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Quyển Một trong bộ sách:
Sống Một Đời Sống Được Biến Đổi Trong Christ
Christ là Chức Vụ Ban Sự Sống

Bản quyền 2010 của Bill Loveless

Đã đăng ký Bản quyền. Cuốn sách này không được sao chép hoặc in lại để kiếm lợi nhuận hoặc
có mục đích thương mại. Việc sử dụng tài liệu này cho nghiên cứu cá nhân hoặc nhóm được cho
phép.
Các bản dịch Kinh Thánh sau đây được dùng:

Phiên bản quốc tế mới, bản quyền 1973, 1978, 1984 Hiệp hội Kinh thánh quốc tế. Được sử dụng
theo sự cho phép của Zondervan.

Bản dịch sống mới, bản quyền 1996 của Tyndale Charitable Trust. Được sử dụng theo sự
cho phép của Nhà xuất bản Tyndale.

Kinh thánh tiêu chuẩn Mỹ mới, bản quyền 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975,
1977, 1995. The Lockman Foundation. Được sử dụng theo sự cho phép.

Kinh thánh lấy từ Phiên bản King James mới, bản quyền 1982 của Thomas Nelson, Inc. Được
sử dụng theo sự cho phép.
Các trích dẫn Kinh thánh được đánh dấu (GNT) là từ Bản dịch Tin Mừng Cho Hôm Nay Phiên
bản Tiếng Anh thứ hai, bản quyền 1992 của Hiệp hội Kinh thánh Hoa Kỳ.

2

Mục lục
Bài Một - Sự khác biệt giữa đời sống của một Cơ đốc nhân “bất
định” với Đời sống Cơ đốc nhân “xác định” là gì?
Bài Hai - Phần Của Chúa Và Phần Của Bạn Khi Chúa Sống Trong
Bạn?
Bài Ba - Những lẽ thật quan trọng để bước đi bằng đức tin Hiểu biết Chúa Giê-su là sự sống của bạn
Bài Bốn - Trải nghiệm Lời hứa của Đức Chúa Trời về Chiến thắng,
Tự do và được chữa lành
Bài Năm - Cuộc chiến của đức tin
Bài Sáu - Những kỳ vọng liên quan đến bước đi đức tin của bạn
Bố cục của sách

Tôi muốn cảm ơn bạn đang đọc nghiên cứu Sống Bởi Một Nguồn Mới. Trước khi bạn bắt
đầu, tôi tin rằng sẽ rất hữu ích khi cung cấp cho bạn bố cục của nó. Nghiên cứu bao gồm sáu bài
học và mỗi bài học có năm bài đọc hàng ngày (Ngày thứ nhất, Ngày thứ hai, v.v.). Nếu bạn đọc
hàng tuần, điều này sẽ cho bạn bảy ngày để hoàn thành năm bài đọc này. Xuyên suốt mỗi bài
học sẽ là các câu hỏi, Kinh thánh để suy ngẫm và phần kết ước với Chúa.
Câu hỏi
Các câu hỏi được thiết kế chủ yếu để bạn so sánh những gì bạn tin với lẽ thật mà bạn vừa đọc.
Những câu hỏi này là chìa khóa để phơi bày bất kỳ niềm tin sai lầm nào mà bạn có thể có.
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Suy ngẫm Kinh Thánh
Một số người đấu tranh với từ “thiền /suy ngẫm” vì ý nghĩa của nó trong phong trào Thời đại
mới. Tuy nhiên, đó là một từ trong Kinh thánh mà chúng ta không cần phải né tránh. Chìa khóa
là những gì và chúng ta đang suy ngẫm về ai. Trọng tâm của thiền định của chúng ta sẽ là về
Chúa và lẽ thật của Ngài. Định nghĩa của tôi về từ “thiền/suy ngẫm” của nghiên cứu này là suy
ngẫm về những lẽ thật mà bạn đang đọc.

Kết ước với Chúa
Các phần của Kết ước với Chúa lồng trong mỗi bài học là những phần quan trọng nhất của sách.
Phần này được thiết kế để bạn yêu cầu Chúa Thánh Linh ban cho bạn sự mặc khải cá nhân, sự
hiểu biết và áp dụng những gì bạn vừa đọc. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đi đến những lẽ
thật mâu thuẫn với những gì bạn tin tưởng. (Nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa để biết lẽ thật
của Ngài, thì chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được những niềm tin sai lầm mà chúng ta đã
từng tin tưởng.)
Sự khải thị
Vì tôi sẽ sử dụng từ "khải thị" trong suốt nghiên cứu, tôi muốn xác định ý của tôi khi tôi sử dụng
từ này. Khải thị đơn giản có nghĩa là Chúa siêu nhiên lấy lẽ thật của Ngài và biến nó thành cá
nhân cho bạn và áp dụng cho các tình huống trong cuộc sống của bạn. Sự mặc khải đưa bạn từ
sự hiểu biết trí tuệ đến sự hiểu biết thuộc linh về lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Lẽ Thật Căn Bản
Hãy nhớ lẽ thật quan trọng này khi bạn nghiên cứu sách:
Bạn sẽ không sống vượt quá những gì bạn tin tưởng. Nếu những gì bạn tin là
dối trá, thì đó là cách bạn sẽ sống.
Đây là chìa khóa vì những gì bạn tin sẽ ảnh hưởng đến những gì bạn nghĩ, hành vi của bạn và
các lựa chọn mà bạn thực hiện. Do đó, một trong những mục tiêu của Chúa thông qua sách này
là phơi bày niềm tin sai lầm của bạn trước đây, làm mới tâm trí của bạn và giải phóng bạn theo
Giăng 8:32. Do đó, lời cầu nguyện của tôi là bạn sẽ tìm kiếm Chúa trong suốt nghiên cứu này
để giải phóng bạn khỏi những niềm tin sai lầm và những tác động bất lợi mà chúng đang tạo ra
trong cuộc sống của bạn.
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Bài Một
Sự khác biệt giữa đời sống của một Cơ đốc nhân “bất định” với
Đời sống Cơ đốc nhân “xác định” là gì?

NGÀY MỘT
Giới thiệu
Trước khi bắt đầu, tôi cảm thấy điều quan trọng là bạn phải biết rằng những lẽ thật mà tôi sẽ
chia sẻ không chỉ là lẽ thật thần học đối với tôi mà là những lẽ thật tiếp tục thay đổi suy nghĩ,
cảm xúc, niềm tin, hành vi và lựa chọn mà tôi đang thực hiện. Khi tôi đã giúp đỡ hàng trăm Cơ
đốc nhân, tôi đã chứng kiến Chúa giải thoát họ bằng những lẽ thật này. Tôi hy vọng rằng đây là
điều mà bạn muốn cho đời sống của bạn. Tin tốt là sự biến đổi nhờ lời hứa của Chúa đối với mỗi
Cơ đốc nhân.

Tổng quan của bài học thứ nhất

• Hiểu được sự khác biệt giữa đời sống “bất định” của tín nhân và đời sống Cơ đốc “xác định”
• Nhìn thấy lẽ thật của Chúa về ý nghĩa của đời sống được xác định.
• Chúa là nguồn sống của chúng ta
• Tìm hiểu về TỘI LỖI và SỰ SỐNG nhờ thập tự giá
• Học về cách Chúa sẽ biến đổi đời sống của chúng ta khi chúng ta sống lệ thuộc vào Ngài
là Nguồn sống
Đời sống bất định đối kháng với đời sống được xác định (“A” Life Versus “THE” Life)

Tiêu đề của bài học này là một câu hỏi bởi vì điều quan trọng đầu tiên là phải biết sự khác
biệt giữa đời sống “bất định” và đời sống được “xác định” của Cơ đốc nhân. Tại sao? Đó là bởi
vì một cuộc sống xác định sẽ dẫn đến việc thực hiện các lời hứa của Đức Chúa Trời về sự chiến
thắng, tự do và biến đổi trong khi cuộc sống bất định sẽ dẫn đến nhiều thất bại, nhiều ràng buộc
hơn và không thay đổi gì cả. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình để giải thích về sự
khác biệt giữa đời sống “BẤT ĐỊNH” và một đời sống “XÁC ĐỊNH”.
Tôi đã sống với cuộc đời Cơ đốc nhân “BẤT ĐỊNH” trong ba mươi năm.
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Trước khi tôi chia sẻ câu chuyện của mình, hãy để tôi định nghĩa đời sống Cơ đốc nhân
“BẤT ĐỊNH”

Đời sống Cơ đốc nhân bất định.
Điều tôi được dạy là tôi cần phải tự mình thực hành nếp sống đạo để sống đẹp lòng
Chúa và người khác, thông qua sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời
Tôi đã trở thành một Cơ đốc nhân năm 18 tuổi, nhưng tôi không nghiêm túc về việc bước đi với
Chúa cho đến khi tôi 22 tuổi. Lúc đó, tôi đã hỏi, “Tôi phải làm gì để thực sự sống đời sống Cơ
đốc nhân đúng nghĩa?”
Tôi đã hỏi câu hỏi này bởi vì mọi thứ trong cuộc sống của tôi là là kết quả của điều tôi học được
đều không đem lại kết quả mong muốn. Do đó, tôi nghĩ rằng phải học tập và áp dụng Kinh Thánh
để sống đời sống Cơ đốc đúng nghĩa. Suy nghĩ của tôi như vậy có hợp lý với bạn không?

Đây là một số câu trả lời cho câu hỏi của tôi mà các Cơ đốc nhân khác đã chia sẻ:
1. “Tôi được dạy rằng hãy tiếp nhận những gì Kinh Thánh dạy và cố gắng thực hiện nó.”
“Tôi được dạy rằng tôi cần phải cố gắng ngăn chặn tội lỗi.”
2. “Tôi được dạy cố gắng giữ các quy tắc và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.”
3. “Tôi cần sự giúp đỡ của Chúa để thay đổi bản thân.”
4. “Tôi cần phải cố gắng để trở nên công bình hơn.”
5. “Tôi cần cố gắng biến đổi hành vi xác thịt của mình thành hành vi tin kính.”
6. “Tôi có thể đạt được tự do và chiến thắng tội lỗi nếu tôi cố gắng hết sức.”
Tôi tin rằng nếu tôi có thể hoàn thành những điều này với sự giúp đỡ của Chúa thì tôi sẽ trở
thành một Cơ đốc nhân “thành công” làm đẹp lòng Chúa và những người khác. Lưu ý từ "cố
gắng" trong mỗi ví dụ trên.

