Duy Kinh
Thánh được xem là nên tảng, một giá trị vô cùng lớn lao làm
nên bản sắc của người Tin Lành như Nhà văn Phan Khôi từng nói:
“Cái giáo nghĩa của đạo Tin lành không có vẽ vời ra nhiều nghi
thức … mà chỉ lấy Kinh Thánh làm gốc..”. Hãy làm tất cả những
gì để Lời Chúa được yêu mến hơn hết trong đời sống mỗi người.
Hãy cầu nguyện cho sự yếu đuối của chúng ta.
Bài viết Chấp sự Nguyễn Trọng Bình
_____________________
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Bạn cần bao nhiêu dấu hiệu
nữa?

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC HẾT
THÁNH TRỌN NĂM ĐÂY:

KINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH THÁNH

THÂN THỂ KHÔNG NÊN XÂM-GỌTĐỘN HAY SỬA SẮC ĐẸP (Bài số
30)
THÂN THỂ KHÔNG NÊN XÂM-GỌT-ĐỘN HAY SỬA SẮC ĐẸP (Bài số 30)
(Sưu tầm)
Mọi thứ mà Đấng Tạo Hóa, là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời dựng nên trên
thân thể này vốn không có bất cứ thứ gì là dư thừa, không có bộ phận nào
mà không có mục đích, không có chi tiết nào mà không có chức năng nhất
định của nó.
Song, con người ngày càng muốn làm mất dần đi, cố tình làm biến dạng hay
xâm phạm vào thân thể mình một cách thô bạo: Nào là xăm – xâu – gọt – độn
thì có đủ cả. Chỗ nào xăm được là xăm; nơi nào xâu được là xâu; thứ nào
gọt được thì gọt hay chỗ kia độn được thì độn… vv và vv. Thôi thì muôn
hình vạn trạng, khó kể hết ra được.
Tất cả thì suy cho cùng thì cũng chỉ là thỏa mãn cái mà người ta gọi là
đẹp, là thời trang rồi thì thời thượng, có người thì chỉ là thú vui vô

bổ, làm đẹp bất chấp; kẻ thì chỉ là chạy theo phong trào để cho bằng bạn
bằng bè, chỉ là không thua chị kém em hay chỉ là thích thể hiện, muốn
khác người dẫu rằng có lố bịch, nhố nhăng và kệch cỡm đến đáng sợ. Mọi lý
do đưa ra để lý luận hay thanh minh cho hành động này cũng đều là ngụy
biện, hãy thôi bất chấp để chấp nhận một thực tế rằng: Giá trị con người
vốn không hề nằm ở cái vẻ bề ngoài tầm thường ấy.
Cơ thể con người là một công trình hoàn hảo, trọn vẹn và đầy thiêng liêng
vì đó là sản phẩm mang hình ảnh của Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời – Đấng
Sáng Tạo vũ trụ này.
Trái đất này chỉ là hạt bụi giữa vũ trụ bao la, giữa các tầng trời vô
tận. Con người giữa trái đất này quá sức nhỏ bé, nhưng đầy khôn ngoan để
có thể làm đủ mọi việc lớn lao. Con người có thể bay lên tận trời cao
kia, xuống sâu trong lòng đất, vào tận rừng sâu hay có mặt ở dưới đáy đại
dương mênh mông vô tận kia để khám phá và sinh tồn; con người là loài duy
nhất trên trái đất này có thẩm quyền cai trị mọi loài xác thịt trên đất,
dẫu cho mọi loài có lớn hơn thân thể này gấp cả mấy chục lần. Đó là đặc
ân mà Đấng Tạo Hóa ban cho.
Đấng Tạo Hóa tạo dựng và đặt để con người trên đất và dưới Trời này vốn
có mục đích, bởi vậy chưa bao giờ sự có mặt của con người giữa đất này là
… tự nhiên mà có.
Ai gặm nhấm thân thể mình thì đang chống lại chính mình nhưng đáng sợ hơn
hết là chống lại Đấng đã tạo ra nó vậy.
Thượng Đế là Đức Chúa Trời, Ngài ắt không hề chịu khinh dễ đâu…/.