Câu hỏi: Bạn đã được bảo phải làm một số điều trên đây để sống đời sống Cơ đốc?
Là một thanh niên có cá tánh “loại A”, tôi đã rất cố gắng để hoàn thành tất cả những điều đó
trong ba mươi năm với tư cách là một Cơ đốc nhân. Vấn đề là tôi càng cố gắng thì những điều
tồi tệ hơn cuối cùng đã lấn át tôi. Thay vì trải nghiệm sự tự do, chiến thắng tội lỗi và sự biến đổi
mà Chúa hứa, tôi lại cảm thấy thất vọng hơn với nếp sống đạo của mình, bởi vì dường như
không có gì thay đổi nơi tôi. Tôi cảm thấy ngày càng thất bại bởi vì tôi không thể hoàn thành
những gì mọi người nói với tôi rằng tôi cần phải hoàn thành. Ngoài ra, tôi cũng có một số cuộc
đấu tranh rất cá nhân mà tôi muốn được giải thoát.
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Cuộc đấu tranh cá nhân của tôi
Trong khoảng thời gian 30 năm này, tôi đã có những cuộc đấu tranh nội tâm lớn với sự bất
cập, sợ hãi. Những cuộc đấu tranh này rất mạnh mẽ trong đời sống của tôi đến nỗi chúng giống
như có “những kẻ độc tài” trong tôi ra lệnh cho các cảm xúc và lựa chọn của tôi. Sự thật là tôi
muốn được giải thoát khỏi sự trói buộc từ những cuộc đấu tranh này. Rốt cuộc, tôi đi đến một
lời hứa của Chúa Giê-su trong Giăng 8:32.

Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ khiến các ngươi được TỰ DO
Ở đây một lần nữa, tôi được cho biết rằng nếu tôi cố gắng hết sức với sự giúp đỡ của Chúa, tôi có
thể tự giải thoát chính mình. Tuy nhiên, dù cho cố gắng đến đâu, tôi cũng không bao giờ có thể
giải thoát bản thân khỏi cảm giác sợ hãi, giận dữ, không thỏa đáng và sự bất xứng. Trong thực tế,
các cảm xúc trong tôi trở nên tồi tệ hơn. Sau vài năm cố gắng để thoát khỏi những cuộc đấu tranh
này, tôi đi đến kết luận rằng những gì tôi đang làm không hiệu quả (và sẽ không bao giờ làm
nữa).
Sự thật cho biết, dọc theo hành trình ba mươi năm đó tôi đã từ bỏ cuộc sống Cơ đốc vì nó
không biến đổi tôi, nó không đáp ứng được kỳ vọng của tôi, và nó cũng không tạo ra những lời
hứa về tự do và chiến thắng tội lỗi. Tôi cảm thấy rằng dường như Chúa đã làm tôi thất vọng và
tôi chỉ còn lại một mình khốn khổ. Tôi đã đau khổ hơn trước khi tôi được cứu. Trong thực tế, tôi
đã rất chán nản đến nỗi tôi có ý nghĩ tự sát.
Đây có phải là cuộc sống sung mãn mà Chúa dự định cho tôi sống trong suốt những năm đó?
Tôi đã làm gì sai? Có một số lẽ thật quan trọng mà tôi đã bỏ lỡ trong sự hiểu biết của tôi về đời
sống Cơ đốc?
Còn bạn thì sao? Bạn đã được dạy một số điều giống như tôi được dạy phải làm và cố gắng biến
những điều đó xảy ra trong cuộc sống của bạn? Nếu vậy, tôi có một vài câu hỏi để hỏi bạn:

• Bạn đang vật lộn với kinh nghiệm chiến thắng tội lỗi trong nếp sống Cơ đốc?
• Có một số tội lỗi mà bạn không thể tự giải thoát?
• Có một số hành vi hoặc thái độ tội lỗi mà bạn muốn thay đổi, nhưng dường như chúng không
bao giờ thay đổi cho dù bạn có cố gắng thế nào?
Nếu bạn trả lời là “Có” cho một hoặc nhiều câu hỏi trong số này, thì có thể là bạn giống như
tôi, đã sống cuộc sống của Cơ đốc nhân “BẤT ĐỊNH”. Sự thật là cuộc sống của Cơ đốc nhân
“BẤT ĐỊNH” sẽ không bao giờ tạo ra một cuộc sống trọn vẹn, bền vững hoặc biến đổi. Nếu
chúng ta tiếp tục sống cuộc sống “BẤT ĐỊNH”, nó sẽ chỉ tạo ra:
• Thất vọng nhiều hơn
• Thất bại nhiều hơn
• Nhiều ràng buộc hơn
• Vỡ mộng nhiều hơn
• Nhiều rối loạn bên trong
• Nhiều hơn hoặc tệ hơn, không thay đổi gì cả
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Khi bạn nhìn vào các liệt kê trên, tôi hy vọng bạn sẽ đồng ý với tôi rằng đây không phải là
cuộc sống mà Chúa dự định cho chúng ta sống.

Cuộc sống Cơ đốc nhân bất định
sẽ chỉ tạo ra thất bại thêm, bị ràng buộc thêm và không thay đổi.
Đây có phải là cuộc sống mà Chúa dự định cho chúng ta, hay còn một cuộc sống khác?

Câu hỏi: Bạn đã từng sống cuộc đời Cơ đốc nhân “BẤT ĐỊNH”? Nếu vậy, bạn cảm thấy thế
nào về đời sống Cơ đốc của bạn cho đến nay? Bực bội? Bị đánh bại? Bị vỡ mộng? Muốn nhiều
hơn nữa? Thiếu thốn một số điều? Muốn từ bỏ? Cần cố gắng hơn nữa?
Vì vậy, khi chúng ta nhìn vào kết quả của cuộc sống “BẤT ĐỊNH” nó đặt ra câu hỏi, “Có một
cuộc sống khác mà Chúa dành cho chúng ta để sống không?” Tin tốt lành là có một cuộc sống
khác mà Chúa kêu gọi chúng ta trải nghiệm, và nó được gọi là cuộc sống “XÁC ĐỊNH.” Hãy
cùng nhìn vào ý nghĩa của cuộc sống “XÁC ĐỊNH”
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Đời sống Cơ đốc xác định là gì?
Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này dựa trên những gì Chúa Giê-su và Phao-lô dạy về đời sống Cơ đốc xác
định.

Những gì Chúa Giê-su dạy về cuộc sống Cơ đốc nhân “XÁC ĐỊNH”

Chúa Giê-su phán:

“…Ta là đường đi, lẽ thật và SỰ SỐNG
(sự sống xác định)…”
Giăng 14:6

“…TA là sự sống lại và SỰ SỐNG.”
11:25

Giăng

Chúa Giê-su dạy gì trong hai câu này? Tôi tin rằng rõ ràng Chúa Giê-su đang phán dạy rằng
chính Ngài là Sự sống. Ngài có ý gì khi nói rằng Ngài là Sự sống? Trong nhiều năm, tôi đã đọc
những câu này và kết luận rằng chúng chỉ có nghĩa rằng Ngài là nguồn cho sự sống đời đời của
tôi. Tuy nhiên, có thể Chúa Giê-su đang nói với chúng ta vài điều gì đó ẩn sâu hơn trong những
câu này? Hãy cùng khám phá câu trả lời cho câu hỏi này bằng cách suy nghĩ đến những gì Phaolô dạy.

Phao-lô nói gì về đời sống Cơ đốc xác định?
Phao-lô nắm lấy lẽ thật Christ là sự sống xác định, khi ông viết trong Cô-lô-se 3:4:

“..Christ là sự sống của anh em...”
Phao-lô nói gì trong câu này? Ông đang nói rằng sự sống của Chúa Giê-su còn hơn cả sự
sống đời đời mà Ngài ban cho, khi bạn được cứu. Ông đang nói rằng Chúa Giê-su là sự sống của
bạn ngày hôm nay, tại thời điểm này. Lúc này bạn có thể gãi đầu và hỏi: Phao-lô đang nói về cái
gì vậy? Điều đó có nghĩa là Chúa Giê-su là sự sống của tôi? Có phải đời sống mà Phao-lô đang
đề cập liên quan đến đời sống Cơ đốc? Tôi tin rằng câu trả lời được tìm thấy trong Phi-líp 1:21
khi Phao-lô viết:
“Đối với tôi, sống là Christ.”
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Phao-lô đang nói rằng cuộc sống của ông là Chúa Giê-su. Chúa Giê-su và Phao-lô đang bày
tỏ cho chúng ta một sự thật đáng kinh ngạc, đó là:

Đời sống Cơ đốc nhân xác định là một THÂN VỊ: Chính Đấng Christ

Trước đây bạn có hiểu rằng chính Chúa Giê-su là đời sống Cơ đốc nhân “XÁC ĐỊNH”? Hãy
suy nghĩ về điều này cẩn thận. Nếu cuộc sống Cơ đốc nhân “XÁC ĐỊNH” là một Thân vị, điều
đó có nghĩa là cuộc sống Cơ đốc không phải là hoàn thành một danh sách kiểm tra, cố gắng giữ
một bộ quy tắc, cố gắng tránh phạm tội hoặc cố gắng hết sức để sống vì Chúa? Tôi tin rằng
những gì Chúa Giê-su và Phao-lô đã nói là cuộc sống Cơ đốc nhân “XÁC ĐỊNH” thì không phải
là cuộc sống mà chúng ta sẽ tạo ra. Đó là một cuộc sống mà chỉ có Chúa Giê-su mới có thể tạo
ra.
Lẽ thật là đời sống Cơ đốc không phải là sống “BẤT ĐỊNH.” Nó là một cuộc sống “XÁC
ĐỊNH.” Vấn đề là bạn và tôi không thể sống cuộc sống “XÁC ĐỊNH.” Chỉ có Chúa Giê-su
mới có thể làm điều đó. Hãy để tôi chia sẻ với bạn cách tôi khám phá cuộc sống “XÁC ĐỊNH”.
Cuối Cùng Tôi Cũng Hiểu Điều Gì Là Ý Nghĩa Của Một Đời Sống Được “XÁC ĐỊNH”
Tôi ít biết rằng trong suốt ba mươi năm đó, Chúa đang trong quá trình đưa tôi đến tận cùng
của chính mình để cố gắng sống cuộc sống Cơ đốc thành công bằng nỗ lực của chính tôi. Vào
Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 1998, khi đang ngồi trong bãi đậu xe của nhà thờ, một ý nghĩ
xuất hiện trong đầu tôi dưới dạng một câu hỏi. Câu hỏi đặt ra là, “Bạn đã cố gắng, bằng chính
sức lực và khả năng của mình, để làm cho đời sống Cơ đốc vận hành phải không?” Không có
nghi ngờ gì trong tâm trí tôi rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang đặt câu hỏi trong tôi.
Phản ứng của tôi với Chúa là, “tôi đã xong rồi! Tôi không thể làm điều đó.” Thời điểm của Chúa
là hoàn hảo bởi vì vào ngày đó trong nhà thờ, Chúa đã sử dụng một diễn giả tên là Ian Thomas
để chia sẻ lẽ thật về đời sống XÁC ĐỊNH. Khi ông đứng lên, những lời đầu tiên được thốt ra là:

Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định để bạn tự mình sống đời sống Cơ đốc
nhân xác định. Chỉ duy Christ có thể làm điều đó bên trong
và thông qua bạn.

Tôi đã bị choáng váng bởi những lời này bởi vì ông ấy là người đầu tiên trong suốt ba mươi
năm nói với tôi rằng việc tôi cố gắng sống cuộc sống Cơ đốc là không cần thiết. Điều mà Chúa
Thánh Linh đã phán với tôi qua Ian Thomas là lẽ thật quan trọng này:
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LẼ THẬT CHÌA KHÓA:
Chỉ duy MỘT Người có thể sống đời sống Cơ đốc hoàn hảo
và đó chính là Đấng Christ

Lẽ thật này có thể làm bạn giật mình như khi tôi nghe nó lần đầu tiên. Tuy nhiên, điều đó có
đúng không? Không ai khác ngoài Chúa Giê-su đã sống một cuộc đời hoàn hảo. Do đó, những gì
làm cho chúng ta được thuyết phục rằng chúng ta không có khả năng sống giống như Chúa? Hãy
nghĩ về sự thật sau đây:

Tất cả những gì chúng ta có thể làm trong sức mạnh và khả năng của chính
mình là một hình thái của đời sống Cơ đốc bất định.