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy
CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
NHỮNG GÌ KINH THÁNH DẠY
( 21 Danh mục )
PHẦN GIỚI THIỆU
NHỮNG GÌ KINH THÁNH DẠY
1. Kinh Thánh Là Lời Của Đức Chúa Trời

2. Đức Chúa Trời
3. Con Người và Satan
4. Chúa Giêxu
5. Thập Tự Giá
6. Huyết Của Đấng Christ
7. Sự Phục Sinh
8. Sự Ăn Năn
9. Đức Tin
10. Ân Điển
11. Báptêm Bằng Nước
12. Đức Thánh Linh
13. Sự Cám Dỗ
14. Sự Thông Công
15. Sự Rộng Lượng
16. Sống Trong Vương Quốc
17. Sự Thờ Phượng
18. Sự Cầu Nguyện
19. Thiên Đàng
20. Khi Chúa Giêxu Trở Lại- Sự Tái Lâm
21. Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời
HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO
( 27 Danh mục )
Phần A
SÁCH HUẤN LUYỆN CĂN BẢN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO
A1: LÀM THẾ NÀO HUẤN LUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH
A1.1 Huấn Luyện Người Lãnh Đạo
A2: HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM CHÍN ĐIỀU
Lời nói đầu
A2.1 Trông Đợi Đức Giê-hô-va
A2.2 Nghe Tiếng Chúa
A2.3 Vâng Theo Tiếng Chúa
A2.4 Kiên Nhẫn Chịu Đựng
A2.5 Bài Học Từ Cuộc Đời Giô Sép
A2.6 Tránh Trở Thành Một Người Bị Loại Bỏ
A2.7 Lánh Xa Sự Gian Dâm

A2.8 Từ Bỏ Sự Tham Lam/ Sự Thờ Hình Tượng
A2.9 Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu
A3: SỬ DỤNG VÀ LẠM DỤNG UY QUYỀN
A3.1 Lạm Dụng Uy Quyền
A3.2 Giới Hạn Của Uy Quyền
A3.3 Những Người Lãnh Đạo Đáng Noi Theo
A4: THIẾT LẬP MỘT THÓI QUEN TĨNH NGUYỆN
A4.1
A4.2
A4.3
A4.4

Phục Hồi Thói Quen Tĩnh Nguyện
Cảm Tạ Và Ca Ngợi (Dâng Hiến Chính Mình
Xưng Tội Và Tẩy Sạch (Dâng Hiến Lòng Mình)
Mệnh Lệnh Và Sự Vâng Lời (Dâng Hiến Ngày Của Bạn

A4.5 Gia đình và Hội thánh (Dâng Hiến Những Người Thân)
A4.6 Cầu Thay Để Chinh Phục Thế Giới Cho Chúa Jêsus
A4.7 Đất Nước và Những Dân Tộc (Dâng Trình Cả Thế Giới)
A5: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CHIẾN SĨ CẦU NGUYỆN
A5.1 Tại Sao Đức Chúa Trời Đòi Hỏi Chúng Ta Phải Cầu Nguyện
Với Ngài?
A5.2 Áo Giáp Và Cây Trượng Của Sự Công Bình
A5.3 Năng Quyền Của Sự Cầu Nguyện Trong Thánh Linh
A5.4 Sử Dụng Tiếng Mới Và Sự Thông Giải Trong Sự Cầu nguyện
A5.5 Cầu Nguyện Qua Lời Tiên Tri
A5.6 Thành Lập Một Đội Cầu Nguyện Tiên Tri
ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CƠ ĐỐC
mục )
Phần B
ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CƠ ĐỐC

B1 Đời sống Cơ Đốc Đắc Thắng
B1.1 – Ma Quỷ Bị Hủy Diệt
B1.2 – Tà Ma Bị Vô Hiệu

( 9 Danh

B1.3 – Gìn Giữ Sự Đắc Thắng
B1.4 – TỰ DO! Cưới Người Chồng Mới
B2 –
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
Gia

Chìa khóa dẫn đến uy quyền thuộc linh
– Chìa khóa Uy Quyền Của Đấng Christ
– Chìa Khóa Uy Quyền Của Tín Đồ
– Chìa Khóa Uy Quyền Của Lời Đức Chúa Trời
– Chìa Khóa Uy Quyền Của Chức Vụ
– Chìa Khóa Uy Quyền Của Đấng Christ Trong Hội thánh Tư

NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ?
Phần C

( 26 Danh mục )

NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ…
C1. Tính Kinh Điển Của Kinh Thánh
C1.1 Một Sách Trở Nên Một Phần Của Kinh Thánh Như Thế Nào?
C1.2 Các Sách Không Nằm Trong Kinh Điển
C2. Hội Thánh Toàn Cầu. So Sánh Giữa Các Giáo Phái
C3. Tại Sao Đức Chúa Trời Dựng Nên Con Người. Mục Đích Của Đức
Chúa Trời Trong Loài Người
C4. Các Dấu Kỳ Phép Lạ Ngày Nay.
C4.1 Phải Chăng Các Dấu Kỳ Và Phép Lạ Đều Có Tính Nhất Thời?
C4.2 Các Dấu Kỳ Và Phép Lạ Trong Lịch Sử Hội Thánh
C5. Năm Ân Tứ Lãnh Đạo.
C6. Sự Phục Hưng Của Hội Thánh.
C6.1 Các Bữa Tiệc Của Chúa – Các Kiểu Mẫu Phục Hưng
C6.2 Mất Mát Và Phục Hồi
C7. Giáo Lý Về Sự Bảo An Vĩnh Viễn.

C7.1 Một Người Có Thể Nào Bị Hư Mất Sau Khi Đã Được Xưng Công
Bình Không?
C7.2 Loại Đức Tin Đúng Đắn
C8. Dâng Phần Mười Và Các Của Dâng
C9. Phụ Nữ Đối Với Chức Vụ
C9.1: Phụ Nữ Trong Sự Lãnh Đạo Và Trong Chức Vụ
C9.2: Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Cựu Ước
C9 3: Chức Vụ Của Phụ Nữ Trong Thời Tân Ước
C9.4: Những Phân Đoạn Kinh Thánh Nói Về Những Rắc Rối Của Phụ
Nữ Trong Chức Vụ
C. 10. Bảy Nghi Lễ Của Chúa.
C10.1 Giới Thiệu Về Các Nghi Lễ
C10.2 Lễ Vượt Qua
C10.3 Lễ Bánh Không Men
C10.4: Lễ Trái Đầu Mùa
C10.5: Lễ Ngũ Tuần
C10.6: Lễ Hân Hỉ
C10.7: Lễ Về Ngày Chuộc Tội
C10.8: Lễ Lều Tạm
C10.9: Giữ Các Ngày Lễ
C11. 500 Năm Giữa Cựu Ước và Tân Ước. Điều Gì Đã Xảy Ra Vào
Các Thế Kỷ Giữa Cựu Ước Và Tân Ước?

NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM THẾ NÀO ĐỂ…
( 28 Danh mục )
Phần D
NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM THẾ NÀO ĐỂ…
D1 NHẬN LÃNH BÁP-TÊM THÁNH LINH VÀ CÁC ÂN TỨ THÁNH
LINH
D1.1 – Đức Thánh Linh
D1.2 – Đức Thánh Linh và Tín Đồ

D1.3 – Các Ân Tứ Của Đức Thánh Linh
D2. HỌC CÁCH SUY XÉT LỜI TIÊN TRI
D2.1 Quan Niệm Của Kinh Thánh
D3 LÀM CHO ĐỨC TIN TĂNG TRƯỞNG
D3.1 Hạt Cải Tăng Trưởng Thế Nào?
D4 SỬ DỤNG SỨC MẠNH CỦA LỜI CÔNG BỐ BẰNG ĐỨC TIN
D4.1 Sống Chết Nơi Quyền Của Lưỡi
D5 SỰ CHỮA LÀNH THÂN THỂ
D5.1 Bệnh Tật: Nguồn Gốc Và Nguyên Nhân
D5.2 Cung Ứng Của Đức Chúa Trời Cho Sự Chữa Bệnh
D5.3 Những Cách và Phương Tiện Chữa Bệnh (Phần 1)
D5.4 Những Cách và Phương Tiện Chữa Bệnh (Phần 2)
D5.5 Công Tác Truyền Giáo Và Chữa Bệnh Trong Tân
Ước
D6 CHỮA LÀNH TÂM HỒN BỊ TỔN THƯƠNG
D6.1 Tâm Linh, Tâm Hồn, Thân Thể
D6.2 Bệnh Tâm Hồn
D6.3 Chữa Bệnh Tâm Hồn
D7 TRÁNH SỰ TỰ PHỤ TRONG VIỆC CHỮA BỆNH
D7.1 Đức Tin Trái Ngược Với Sự Tự Phụ
D8 TRÁNH CỰC ĐOAN TRONG VIỆC CHỮA BỆNH
D8.1 Thần Học Sai Lạc: Người Đốc Công Gian Ác
D9 ĐUỔI QUỶ