Chỉ duy CHRIST có thể sống đời sống Cơ đốc xác định.

Câu nói này có thể tạo ra một câu hỏi khác: Nếu chỉ có Chúa Giê-su mới có thể sống đời
sống Cơ đốc “XÁC ĐỊNH” thì tôi sẽ sống như thế nào? Chúng ta sẽ thấy Lời Chúa trả lời câu
hỏi đó trong loạt bài học này.
Câu hỏi: Các lẽ thật Kinh Thánh ở trên về Chúa Giê-su là đời sống Cơ đốc XÁC ĐỊNH có phù
hợp với những gì bạn tin không? Nếu không, làm thế nào nó có thể thay đổi cách bạn sống cuộc
sống Cơ đốc nếu bạn tin rằng chỉ có Chúa Giê-su là người duy nhất có thể sống cuộc sống Cơ
đốc nhân XÁC ĐỊNH?
Suy ngẫm: về những câu Kinh Thánh trên và cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn nếu bạn đang sống
cuộc sống BẤT ĐỊNH, hay cho phép Chúa Giê-su sống cuộc sống XÁC ĐỊNH bên trong bạn?

Kết ước với Chúa: Nếu lẽ thật này là mới đối với bạn, xin vui lòng dành một chút thời gian để
đến với Chúa và cầu xin Ngài biến những lẽ thật này thành lẽ thật của cá nhân bạn. Hãy cầu xin
Chúa soi sáng cho bạn một cách sâu sắc hơn về ý nghĩa của lẽ thật: Chúa Giê-su là sự sống. Nếu
lẽ thật này mâu thuẫn với những gì bạn đã tin về đời sống Cơ đốc cho đến nay, hãy cầu xin
Chúa bày tỏ cho bạn trong những gì bạn vừa đọc có phải là lẽ thật hay không. Trong phần tiếp
theo, chúng ta sẽ xem xét thêm về ý nghĩa của Chúa Giê-su là sự sống của chúng ta.
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NGÀY HAI
Chúa Giê-su là sự sống của bạn có ý nghĩa gì?

Câu hỏi tiếp theo mà bạn có thể hỏi đó là: Chúa Giê-su là sự sống của tôi hàm ý điều gì?
Tôi tin rằng Chúa tổng hợp ý nghĩa của câu trả lời trong 1 Cô-rinh-tô 1:30
“He is the SOURCE of your life in Christ Jesus …” (RSV)
Ngài là NGUỒN cho sự sống của bạn trong Christ Giê-su (RSV)
Chúa cho chúng ta câu trả lời trong phần đầu của câu này khi Ngài nói rằng Ngài là NGUỒN
của sự sống bạn trong Chúa Giê-su. Một trong những định nghĩa cho từ "Nguồn” là một người
sản xuất ra. Đây có thể là một lẽ thật mới đối với bạn bởi vì rất nhiều Cơ đốc nhân đã được dạy
sai như tôi rằng họ là nguồn sống của đời sống Cơ đốc nhân với sự giúp đỡ từ Chúa. Bạn thấy
đấy, chỉ có thể có MỘT nguồn thực sự để sống đời sống Cơ đốc.

Lẽ thật là Chúa, KHÔNG phải bạn; Ngài là NGUỒN mà nhờ Ngài bạn sống đời sống Cơ
đốc.
Nhìn vào hai câu Kinh Thánh khác bày tỏ Đức Chúa Trời là Nguồn sống của bạn để bạn sống
đời sống Cơ đốc.
Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có
nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.
Công vụ 17:28
Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! Amen.
Rô-ma 11:36
Đây chỉ là hai trong số nhiều câu trong Kinh thánh bày tỏ cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời là
nguồn của chúng ta để sống cuộc sống Cơ đốc. Bạn có thể tự hỏi thực tế nào khi nói rằng Đức
Chúa Trời là Nguồn của tôi. Hãy xem xét bốn ví dụ về ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời là
Nguồn của bạn.
• Đức Chúa Trời là Nguồn của bạn để đáp ứng nhu cầu của bạn. Phi-líp 4:19
• Đức Chúa Trời là Nguồn sức mạnh chiến thắng tội lỗi của bạn. 1 Giăng 3: 6
• Đức Chúa Trời là Nguồn làm mới tâm trí của bạn để tin vào lẽ thật của Ngài. Rô-ma 12: 2
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• Đức Chúa Trời là Nguồn để biến mọi lời hứa của Ngài thành hiện thực trong kinh
nghiệm biến đổi đời sống của bạn. Phi-líp 1: 6
Bạn đã cố gắng trở thành nguồn để thực hiện bất kỳ điều nào trong bốn điều được liệt kê ở trên
chưa? Nếu vậy, làm thế nào bạn thành công? Nếu chúng ta thành thật với chính mình, chúng ta
sẽ phải nói rằng không thể được trong chuyện này. Sự thật là nếu chúng ta cố gắng trở thành
nguồn sống cho đời sống Cơ đốc nhân, chúng ta sẽ thất bại. Nếu Ngài không phải là Nguồn trong
hành trình đức tin của chúng ta (và trong tất cả các lĩnh vực khác trong cuộc sống) thì chúng ta sẽ
không bao giờ trải nghiệm lẽ thật của Chúa và những lời hứa của Ngài trong cuộc sống của chính
mình.

Đức Chúa Trời là NGUỒN cho bạn để sống cuộc sống Cơ đốc nhân có nghĩa là CHỈ Đức
Chúa Trời có thể khiến cho lẽ thật của Ngài và lời hứa của Ngài trở thành TRẢI NGHIỆM
hiện thực trong cuộc sống của bạn.

Câu hỏi: Bạn có tin rằng đến thời điểm này, BẠN vẫn là nguồn với sự giúp đỡ từ Chúa để sống
cuộc sống Cơ đốc? Nếu vậy, làm thế nào để tin vào lẽ thật rằng Ngài là Nguồn thay đổi cách bạn
sống nếp sống Cơ đốc?
Suy ngẫm: Đọc 1 Cô-rinh-tô 1:30, Công vụ 17:28 và Rô-ma 11:36.
Kết ước với Chúa: Sử dụng ba câu này, xin Thánh Linh cho bạn hiểu sâu hơn về ý nghĩa
của Ngài là Nguồn của bạn để sống đời sống Cơ đốc.
Tại sao Đức Chúa Trời không giúp chúng ta trở thành nguồn?
Tôi nghe nhiều Cơ đốc nhân nói, “Đức Chúa Trời sẽ giúp tôi.” Từ đó, những gì họ nói một cách
vô thức là Đức Chúa Trời sẽ giúp họ để giải quyết vấn đề của họ như thay đổi bản thân và những
việc khác. Đức Chúa Trời sẽ trợ giúp tôi khi tôi là nguồn của chính mình. Đây là một giáo lý sai
lầm bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định cho con người trở thành nguồn sống. Hãy suy
nghĩ về câu hỏi này, nếu Chúa là nguồn, thì tại sao Ngài lại giúp bạn là nguồn? Bạn thấy đấy,
nếu vậy, Chúa đã sai! Nếu Ngài không phải là Nguồn của bạn để sống đời sống Cơ đốc nhân, thì
kết quả với bạn sẽ là thất bại nhiều hơn, tù túng hơn và không có sự biến đổi nào. Thiết kế của
Đức Chúa Trời chỉ hoạt động theo chiều này: Ngài là Nguồn của bạn.
Kết ước với Chúa: Nếu bạn tin rằng đến thời điểm này, bạn vẫn là nguồn với sự giúp đỡ của
Chúa để sống cuộc sống Cơ đốc, hãy cầu xin Chúa ban cho bạn sự mặc khải sâu sắc hơn rằng
chỉ có Ngài mới có thể là Nguồn để cho bạn sống đạo đúng nghĩa.

NIỀM TIN SAI LẦM số 1 của đời sống Cơ đốc nhân:
Con người có thể THÀNH CÔNG trong nếp sống đạo
bằng cách là nguồn (của chính mình) và sử dụng trí tuệ, khả năng RIÊNG của mình với SỰ
GIÚP ĐỠ từ Đức Chúa Trời
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Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời là Nguồn của chúng ta, hãy nhìn sâu
hơn vào ý nghĩa Chúa Giê-su là sự sống của chúng ta.
Làm thế nào để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Nguồn của chúng ta?
Để hiểu rõ hơn về lẽ thật Đức Chúa Trời là Nguồn của chúng ta, tôi cảm thấy rằng điều quan
trọng ở điểm này là nhìn lại thiết kế và kế hoạch ban đầu của Chúa. Tôi tin rằng điều này sẽ cung
cấp cho bạn thêm bằng chứng cho thấy ý định của Đức Chúa Trời ngay từ đầu là Chúa trở thành
Nguồn sống cho con người. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét bốn điều.
• Ai là nguồn của A-đam và Ê-va trước sự sa ngã?
• Chuyện gì đã xảy ra với A-đam và Ê-va trong lúc rơi vào sự sa ngã?
• Tình trạng tâm linh của con người khi sinh ra là gì?
• Chúa đã hoàn thành điều gì cho con người để trở thành Nguồn của con người?
Hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào tình trạng của A-đam và Ê-va trước và sau khi sa ngã
trong vườn địa đàng.
Ai là Nguồn của A-đam và Ê-va trước sự sa ngã?
Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người
trở nên một loài sanh linh.
Sáng. 2:7
Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở
nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-su Christ.
Phi-líp 4:19
Khi tạo ra con người, Đức Chúa Trời là Nguồn của con người. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn
lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng
thế 2: 7). Xa hơn nữa, Đức Chúa Trời là NGUỒN của con người để đáp ứng tất cả các nhu cầu
về thể chất, tinh thần và tình cảm của chúng ta (Phi-líp 4:19). Đức Chúa Trời thiết kế Ngài là
Nguồn ngay từ đầu vì con người không thể tự đáp ứng những nhu cầu của mình mà chỉ có
Chúa có thể làm điều đó.
Sơ đồ sau đây minh họa mối quan hệ của con người với Chúa trước sự sa ngã:
Đức Chúa Trời là NGUỒN đáp ứng cho các nhu cầu của A-đam và Ê-va trước khi họ sa ngã.
God was the Source to meet Adam and Eve‘s Need before the fall
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God Was The SOURCE To Meet
Adam and Eve’s Needs Before The Fall

GOD
Man’s Source

Spiritual
Physical
Emotional

Adam
Dependent
on God

Eve
Dependent
on God

Chú thích các cụm từ Tiếng Anh trong hình minh họa:
GOD’s man Source: ĐỨC CHÚA TRỜI là Nguồn của con người
Spiritual: Thuộc linh, Tinh thần
Physical: Vật lý, Thể chất
Emotional: Tình cảm
Adam Depentdent on God: A-đam phụ thuộc vào Chúa
Eve Depentdent on God: Ê-va phụ thuộc vào Chúa

Nếu Chúa là Nguồn để đáp ứng mọi nhu cầu của tổ phụ loài người, chúng ta có thể kết luận
rằng A-đam và Ê-va đã hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa để đáp ứng những nhu cầu đó?

Phụ thuộc vào Đức Chúa Trời là từ khóa để mô tả mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với vợ
chồng A-đam. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa để đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Chúng ta
sẽ kết thúc phần này với lẽ thật quan trọng sau đây:

LẼ THẬT CĂN BẢN
Chừng nào A-đam và Ê-va còn tiếp tục sống phụ thuộc vào Chúa,
Ngài vẫn là NGUỒN của họ để đáp ứng tất cả các nhu cầu của họ.
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Chúa đã cho A-đam và Ê-va một sự lựa chọn tự do để trở
thành người phụ thuộc
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.
Sáng. 2:16-17

Con người có ý chí tự do, Đức Chúa Trời đã cho con người một
sự lựa chọn là phụ thuộc vào Ngài hoặc độc lập theo Sáng thế 2:16, 17. Sự lựa chọn ở đây là họ có thể
ăn trái của bất kỳ cây nào trong vườn trừ một cây. Sự lựa chọn này là một bài kiểm tra về sự sẵn sàng
tiếp tục tùy thuộc vào Chúa. Nếu họ chọn cách phụ thuộc vào Chúa và ăn trái của mọi cây khác nhưng
trừ ra cây tri thức về thiện và ác, họ sẽ sống. Tuy nhiên, nếu họ ăn trái cây tri thức về thiện và ác, họ
sẽ chết. Chúng ta biết sự lựa chọn tồi tệ của Ê-va trong Sáng thế ký 3:6.

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 khoảnh khắc đó, A-đam và Ê-va đã đưa ra một quyết định độc lập với Đức Chúa Trời. Tội
lỗi dẫn đến cái chết thuộc linh theo Rô-ma 5:12.
Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết
đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
Ý nghĩa của cái chết thuộc linh là gì? Từ khóa trong việc định nghĩa cái chết thuộc linh là từ
tách rời. Từ này trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp có nghĩa là bị tách ra hay bị cắt đứt.

SỰ CHẾT THUỘC LINH được định nghĩa là bị tách ra hay bị cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời

Sự tách rời này có hai mặt:
• PHÂN CÁCH khỏi sự sống của Chúa
…bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của
Đức Chúa Trời.
Ê-phê-sô 4:18
Vào thời điểm mà A-đam và Ê-va chọn sự độc lập khỏi Đức Chúa Trời và phạm tội, Ngài đã
phân cách sự sống của Ngài ra khỏi họ. Mặc dù A-đam và Ê-va vẫn còn sống về thể xác, họ đã
không còn trải nghiệm đời sống thuộc linh với Chúa. Kết quả là họ đã chết về mặt tâm linh.
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• PHÂN CÁCH khỏi Chúa là NGUỒN
Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã
che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa
Ê-sai 59:2
Như đã đề cập ở trên, A-đam và Ê-va hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa là Nguồn của họ để đáp
ứng mọi nhu cầu. Tuy nhiên, do hậu quả của tội lỗi của họ, Đức Chúa Trời đã tách chính Ngài ra
khỏi con người, và kết quả là Ngài sẽ không còn là Nguồn để đáp ứng nhu cầu của con người. Đây
là kết quả:

Con người bị bỏ lại để sống bằng chính năng lực của mình, tự đáp ứng nhu cầu của riêng
mình, tự giải quyết các nan đề và nỗ lực tìm kiếm sự thành công

Nhìn vào sơ đồ bên dưới và xem tình trạng con người thay đổi như thế nào sau sự sa ngã.

Adam and Eve’s Condition AFTER The Fall

GOD

SEPARATION

Adam

Eve

Spiritually dead

Spiritually dead

Self as the
source

Self as the
source

GOD: Đức Chúa Trời
Adam and Eve’s Condition After the Fall: Tình trạng của A-đam và Ê-va sau khi sa ngã.
SEPARATION: Sự Phân Cách
Spiritually dead: Sự chết thuộc linh
Self as the source: Bản ngã (cái tôi) là nguồn sống

17

NGÀY BA
Vấn đề là chúng ta đã thừa hưởng sự chết tâm linh của A-đam và Ê-va
Điều này có ý nghĩa với bạn và tôi đã thừa hưởng sự chết và sự phân cách tâm linh của Ađam với Đức Chúa Trời khi sinh ra. Rô-ma 5:12 cho chúng ta biết điều này:
Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì
sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
Chúng ta thấy trong Rô-ma 5:12 rằng qua tội lỗi của A-đam, mỗi người chúng ta được sinh ra
đã chết về mặt thuộc linh. Nói cách khác, chúng ta đã thừa hưởng sự chết tâm linh của A-đam
ngay khi chúng ta được sinh ra.

Giống như A-đam và Ê-va, chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời là Nguồn sự sống .

Sơ đồ tiếp theo minh họa lẽ thật rằng chúng ta thừa hưởng sự phân cách của A-đam với Chúa là
Nguồn sự sống, kết quả là chúng ta đã chết về mặt thuộc linh.
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Man Inherited Adam’s Condition At Physical Birth

GOD
Life
Source

It is up
to ME!

SE

PA
RA
TIO
N

Spiritually
Dead

Man Inherited Adam’s Condition at Physical Birth: Con người thừa hưởng tình trạng của A-đam
ngay khi sinh ra
It is up to me: Mọi quyết định hay lựa chọn tùy thuộc vào tôi
God Life Source: Đức Chúa Trời Là Nguồn Sự Sống
SEPARATION: Sự Phân Cách
Spiritually dead: Sự chết thuộc linh
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Bạn đã thừa hưởng sự chết tâm linh của A-đam, điều này dẫn đến sự
phân cách với Chúa là nguồn sự sống. Vì sự phân cách này, bạn quyết
định trở thành nguồn để cố gắng sống.
Câu hỏi: Nếu thiết kế ban đầu của Chúa là bạn và tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài là Nguồn, bạn
và tôi có thể sống độc lập với Chúa, tự đáp ứng các nhu cầu, giải quyết các vấn đề và thành công
trong đời sống Cơ đốc nhân?
Suy ngẫm: Lẽ thật theo thiết kế của Chúa từ ban đầu là để con người hoàn toàn phụ thuộc vào
Ngài là Nguồn cho đời sống Cơ đốc.
Kết ước với Chúa: Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn thêm sự mặc khải ý nghĩa về Ngài là nguồn
sống của bạn (trong hôn nhân, trong công việc và trong hoàn cảnh của bạn).

Chúa đã làm gì để khôi phục lại những gì đã mất trong vườn sau khi con
người sa ngã?
Chúa biết rằng con người sẽ vĩnh viễn xa cách Ngài nếu Ngài không đưa ra giải pháp. Do
đó, có hai điều mà Chúa cần phải làm để ban cho sự cứu rỗi và sự sống của con người (và để
khôi phục lại chính Ngài như nguồn sự sống cho con người). Tôi muốn minh họa hai điều này
bằng cách sử dụng sơ đồ mà tôi gọi là Hai mặt của thập giá. Một bên của thập giá đại diện cho
phía TỘI LỖI, và bên kia đại diện cho phía SỰ SỐNG. Trước tiên, hãy nhìn vào mặt TỘI LỖI
của thập tự giá để xem Chúa đã hoàn thành điều gì để giải quyết tội lỗi của chúng ta.
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Phía TỘI LỖI của Thập giá - Chúa Giê-su đã chết vì TỘI LỖI của chúng ta
để ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Tin tốt lành của phúc âm là Chúa Giê-su đã đến để gánh lấy tội lỗi của chúng ta vì chúng ta
đang cần một Đấng Cứu Rỗi. Qua sự chết của Ngài, hình phạt tội lỗi của chúng ta đã được xử lý,
và bằng cách tin cậy Chúa Giê-su để được cứu, chúng ta nhận được sự sống đời đời.
Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư
dật của ân điển Ngài
Ê-phê-sô 1:7
Ai tin Con, thì được sự sống đời đời
Giăng 3:36 a

Đấng Christ chết vì tội lỗi của chúng ta đại diện cho phía TỘI LỖI của thập tự giá.

Sơ đồ sau minh họa phía TỘI LỖI của thập giá.

Christ DIED for
your sins.
Ephesians 1:7

The SIN side of the cross: Phía TỘI LỖI của Thập tự giá
SIN: Tội lỗi
Christ DIED for your sins: Christ chịu chết vì tội chúng ta
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Ghi chú: Nếu bạn không chắc chắn rằng bạn đã nhận được Đấng Christ để được cứu, bạn có
thể làm điều đó ngay bây giờ. Bạn có thể chỉ cần nói lời cầu nguyện sau đây trong đức tin và
nhận được sự tha thứ và cứu rỗi: “Chúa ơi, con nhận ra rằng con là một tội nhân cần Đấng Cứu
Rỗi. Chúa Giê-su đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con, con tiếp nhận Ngài bằng đức tin là
Cứu Chúa của con. Amen.”

Phía bên SỰ SỐNG của thập tự giá - Chúa đặt chính Ngài vào con người để
trở thành NGUỒN sự sống cho con người.
Mặc dù Chúa Giê-su đã chết cho con người để con người có thể được cứu, nhưng vấn đề
là con người vẫn còn bị tách ra khỏi Chúa là NGUỒN sự sống của mình.

Vì con người không được thiết kế để sống tách biệt khỏi Chúa, nên Ngài đã hoàn thành ba điều nữa để khôi
phục lại chính Ngài như là Nguồn sự sống cho con người. Ba điều này tạo nên cái mà tôi gọi là phía bên
SỰ SỐNG của thập giá. Hãy cùng khám phá ý nghĩa của phía bên SỰ SỐNG của thập giá.

Christ DIED for
your sins.
Ephesians 1:7

God put the FULLNESS of
HIMSELF back into man. –
Colossians 2:9, 10
God put His LIFE and POWER in
you. – 1 John 5:12; Acts 1:8
God put Himself in UNION
with you. – John 14:20

The LIFE side of the cross: Phía SỰ SỐNG của thập tự giá
SIN: Tội lỗi
LIFE: Sự sống
Christ DIED for your sin: Christ chết vì tội của bạn
God put His LIFE and POWER in you: Đức Chúa Trời ban SỰ SỐNG và QUYỀN NĂNG của Ngài
bên trong bạn
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God put Himself in UNION with you: Đức Chúa Trời đặt chính Ngài trong SỰ HIỆP NHẤT với bạn

1. Đức Chúa Trời đã đặt SỰ ĐẦY DẪY của chính Ngài trở lại vào trong con người
Vào giây phút tiếp nhận sự cứu rỗi, bạn không chỉ nhận được Chúa Giê-su là Cứu Chúa của bạn, mà bạn
còn nhận được một Đức Chúa Trời đầy đủ (Cha, Con và Thánh Linh). Chúng ta thấy điều này trong Cô-lôse 2: 9, 10:
“Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài
mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.”
Những câu Kinh Thánh này đang nói với chúng ta rằng sự đầy đủ của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-su
và Chúa Giê-su hiện đang ở trong bạn và kết quả là bạn có Cha, Con và Thánh Linh bên trong bạn. Bạn
không còn có một Đức Chúa Trời tách biệt với bạn. Bây giờ bạn có một Đức Chúa Trời đầy đủ bên trong
bạn!