D9.1 Ma Quỷ – Học Cách Nhận Biết Chúng
D9.2 Ma Quỷ – Quyền Lực Của Chúng
D9.3 Trang Bị Để Đuổi Quỷ
D9.4 Hướng Dẫn Buổi Nhóm Giải Cứu
D10 SỬ DỤNG KHÍ GIỚI THUỘC LINH
D10.1 Hội Thánh Đắc Thắng
D11 TIN CẬY CHÚA TRONG TIỀN BẠC
D11.1 Đức Giê-hô-va, Đấng Chu Cấp Của Chúng Ta
D12 NHẬN BIẾT SỰ DẪN DẮT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
D12.1 Bảy Ngọn Đèn
D13 SOẠN BÀI GIẢNG / NGHIÊN CỨU KINH THÁNH
D13.1 Bài Giảng
D13.2 Bài Giảng Theo Văn Mạch
D13.3 Bài Giảng Theo Lối Giải Kinh
D13.4 Bài Giảng Theo Lối Tiểu Sử
D13.5 Diễn Giả

BA PHẦN CỦA HỘI THÁNH
PHẦN E1
BA PHẨN CỦA HỘI THÁNH
(MỖI TÍN HỮU MỘT CHỨC VỤ)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY DÀNH CHO MỤC SƯ
(Tác giả: Tiến sĩ Robert Frost và Ralph Mahoney)

PHẦN I: NỀN TẢNG CỦA HỘI THÁNH
E1.1 Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Được Mặc
Khải – Sự Sáng Tạo
E1.2 Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Bị Phá Hỏng
– Sự Phản Loạn
E1.3 Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Được Phục
Hồi – Sự Cứu Chuộc
E1.4 Sự Cứu Rỗi Vĩ Đại Của Chúng Ta
PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH
E1.5 Đặc Tính Của Người Lãnh Đạo – Bông Trái
Thánh Linh
E1.6 Quyền Năng Của Người Lãnh Đạo : (Phần
1) Phép Báptêm Trong Thánh Linh
E1.7 Quyền Năng Của Người Lãnh Đạo : (Phần
2) Những Ân Tứ Của Thánh Linh
E1.8 Sự Kêu Gọi Của Người Lãnh Đạo – Những
Ân Tứ Chức Vụ
PHẦN III: NHỮNG CHỨC VỤ CỦA CÁC TÍN HỮU TRONG HỘI
THÁNH
E1.9 Chức Vụ Đối Với Chúa – Thờ Phượng
E1.10 Chức Vụ Đối Với Nhau – Phục Vụ
E1.11 Chức Vụ Đối Với Thế Gian – Làm Chứng

PHẦN E2
SỰ NGỢI KHEN THỜ PHƯỢNG
E2.1 Chức Tế Lễ Mới
E2.2 Những Yếu Tố Quan Trọng Về Sự Ngợi Khen
E2.3 Sự Ngợi Khen: Phước Hạnh và Những Ngăn
Trở