God Put The Fullness of Himself In You

Father

Son
Holy Spirit

God Put The Fullness of Himself In You: Đức Chúa Trời đặt sự đầy trọn của Ngài bên trong bạn
Father: Cha
Son: Con
Holy Spirit: Thánh Linh

Điều quan trọng là phải hiểu rằng nếu bạn đã nhận được Chúa Giê-su để được cứu, bây giờ
bạn CHỨA ĐỰNG sự trọn vẹn của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-su và Đức Chúa Thánh
linh
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Câu hỏi: Nếu bạn không hiểu rằng bạn chứa toàn bộ sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, điều này sẽ ảnh
hưởng gì đến cuộc sống của bạn? Còn khi bạn hiểu lẽ thật này, nó sẽ ảnh hưởng gì đến bạn?

Suy Ngẫm: về Cô-lô-se 2: 9, 10. Hãy suy nghĩ về câu hỏi này, “tôi đang thiếu thốn gì nếu tôi
chứa đựng Cha, Con và Thánh Linh?”
Kết ước với Chúa: Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn thêm sự mặc khải về ý nghĩa vĩnh cửu của
sự đầy trọn của chính Ngài hiện đang ở trong bạn.

NGÀY BỐN
2. Bây giờ bạn có ĐẦY TRỌN sự sống của Đức Chúa Trời và quyền năng Ngài

bên trong bạn.
Ngoài ra, khi nhận được sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, bạn cũng nhận được tất cả Sự sống và
Quyền năng của Ngài.
a. SỰ SỐNG của Christ
Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức
Chúa Con thì có sự sống

1 Giăng 5:11-12
Chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là Sự sống ở trong Chúa Giê-su.
Một số ví dụ về sự sống mà chúng ta hiện đang sở hữu là gì.
Christ là sự sống của bạn có nghĩa là bạn chứa đựng TẤT CẢ những gì của Christ:
Yêu vô điều kiện

Chiến thắng

Có tư cách

Thỏa lòng

Đức tin

Tự do

Kiên nhẫn

Sức mạnh

Hòa bình

Quyền năng

Tha thứ

Hiểu biết

An ninh

Không sợ

Khôn ngoan

Phân biệt

Quân bình

Khiêm nhu

Tin cậy Christ

Bạo dạn

Công bình

Không tư lợi

Yên nghỉ

Thương xót

Không nản lòng

Hy vọng

Tử tế

Kiểm soát

Trung tín

Vui mừng
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Chúa Giê-su là sự sống của bạn có nghĩa là Chúa Giê-su là NGUỒN của bạn để cung cấp cho
bạn sự bình an của Ngài, sự thỏa lòng của Ngài, niềm vui của Ngài, v.v…

Vì bạn chứa đựng sự sống của Chúa Giê-su, điều đó có nghĩa là tất cả các đặc điểm của sự sống Chúa Giêsu được liệt kê ở trên có sẵn cho bạn bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ học trong Bài học thứ tư sự khác biệt giữa
các đặc điểm của sự sống Chúa Giê-su và sự sống của con người (ví dụ, sự khác biệt giữa tình yêu của Chúa
Giê-su so với tình yêu của con người). Tuy nhiên, bây giờ tôi chỉ muốn bạn nhận thức rằng trong thời điểm
này, tất cả các đặc điểm giống như Chúa Giê-su ở trên có sẵn cho bạn.

Câu hỏi: Đời sống của bạn khác biệt như thế nào nếu bạn đang sống trong sự hòa bình, kiên nhẫn, chiến
thắng, v.v… của Christ được liệt kê ở trên?
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................

Kết ước với Chúa: Chọn một hoặc hai đặc điểm của đời sống Chúa Giê-su mà bạn muốn trải nghiệm nhất và
bắt đầu tìm kiếm Chúa để biến những đặc điểm giống Chúa Giê-su được liệt kê ở trên thành kinh nghiệm thực
tế trong cuộc sống của bạn.
Suy ngẫm: Từ khóa trong tuyên bố này là “BỞI”

Đức Chúa Trời đặt sự đầy trọn của sự sống Ngài trong bạn, để bạn có thể sống BỞI sự sống của Ngài

b. QUYỀN NĂNG của Đức Chúa Trời

Ngoài sự sống của Christ, bạn còn nhận được quyền năng siêu nhiên của Chúa theo Công vụ
1:8
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng …

Hãy suy nghĩ về điều này. Vì bạn chứa tất cả các sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, nên
quyền năng Ngài nằm trong bạn. Chúa biết rằng nếu không có quyền năng của Ngài nơi con
người, sẽ không có sự biến đổi nơi con người. Do đó, Ngài đặt toàn bộ quyền năng của Ngài
vào chúng ta để biến đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn điều này trong
Bài học thứ ba về tầm quan trọng và mục đích của quyền năng Đức Chúa Trời nội trú trong
chúng ta.
Đức Chúa Trời đặt QUYỀN NĂNG Ngài bên trong bạn, để biến đổi bạn trở nên giống
như hình ảnh của Christ
Biểu đồ sau đây minh họa bạn là bình chứa sự sống và quyền năng của Đức Chúa Trời.
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God Put His Life and Power In You

GOD

LIFE
POWER

God put His Life and Power in You: Đức Chúa Trời đặt sự sống và quyền năng Ngài bên trong bạn
GOD: Đức Chúa Trời
LIFE: sự sống
POWER: quyền năng
Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời lại đặt quyền năng của Ngài vào bạn? Bạn đang cố gắng thay đổi điều gì về bản
thân, vợ/chồng, gia đình hoặc nơi làm việc trong ý chí của bạn? Quyền năng đó có hoạt động không?

Suy ngẫm: Đọc 1 Giăng 5:12 và Công vụ. 1:8 và suy ngẫm: “Tại sao Đức Chúa Trời đặt sự sống và quyền
năng Ngài bên trong tôi?”
Kết ước với Chúa: Bắt đầu cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn một trải nghiệm lớn hơn về quyền năng
Ngài bên trong bạn.

3. Đức Chúa Trời đặt chính Ngài vào SỰ HIỆP NHẤT với bạn
Đức Chúa Trời KHÔNG CHỈ đặt chính Ngài trong bạn, mà Ngài còn đi xa hơn. Ngài đặt chính Ngài trong
sự hiệp nhất với bạn. Chúng ta thấy lẽ thật này trong ba câu Kinh Thánh sau:
…Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ …
Ê-phê-sô 2:5
Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài.
1 Cô-rin-tô 6:17
Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.

Giăng 14:20
Ở trong mối liên hiệp với Chúa có nghĩa là chúng ta KHÔNG BAO GIỜ được tách khỏi Chúa một lần nữa.
Nói cách khác, ở trong sự hiệp nhất có nghĩa là bạn không bao giờ có thể đánh mất sự cứu rỗi của mình và
bạn đã bước vào cuộc sống vĩnh cửu với Ngài vào ngày mà bạn được cứu. Đây là lý do tại sao Ngài nói trong
phần thứ hai của Hê-bơ-rơ 13: 5.
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.
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Suy ngẫm: Đọc Ê-phê-sô 2:5, 1 Cô-rinh-tô 6:17 và Giăng 14:20. Nếu bạn cho rằng bạn có thể
đánh mất sự cứu rỗi, hãy suy nghĩ về câu hỏi: Nếu Chúa là người kết hợp chính Ngài với tôi,
làm sao tôi có thể tách mình ra khỏi sự hiệp nhất này?
Kết ước với Chúa: Nếu bạn đấu tranh cho sự an toàn trong sự cứu rỗi, hãy tìm kiếm Chúa để
được thuyết phục rằng bạn không thể làm gì để mất sự cứu rỗi hoặc bị tách khỏi Chúa một lần
nữa.
Kết quả của việc Chúa đặt sự sống và quyền năng của Ngài trong bạn là gì?
KẾT QUẢ:
Chúa đặt chính SỰ SỐNG và QUYỀN NĂNG của Ngài vào bạn và đưa chính Ngài
vào SỰ HIỆP NHẤT với bạn trong sự cứu rỗi, điều đó có nghĩa là BẠN không còn
là nguồn.
CHÍNH Chúa trở thành NGUỒN của bạn để bạn sống.

Chúng ta hãy nhìn thêm lần nữa về hai phía TỘI LỖI và SỰ SỐNG của thập giá.

Christ DIED for
your sins.
Ephesians 1:7

God put the FULLNESS of
HIMSELF back into man. –
Colossians 2:9, 10
God put His LIFE and POWER in
you. – 1 John 5:12; Acts 1:8
God put Himself in UNION
with you. – John 14:20
God is man’s SOURCE for
living life – John 14:6
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The two side of the cross: Hai phía của thập giá
Christ died for your sin: Christ chết vì tội của bạn
God put the fullness of Himself back into man: Đức Chúa Trời đặt sự đầy trọn của chính Ngài vào
trong con người
God put His life and power in you: Đức Chúa Trời đặt sự sống và quyền năng Ngài bên trong bạn
God put Himself in union with you: Đức Chúa Trời đặt chính Ngài trong sự hiệp nhất với bạn
God is man’s source for living life: Đức Chúa Trời là Nguồn Sống cho con người
Tin tức Tuyệt Vời của Phúc Âm là ngoài việc được cứu, bạn còn có Đức Chúa Trời bên trong bạn
để Ngài trở thành sự sống và Nguồn của bạn.

Bạn KHÔNG CÒN phải là nguồn để cố gắng làm cho cuộc sống vận hành!

Christ là sự sống của bạn có nghĩa là Ngài muốn sống cuộc sống của Ngài bên
trong bạn.

Vì Chúa Giê-su đã đặt chính Ngài vào bạn, nên Ngài muốn sống ĐỜI SỐNG mà
CHỈ DUY Ngài có thể sống TRONG bạn.

Phao-lô xác nhận điều này cho đời sống của chính mình trong phần đầu tiên của Ga-la-ti 2:20
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng
Christ sống trong tôi;
Hãy suy nghĩ về những gì Phao-lô đang nói trong câu này. Khi Phao-lô nói, tôi không còn sống nữa, vị sứ
đồ đang nói rằng ông ấy KHÔNG THỂ là nguồn sống của đời sống Cơ đốc. Điều này thật tuyệt vời khi
xem xét tất cả các thông tin, trí tuệ và khả năng của Phao-lô. Ông thừa nhận rõ ràng rằng không ai trong
chúng ta có đủ điều kiện trở nên nguồn sống cho chính mình. Do đó ông thừa nhận rằng ông không thể
sống cuộc sống Cơ đốc. Vì vậy ông nói, “Chúa Giê-su sống trong tôi.”
Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài trong bạn có thể là một khái niệm mới cho bạn. Đó là một khái
niệm cấp tiến đối với tôi, đặc biệt là sau khi cố gắng (và thất bại) trong ba mươi năm để tự mình sống cuộc
sống Cơ đốc. Tôi được thuyết phục rằng tôi không thể sống cuộc sống Cơ đốc thành công mà chỉ có Chúa
Giê-su mới có thể làm điều đó.
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CHÌA KHÓA để sống cuộc sống Cơ đốc là để Chúa Giê-su sống cuộc sống NGÀI trong bạn.

Tôi hy vọng ngay bây giờ bạn sẽ bắt đầu cầu xin Chúa ban cho bạn sự mặc khải sâu sắc hơn về lẽ thật rất
quan trọng này. Trong phần còn lại của sách, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa thực tế của lẽ thật Chúa Giê-su
sống cuộc sống của Ngài trong chúng ta.
Câu hỏi: Trước đây bạn có nhận ra rằng đời sống Cơ đốc là Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài trong
bạn không? Làm thế nào lẽ thật này có thể thay đổi nếp suy nghĩ của bạn về cách bạn sống?
Suy ngẫm: về lẽ thật rằng bạn có thể sống cuộc sống Cơ đốc thành công. Chỉ có Chúa Giê-su sống trong
bạn sẽ tạo ra thay đổi (sự khác biệt) trong cuộc sống của bạn.
Kết ước với Chúa: Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn sự mặc khải về ý nghĩa của việc Chúa Giê-su sống cuộc
sống của Ngài trong bạn.

NGÀY NĂM
Chúa sẽ hoàn thành điều gì trong đời sống của bạn khi Ngài sống cuộc
sống của Ngài trong bạn?
Có thể bạn đang hỏi, “Chúa trông như thế nào khi Ngài sống cuộc sống của Ngài trong tôi?” Một phần
của câu trả lời nằm ở những gì Ngài hứa sẽ hoàn thành trong cuộc sống của bạn. Hãy nhìn vào một vài lời
hứa trong số những lời hứa đó.

SỰ CHIẾN THẮNG – Chúa sẽ ban cho bạn kinh nghiệm chiến
thắng trước quyền lực của tội lỗi, xác thịt, thế giới và quyền lực của
Satan.

“Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ
Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta.” 1 Côr. 15:57

SỰ TỰ DO – Chúa sẽ giải thoát bạn khỏi những niềm tin sai lầm, những khuôn mẫu tội lỗi đang
đánh bại bạn và những cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra trong bạn.

“Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi
mọi nữa.” Ga-la-ti 5:1
SỰ CHỮA LÀNH - Chúa sẽ chữa lành các tổn thương trong quá khứ và hiện tại của bạn.
Đức Giê-hô-va chữa lành người có lòng đau thương,
Và bó vít của họ. Thi thiên 147:3
SỰ CUNG CẤP - Chúa sẽ cung cấp tất cả các nhu cầu của bạn.
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Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi
vinh hiển trong Đức Chúa Giê-su Christ. Phi-líp 4:19
SỰ TƯƠNG GIAO – Đức Chúa Trời sẽ lôi kéo bạn vào một mối quan hệ cá nhân, mật thiết với
chính Ngài.
…bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa
Giê-su Christ, theo ý tốt của Ngài. Ê-phê-sô 1:5
Đây chỉ là một vài lời hứa cho bạn là Cơ đốc nhân khi Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài trong bạn.

Chúa sống cuộc sống của Ngài bên trong bạn dẫn đến kết quả là bạn TRẢI
NGHIỆM những lời hứa của Ngài!

Câu hỏi: Bạn có đang trải nghiệm sự tự do, chiến thắng, sự chữa lành và sự tương giao mật thiết với
Chúa mà bạn mong muốn không? Nếu không, bạn có muốn trải nghiệm những lời hứa này không?
Suy ngẫm: về những lời hứa được liệt kê ở trên. Hãy suy nghĩ về những lời hứa mà bạn muốn trải
nghiệm nhất.
Kết ước với Chúa: Nếu bạn chưa không trải nghiệm những lời hứa này đến mức độ bạn muốn, hãy cầu
xin Chúa bắt đầu biến những lời hứa này thành kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống của bạn.
Thêm một lời hứa quan trọng: Hoàn thành sự tiền định (số phận, vận mệnh) thuộc linh của bạn
Bạn và tôi, với tư cách là tín đồ, có một số phận tâm linh. Rô-ma 8:29, 2 Cô-rinh-tô 3:18 và Ga-la-ti
4:19 dưới đây cho chúng ta biết vận mệnh thiêng liêng của mình là Cơ đốc nhân.
Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài,
hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; (Rô-ma 8:29)
Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng
một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh. (2 Cô-rin-tô 3:18)
Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành
hình trong các con. (Ga-la-ti 4:19)
Dựa trên ba câu này, hãy để tôi chia sẻ một định nghĩa đơn giản về vận mệnh thuộc linh của bạn.

Số phận tâm linh của bạn: Là được CHUYỂN ĐỔI để giống như hình ảnh của Chúa Giêsu, điều đó có nghĩa là bạn sẽ SUY NGHĨ, TIN TƯỞNG, CHỌN LỰA và CƯ XỬ giống như
Chúa Giê-su
Hãy suy nghĩ về lẽ thật trên đây ngay lúc này. Cuộc sống của bạn sẽ khác như thế nào nếu Chúa biến
đổi bạn để bạn suy nghĩ, tin tưởng, lựa chọn và cư xử như Chúa Giê-su? Điều này thay đổi cách bạn liên
hệ đến người khác hoặc cách bạn đối phó với hoàn cảnh của bạn như thế nào?
Kinh nghiệm của tôi là nhiều Cơ đốc nhân trong các mục vụ của tôi đã không trải qua sự biến đổi đang
diễn ra thành giống như hình ảnh của Chúa Giê-su. Tôi hoàn toàn hiểu vì trong ba mươi năm đầu
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đời tôi cũng không trải qua bất kỳ sự biến đổi thực sự nào. Lý do là tôi đã sống từ một niềm tin sai lầm về
ý nghĩa của cuộc sống Cơ đốc. Chìa khóa là nếu không biết, tin và sống bởi lẽ thật về ý nghĩa của đời
sống Cơ đốc, sẽ không có sự biến đổi lớn.
Vì bạn chứa đựng sự đầy đủ sự sống và quyền năng của Chúa, bạn có thể trải nghiệm một sự biến
đổi siêu nhiên để suy nghĩ, lựa chọn, tin tưởng và hành xử giống như Chúa Giê-su hơn.
Ghi nhớ: Đây không phải là một sự biến đổi mà bạn có thể tạo ra hoặc trải nghiệm ngoài Chúa Giê-su
sống cuộc sống của Ngài trong bạn. Đây cũng không phải là bắt chước hoặc cố gắng trở nên giống Chúa
Giê-su trong khả năng của bạn.
Câu hỏi: Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo những cách nào nếu bạn đang suy nghĩ, cảm nhận, tin
tưởng, lựa chọn và cư xử như Chúa Giê-su?
Suy ngẫm: về Rô-ma 12: 2 và 2 Cô-rinh-tô 3:18 và suy nghĩ đến điều này: Khi Chúa Giê-su sống cuộc
sống của Ngài trong bạn, Ngài sẽ thay đổi cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, lựa chọn và cư xử.
Kết ước với Chúa: Cầu xin Chúa bắt đầu biến đổi bạn trong những lĩnh vực mà bạn muốn trải nghiệm sự
biến đổi.

Kết quả nào khi Chúa thực hiện những lời hứa của Ngài cho bạn?
Kết quả của Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài trong bạn là bạn sẽ trải nghiệm cuộc sống dư dật.
Ngài thực hiện lời hứa này trong Giăng 10:10.
Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư
dật.
Bạn nghĩ Jesus có ý gì khi Ngài nói đến một cuộc sống dư dật, phong phú? Tôi không tin rằng Ngài
không hàm ý cho một sự phong phú bên ngoài bởi vì điều đó có thể dễ dàng mất đi. Có thể là sự phong
phú mà Chúa Giê-su đang nói đến là một sự phong phú bên trong? Hãy để tôi sử dụng những lời hứa
được liệt kê trong phần trước để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự sống phong phú. Tôi sẽ làm điều này dưới
dạng câu hỏi.

Nếu bạn:

• sống trong chiến thắng tội lỗi, xác thịt, thế giới và Satan,
• trải nghiệm sự tự do khỏi các kiểu tội lỗi đánh bại của bạn,
• được chữa lành vết thương trong quá khứ hoặc hiện tại của bạn,
• nhận được sự đáp ứng cho các nhu cầu của bạn,
• được biến đổi để suy nghĩ, cảm nhận, lựa chọn và cư xử như Chúa Giê-su và
• trải nghiệm một mối quan hệ cá nhân, mật thiết với Chúa

bạn sẽ lưu tâm đến sự sống phong phú, dư dật đó?
Tôi tin rằng bạn, giống như tôi, sẽ lưu tâm đến cuộc sống phong phú này. Cũng hãy suy nghĩ thấu đáo
điều này:
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Nếu Chúa Giê-su là sự sống của bạn và sự sống của Ngài là DƯ DẬT, khi đó sự sống phong
phú của Chúa Giê-su sống trong bạn để bạn sẽ trải nghiệm những lời hứa của Ngài về
TỰ DO, CHIẾN THẮNG, SỰ CHỮA LÀNH, SỰ BIẾN ĐỔI, và SỰ TƯƠNG GIAO THÂN
MẬT với Đức Chúa Trời

Câu hỏi: Nếu ai đó hỏi bạn, “anh/chị đang sống một cuộc sống phong phú phải không?” Câu trả lời của
bạn là gì?

Chúng ta sống BỞI Chúa, không phải sống vì Ngài (hay cho Ngài).
Chúng ta vừa học biết rằng Chúa sống cuộc sống của Ngài trong chúng ta. Tuy nhiên, kết quả của đời
sống Cơ đốc bất định là thất bại (như đã nói ở phần trước). Trước đây tôi tin rằng đời sống Cơ đốc là tôi
sống vì/cho Chúa. Điều này có nghĩa là tôi đã được dạy rằng Chúa cần tôi đi ra truyền giáo, môn đệ hóa
người khác, v.v. Bạn đã được dạy điều này chưa? Lẽ thật là bạn phải ra khỏi cái bẫy đó. Chúa không
mong bạn nỗ lực sống đời sống xác định (đời sống Cơ đốc thành công) mà chỉ có Chúa Giê-su mới có thể
làm điều đó. Nói cách khác, bạn không cần phải làm gì vì/cho Chúa. Lẽ thật là Chúa không cần bất cứ
điều gì từ chúng ta, vì Ngài là nhà cung cấp và sản xuất theo Phi-líp 1:6
…tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của
Đức Chúa Giê-su Christ.
Vì Chúa là nhà cung cấp và sản xuất của chúng ta, nên chúng tôi phải sống BỞI Ngài chứ không
phải vì/cho Ngài. Hãy để tôi tổng hợp nó theo cách này:

SỰ DỐI TRÁ:
Chúng ta phải sống vì/cho Chúa vì chúng ta CẦN phải làm điều gì đó cho Ngài.
LẼ THẬT:
Chúng ta phải sống BỞI Chúa vì Ngài là Nguồn để chúng ta sống cuộc sống phong phú.
Câu hỏi: Bạn có tin rằng Chúa cần bạn làm điều gì đó cho Ngài không? Bạn có nghĩ bạn phải sống BỞI
Chúa là Nguồn của bạn? Bạn thay đổi cách suy nghĩ của bạn khi bạn tin rằng bạn sống BỞI Chúa đối
kháng với sống CHO Ngài như thế nào?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Kết quả cuối cùng của Chúa sống trong bạn
Để hiểu được kết quả cuối cùng của Chúa sống trong bạn, trước tiên chúng ta cần hiểu kế hoạch
của Ngài dành cho con người trong Ê-phê-sô 1: 5.
…bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa
Giê-su Christ, theo ý tốt của Ngài,

Kế hoạch KHÔNG THAY ĐỔI của Chúa là thu hút bạn đến với chính
Ngài để trải nghiệm mối quan hệ CÁ NHÂN, THÂN THIẾT với Ngài.