E2.4. Đường Lối Kinh Thánh Về Sự Thờ Phượng
Và Ngợi Khen Đức Chúa Trời
E2.5 Dâng Của Lễ Bằng Sự Ngợi Khen
E2.6 Ý Nghĩa Của Sự Ngợi Khen Và Thờ Phượng
E2.7 Âm Nhạc Trọng Sự Ngợi Khen Và Thờ
Phượng
E2.8 Hướng Dẫn Một Buổi Nhóm Thờ Phượng
E2.9 Ý Nghĩa Tiên Tri Về Sự Ngợi Khen
PHẦN E3
HÀNG RÀO BA-BY-LÔN
E3 Hàng Rào Ba-by-lôn
PHẦN E4
HỌC TẬP CHINH PHỤC LINH HỒN TỘI NHÂN
E4.1 Các Phương Pháp Truyền Giáo
E4.2 Tại Sao Chúng Ta Phải Truyền Giáo
E4.3 Những Dấu Lạ Căp Theo Việc Truyền Giáo
E4.4 Cơ Đốc Nhân Thật – Làm Thế Nào Để Được
Cứu
E4.5 Những Lời Khuyên Thực Tế Về Việc Chinh
Phục Linh Hồn Tội Nhân
PHẦN E5
HƯỚNG DẪN NGƯỜI MỚI TIN CHÚA

E5.1
E5.2
E5.3
E5.4

Sự Sống Mới
Phép Báp-têm Bằng Nước – Phần I
Phép Báp-têm Bằng Nước – Phần II
Những Chuẩn Mực Đạo Đức Tình Dục

PHẦN E6
KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG HỘI THÁNH
E6.1 Cần Có Sự Kiềm Chế
E6.2 Khải Tượng – Chìa Khóa Dẫn Đến Sự Thành Công
E6.3 Lập Ra Những Mục Tiêu Và Những Ưu Tiên Hàng Đầu

E6.4 Ân Tứ Quản Trị
E6.5 Lên Kế Hoạch Như Thế Nào?
E6.6 Chiến Lược – Thực Hiện – Đánh Giá

PHẦN E7
BẢO TỒN MÙA GẶT
E7. 1 –
E7. 2 –
E7. 3 –
E7. 4 –
Tân Ước
E7. 5 –
Tân Ước
E7. 6 –
E7. 7 –
E7. 8 –
E7. 9 –
Gia
E7.10 –
E7.11 –
E7.12 –

Quyền Năng Của Sự Khao Khát Sâu Xa
Quyền Năng Vô Hạn Của Sự Hiệp Nhất Tận Hiến
Rao Giảng Đầy Đủ Về Tin Lành Của Đấng Christ
Người Rao Giảng Và Dân Chúng Trong Sự Phục Hưng
Hội Thánh Chung Và Các Hội Thánh Tư Gia Trong
Hình Ảnh Hội Thánh Cơ Đốc Thời Tân Ước
Chức Thầy Tế Lễ Của Hội Thánh Thời Tân Ước
Các Chức Vụ Trong Hội Thánh Thời Tân Ước
Các Chức Vụ Trong Hội Thánh Tại Thành Phố Và Tư
Sự Trang Bị Siêu Nhiên Cho Hội Thánh tư Gia
Mỗi Hội Thánh Tư Gia Là Một Căn Cứ Truyền Giáo
Sự Kêu Gọi Của Mùa Gặt

PHẦN F
MÃO TRIỀU THIÊN VÀ PHẦN THƯỞNG

F1. Sự Chuẩn Nhận của Đức Chúa Trời
F1.1 – Được Gọi, Được Chọn và Trung Tín.
F1.2 – Đức Chúa Trời Thử Nghiệm Con Người
F2. Mão Triều Thiên Và Phần Thưởng

F2.1 Tòa Án Của Đấng Christ
F3. Phán Xét Những Người Làm Công Vô Luật
F3.1 – Những Người Lãnh Đạo Bất Trung
F3.2 – Những Người Lãnh Đạo Trung Tín

PHẦN G
LAI THẾ HỌC
G1. Những Điêu Sau Rốt
G1.1. Những Ngày Sau Rốt
G 2. Sự Làm Con Nuôi
G 2.1. Sự Làm Con Nuôi Và Quyên Làm Con

http://nhulieuthanhkinh.com/index.php?option=com_content&view=
section&id=13&Itemid=69

UY QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG (Bài
số 29)
BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH:
UY QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG (Bài số 29)
(sưu tầm)

Trong Ê-phê-sô chương 5 Kinh thánh nói rằng người vợ phải phục dưới uy
quyền của chồng mình trong mọi sự ( câu 24) cũng như Hội thánh phục dưới
Đấng Christ.