Bạn thấy đấy, bạn được tạo ra cho mối quan hệ với Chúa. Dù bạn có tin hay không, Chúa muốn có một
mối quan hệ cá nhân, mật thiết với bạn. Đó là lý do tại sao Ngài đặt chính mình vào sự kết hợp không thể
tách rời này với bạn. Sự thật là Chúa không cần mối quan hệ với bạn. Tuy nhiên, Ngài muốn có một mối
quan hệ với bạn. Động lực thúc đẩy đằng sau mong muốn của Ngài về mối quan hệ sâu sắc hơn với bạn là
tình yêu vô điều kiện của Ngài. Chúng ta thấy điều này trong Ê-phê-sô 1:4
…trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách
được trước mặt Đức Chúa Trời.
Lẽ thật theo câu Kinh Thánh này là Đức Chúa Trời đã yêu bạn mãi mãi. Hãy nghĩ về điều này: Chúa đã
chờ đợi với sự biết trước rằng bạn được sinh ra để Ngài có thể tuôn đổ tình yêu của Ngài lên bạn. Tôi
muốn bạn nghĩ về sự thật khoa học này: Khi thụ thai, có 500 TRIỆU sự kết hợp về di truyền học, và trong
số tất cả những kết hợp đó, Chúa đã chọn BẠN để được sinh ra! Chúa không chỉ đặt cuộc sống của Ngài
vào bạn để biến lời hứa của Ngài thành hiện thực trong cuộc sống của bạn, mà Ngài còn đặt sự sống của
Ngài trong bạn để bạn trải nghiệm tình yêu tuyệt vời của Ngài dành cho và Ngài mong muốn có mối quan
hệ với bạn.
Suy ngẫm: về Ê-phê-sô 1: 5 và Ê-phê-sô 1: 4 ở trên. Suy gẫm về lẽ thật rằng Chúa tạo ra bạn cho mối
quan hệ với Ngài. Hãy suy nghĩ về thực tế rằng Chúa đã chọn bạn được sinh ra và chờ đợi bạn được
sinh ra để Ngài có thể tuôn đổ tình yêu của Ngài lên bạn.
Kết ước với Chúa: Nếu bạn đấu tranh ở một mức độ nào đó với mối quan hệ của bạn với Chúa, hãy
cầu xin Ngài xác nhận nơi bạn tình yêu bao la và vĩnh cửu của Ngài dành cho bạn.

Điều gì đã xảy ra kể từ lần đầu tiên tôi nghe những lẽ thật này?
Kể từ khi tôi nghe sự thật về Chúa Giê-su là Sự Sống vào ngày 4 tháng 10 năm 1998, tôi bắt đầu một hành
trình mới cho phép Đấng Christ sống đời sống XÁC ĐỊNH của Ngài trong tôi. Kết quả là, Chúa bắt đầu một
công việc để thay đổi cách tôi suy nghĩ, cảm nhận, lựa chọn và hành xử. Bằng cách tin tưởng Chúa Giê-su
sống trong tôi, tôi đã được giải thoát (phần lớn) khỏi thành trì của mình về sự bất cập, sợ hãi, giận dữ và không
xứng đáng. Ngài đã thay đổi cuộc đời tôi đến nỗi tôi đã từ bỏ một công việc rất tốt để đi vào chức vụ chia sẻ
những lẽ thật này với các Cơ đốc nhân như bạn, những người đang muốn trải nghiệm nhiều hơn trong các
bước đi hằng ngày với Chúa. Lời cầu nguyện của tôi từ thời điểm này là bạn sẽ nhờ
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Chúa Thánh Linh soi dẫn để ban cho sự mặc khải và hiểu biết thêm về ý nghĩa của việc Chúa Giê-su
sống một đời sống XÁC ĐỊNH bên trong bạn.

Tóm lược về Đời sống BẤT ĐỊNH đối kháng với Đời sống XÁC ĐỊNH
Để có cái nhìn tổng quan về sự khác biệt giữa Đời sống BẤT ĐỊNH và Đời sống XÁC ĐỊNH, hãy
nhìn vào trang tiếp theo. Chúng ta sẽ trở lại với trang này khi chúng ta đi qua phần còn lại của sách.

Tóm tắt các điểm của bài học một
• Chính Chúa Giê-su là sự sống của Cơ đốc nhân Giăng 14: 6
• Chúa Giê-su là sự sống của bạn có nghĩa là Chúa là nguồn sống cho mọi đời sống. Công vụ 17:28
• Đức Chúa Trời là nguồn của A-đam và Ê-va trước sự sa ngã. 1 Cô-rinh-tô 1:30
• A-đam và Ê-va đã đưa ra một quyết định độc lập, tội lỗi. Họ không vâng lời Chúa và chết về mặt thuộc
linh. Rô-ma 5: 12a
• Con người kế thừa sự phân cách giữa A-đam với Chúa là Nguồn sống khi A-đam phạm tội. Rô-ma 5:
12b
• Chúa không chỉ giải quyết tội lỗi của chúng ta, mà Ngài còn đưa sự sống của Ngài trở lại vào con
người để một lần nữa trở thành Nguồn sống cho con người. Ê-phê-sô 1: 7; 1 Giăng 5:12
• Sự sống và quyền năng của Chúa bên trong chúng ta bảo đảm sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. 2 Côrinh-tô 3:18
• Trong tiến trình biến đổi con người, Đức Chúa Trời là người khởi xướng, là nguyên nhân và kết quả của
sự thay đổi. Phi-líp 1: 6
• Kết quả cuối cùng của cho sự biến đổi của bạn là bạn có mối quan hệ cá nhân, mật thiết Chúa. Ê-phê-sô
1: 5

Sự khác biệt giữa đời sống bất định và sự sống xác định
“A” LIFE
(Bản ngã là nguồn sống)
Sống độc lập

Sống độc lập với Đức Chúa Trời, cố gắng

thực hiện nếp sống Cơ đốc.

“THE” LIFE

(Christ là Nguồn sống)
Sống phụ thuộc

Sống trong từng phút giây phụ thuộc vào Chúa như
Nguồn của bạn để sống cuộc sống Cơ đốc. Giăng

34

Nếp sống Cơ đốc là một nhiệm vụ phải thực hiện

Nếp sống Cơ đốc là Christ

Đời sống Cơ đốc là một bộ quy tắc phải tuân theo

Đời sống Cơ đốc là chính Christ.

Hoặc một danh sách kiểm tra để hoàn thành.

Bạn là nguồn để sống nếp sống Cơ đốc

Tùy thuộc vào sức mạnh và khả năng của bạn
với sự giúp đỡ của Chúa để sống cuộc sống Cơ đốc.

Sống Vì Chúa

Giăng 14:6; Phi-líp 1:21

Chúa là Nguồn để bạn sống nếp sống Cơ đốc

Bạn sống bởi sự sống và quyền năng của Chúa. Ngài là
Nguồn
Giăng 14:6; Công. 17:28

Sống Bởi Chúa

Cố gắng trong sức lực của chính mình để làm đẹp lòng
Chúa và

Tin cậy Chúa Giê-su để Ngài sống bên trong và

kiếm được một điều gì đó từ Chúa. (Tình yêu, sự chấp
nhận, v.v.)

thông qua bạn. Ga-la-ti 2:20

Tự biến đổi với sự giúp đỡ của Chúa

Biến đổi chỉ duy nhờ Chúa

Cố gắng bằng nỗ lực của chính bạn với sự giúp đỡ của
Chúa để

Tùy thuộc vào Chúa là Nguồn để nhận được sự

chiến thắng, tự do, chữa lành và biến đổi.

chiến thắng, tự do, chữa lành, và biến đổi.
1 Cô-rin-tô 1:30

Niềm tin của bạn với sự giúp đỡ của Chúa

Đức tin trong Chúa

Niềm tin vào trí tuệ, khả năng, kỷ luật tự giác và

Đức tin vào một mình Chúa với kết quả là sự sống và

ý chí của bạn với sự giúp đỡ của Chúa để tạo ra nếp
sống Cơ đốc

quyền năng của Ngài sẽ chảy vào và thông qua bạn để
biến đổi bạn trở nên giống Chúa Giê-su. 1 Giăng 5:12;
Ê-phê-sô 1:19, 20; Hê-bơ-rơ 11: 6

Kết quả

Kết quả
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Thêm lên tình trạng xác thịt, tội lỗi, thất vọng, thất bại,
bị thương.

Tự do, chiến thắng, chữa lành – Ga-la-ti 5: 1;

Sự vỡ mộng và rời khỏi

1 Cô-rin-tô 15:57; Thi thiên 147: 3

đời sống Cơ đốc hoặc chỉ cố gắng hơn để làm cho
cuộc sống có thể chấp nhận được.

Phụ thuộc nhiều hơn vào Chúa - Giăng 15: 5

Không có biến đổi nào

Sự thân mật sâu nhiệm hơn với Ngài - Phi-líp 3: 8

Tiếp tục tự mình sống đạo

Được biến đổi thành giống Chúa Giê-su -

Tình trạng hỗn loạn và xung đột đang diễn ra

2 Cô-rin-tô 3:18; Rô-ma 8:29
Cuộc sống dư dật - Giăng 10:10
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Bài Hai
Phần Của Chúa Và Phần Của Bạn Khi Chúa Sống Trong Bạn?
NGÀY MỘT
Tổng quan về bài học thứ hai

• Phần của Đức Chúa Trời khi Ngài sống bên trong chúng ta
• Phần của con người khi Chúa sống trong chúng ta
• Hiểu được phương cách Chúa Giê-su sống trong mối quan hệ với Cha của Ngài
• Tại sao chúng ta đấu tranh với sự phụ thuộc vào Chúa?
• Tại sao chúng ta có thể sống độc lập với Chúa?
• Bốn ý nghĩa của từ đức tin
• Hai đối tượng của đức tin chúng ta
• Tại sao chúng ta đấu tranh với đức tin

Giới thiệu
Tôi hy vọng rằng Bài Một đã cho bạn hiểu rõ hơn về lẽ thật về Đời sống xác định là Chúa Giê-su
muốn sống đời sống của Ngài trong bạn. Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét phần Đức Chúa Trời
là gì và phần của bạn là gì để Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài trong bạn.

Phần của Chúa khi sống trong bạn?
Đây là một phần quan trọng của sách vì nhiều người theo đạo Cơ đốc không hiểu phần của họ và
phần của Chúa khi Ngài sống bên trong họ. Do đó, tôi muốn xem những gì Kinh thánh nói là phần
của Đức Chúa Trời và sau đó chúng ta sẽ xem phần con người là gì khi Chúa sống trong chúng ta.

Chúa là NGƯỜI KHỞI XƯỚNG, NGUYÊN NHÂN và HIỆU QUẢ của việc
biến lời hứa của Ngài thành kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống của bạn.
…tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh
em. Phi-líp 1:6a
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Phao-lô nói gì với bạn trong phần đầu của câu này? Ông đang nói rằng Chúa bắt đầu công việc mà
Ngài muốn hoàn thành trong bạn. Chúa khởi xướng công việc này trong bạn cho sự cứu rỗi. Chúa Cha đã
hoàn thành công việc này bằng cách gửi Chúa Giê-su đến trần gian chết trên thập tự giá để cứu loài người
khỏi tội lỗi. Tuy nhiên, Chúa hứa sẽ làm nhiều hơn là chỉ cứu bạn. Hãy xem phần thứ hai của Phi-líp 1: 6
…sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-su Christ.
Phi-líp 1:6b
Chúng ta thấy trong phần thứ hai của Phi-líp 1:6, Đức Chúa Trời không chỉ bắt đầu công việc mà Ngài
còn hoàn thành công việc mà Ngài bắt đầu trong bạn cho sự cứu rỗi. Câu này bày tỏ cho chúng ta:

Đức Chúa Trời là NGƯỜI KHỞI XƯỚNG, là NGUYÊN NHÂN và HIỆU QUẢ cho
sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của bạn.

Niềm tin sai lầm là cho rằng chúng ta sẽ là người khởi xướng, là nguyên nhân và kết quả của sự biến
đổi trong cuộc sống của chúng ta. Nói cách khác, nếu có bất kỳ thay đổi nào xảy ra, bạn phải tự biến đổi
chính mình (với sự giúp đỡ của Chúa). Chính vì niềm tin sai lầm này mà rất nhiều tín đồ đã từ bỏ hoặc
không tiếp tục cố gắng để sống cuộc sống Cơ đốc. Lẽ thật là chỉ có Chúa mới có thể là nguyên nhân và
kết quả cho sự thay đổi khi Ngài thực hiện lời hứa cho chúng ta. Một cách khác để nói rằng Chúa là Nhà
Sản Xuất những gì Ngài đã hứa với bạn.

Một số trong những điều mà Chúa muốn sản xuất trong bạn là gì? Ngài muốn bạn:
• TỰ DO khỏi các thành trì tội lỗi, bạn có thể vượt qua chúng. Ga-la-ti 5: 1
• CHỮA LÀNH các vết thương trong quá khứ và hiện tại của bạn. Thi thiên 147: 3
• CUNG CẤP nhu cầu của bạn. Phi-líp 4:19
• Là NGƯỜI CHIẾN THẮNG cho bạn trên tội lỗi, thế giới, xác thịt và Satan. 1 Cô-rinh-tô 15:57
• BIẾN ĐỔI cuộc sống của bạn để bạn trở nên giống như hình ảnh Đấng Christ. 2 Cô-rinh-tô 3:18
• Kéo bạn vào một mối quan hệ THÂN MẬT với chính Ngài. Ê-phê-sô 1: 5
Sơ đồ tiếp theo minh họa rằng cuộc sống của chúng ta là sống từ trong ra ngoài bởi sự sống của Chúa là
nguyên nhân và kết quả để làm thành những lời hứa của Ngài cho chúng ta về một tâm trí mới, sự chiến
thắng, sự tự do, v.v…
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Living From The INSIDE Out

RENEWING OF
THE MIND

VICTORY

TRANSFORMATION

God As
Your
Source

FREEDOM

SUPPLY

RELATIONSHIP

Living From The Inside Out: Sống từ bên trong biểu lộ ra bên ngoài
Renewing of the mind: Làm mới tâm trí
Victory: chiến thắng
Freedom: tự do
Transformation: sự biến đổi
Supply: cung cấp
Relationship: mối quan hệ
God as your Source: Chúa là Nguồn của bạn
Câu hỏi:
Một số trong những điều được liệt kê ở trên mà bạn muốn trải nghiệm nhiều hơn là gì?
__________________________________________________________________________
Kết ước với Chúa:

Cầu xin Chúa hoàn thành những điều đó.

Một điểm khác mà tôi muốn chia sẻ là tôi đã nghe nhiều tín đồ đặt câu hỏi, đó là Chúa có thực sự sẵn
sàng thay đổi cuộc đời tôi không? Hãy nhìn lại Phi-líp 1:6 cho thấy rõ rằng Chúa đã khởi xướng công việc
của Ngài trong tiến trình cứu rỗi bạn và Ngài liên tục sẵn sàng để biến đổi cuộc sống của bạn.
…tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của
Đức Chúa Giê-su Christ.
Phi-Líp 1:6
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Điều mà tôi thấy là đúng trong nhiều cuộc đời Cơ đốc nhân, đó là KHÔNG phải là Chúa
không sẵn sàng hành động. Nhưng là con người KHÔNG SẴN SÀNG cho phép Chúa biến
đổi cuộc sống của mình.

Câu hỏi: Bạn có cho rằng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào bạn? Làm thế nào cuộc sống bạn
thay đổi nếu bạn tin rằng Chúa là nguyên nhân và kết quả của sự thay đổi?
Suy ngẫm: về Phi-líp 1:6. Hãy suy nghĩ về ý định tốt đẹp của Chúa dành cho bạn. Ngài là Đấng sẵn sàng
thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn.
Kết ước với Chúa: Nếu bạn đấu tranh với Chúa về lẽ thật trên đây hoặc bạn sẵn sàng thay đổi cuộc sống
của mình, hãy cầu xin Ngài thuyết phục bạn rằng Ngài có thể và sẵn sàng làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho
bạn.

Không có CHÚA là NGƯỜI KHỞI ĐẦU công việc của Ngài trong bạn cũng sẽ không
sản sinh ra sự thay đổi nào,
sẽ KHÔNG BAO GIỜ có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong cuộc sống của bạn

Mối Liên Hệ Của Nhánh Nho-Cây Nho Bày Tỏ Phần Của Bạn
Mặc dù Chúa là nguyên nhân và kết quả của sự biến đổi trong
cuộc sống của bạn, bạn có một phần quan trọng để Ngài có thể sống
cuộc sống của Ngài trong bạn. Hãy cùng nhìn vào Giăng 15: 5 để cho
bạn biết rõ hơn về phần đó là gì:

Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ
thì sinh ra lắm trái. Giăng 15: 5a
Chúa Giê-su đang nói rằng vì nhánh nho được thiết kế để hoàn
toàn phụ thuộc vào cây nho để sống. Vì thế bạn, với tư cách là một
nhánh tâm linh của Cây nho thiên thượng, được thiết kế để sống hoàn
toàn phụ thuộc vào Chúa. Từ "cứ ở" là một từ khác để chỉ sự phụ
thuộc của con người vào Chúa.
Điều quan trọng là phải hiểu ngay một lẽ thật rất quan trọng:
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LẼ THẬT CĂN BẢN:
Chúa đã tạo ra con người để phụ thuộc vào Ngài.
THIẾT KẾ của Ngài ngay từ đầu là bạn phụ thuộc vào Ngài.

Từ khóa ở đây là “thiết kế”. Hãy nhớ rằng trong bài học đầu tiên của chúng ta, chúng ta đã học được rằng
thiết kế của Đức Chúa Trời ngay từ đầu là để A-đam và Ê-va sống hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài, và
Chúa đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Thiết kế của Đức Chúa Trời không thay đổi. Bạn cũng vậy, được thiết
kế để sống hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Bây giờ, nếu Chúa là Nguồn của chúng ta thì phần của chúng
ta là phụ thuộc vào Ngài để Ngài trở thành Nguồn của chúng ta? Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su sử dụng
ví dụ hoàn hảo về nhánh nho hoàn toàn phụ thuộc vào cây nho suốt đời.

Do đó, thiết kế của Đức Chúa Trời cho bạn là để Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài trong bạn:

Sống với một THÁI ĐỘ PHỤ THUỘC TẤT CẢ vào Chúa là Nguồn của bạn

I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit… (John 15:5
- NIV)
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái… (Giăng 15:5)
Ghi chú bên lề: Từ “sinh ra” trong Giăng 15:5 không có nghĩa “sản xuất”. Từ “sinh ra” ở đây có nghĩa
“mang lại.” Điểm mấu chốt là cành không tạo quả. Cây nho là nguồn để sản xuất trái cây trong khi nhánh
là tác nhân (người đại lý) mà trái cây được sản xuất.

ĐIỂM QUAN TRỌNG
Khi bạn bước đi với một THÁI ĐỘ PHỤ THUỘC vào Chúa, Ngài, là Nguồn
của bạn,
Ngài SẢN XUẤT trong bạn Lời hứa về sự tự do, chiến thắng, chữa lành, v.v…
Ngài hoàn thành số phận THUỘC LINH của bạn để bạn được biến đổi giống
như hình ảnh Chúa Giê-su.
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Câu hỏi: Bạn có tin đến thời điểm này rằng BẠN sẽ sản xuất các bông trái? Thái độ của bạn sẽ thay đổi
như thế nào đối với nếp sống Cơ đốc nếu bạn tin rằng phần của bạn là sự phụ thuộc vào Chúa, và phần
của Chúa là sản xuất các bông trái trong bạn? Sự phụ thuộc vào Chúa khác biệt như thế nào với những gì
mà nền văn hóa của chúng ta đang cổ xúy?
Suy ngẫm: Tôi biết rằng Giăng 15: 5, “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ
thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” là một câu rất quen thuộc và các Cơ đốc
nhân dường như đã đọc qua mà không nhận ra chiều sâu vĩnh cửu của những gì Chúa Giê-su đang nói. Do
đó, hãy dành thời gian suy ngẫm về câu này một cách chậm rãi và có chủ ý.
Kết ước với Chúa: Cầu xin Chúa ban cho bạn một sự hiểu biết tâm linh sâu sắc hơn về ý nghĩa vĩnh
cửu của mối quan hệ nhánh nho – Cây nho vì nó liên quan đến sự phụ thuộc của bạn vào Chúa.

NGÀY HAI
Để hiểu rõ hơn về sự phụ thuộc, chúng ta hãy xem Chúa Giê-su đã sống như
thế nào.
Lúc này bạn có thể tự hỏi sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời trông như thế nào? Để có được sự hiểu
biết đầy đủ hơn về sự phụ thuộc, chúng ta hãy nhìn vào cách Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài trên
đất. Trước tiên chúng ta cần hiểu rằng Chúa Giê-su với tư cách là một Đấng Thần-Nhân, nhưng Ngài
đã đặt sang một bên các đặc quyền của mình. Chúng ta thấy điều này trong Phi-líp 2: 6-7
Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên
nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.
Điều đó không có nghĩa là bất kỳ vào một thời điểm nào khi Chúa Giê-su còn ở trên trái đất này, Ngài
không phải là một Đức Chúa Trời đầy trọn. Điều đặc biệt là Chúa Giê-su để qua một bên quyền đồng
đẳng với Chúa Cha để sống như một con người. Khi ấy Chúa Giê-su thực hiện mối quan hệ của Ngài với
Chúa Cha như thế nào?

Chúng ta hãy xem xét ba câu Kinh thánh mô tả mối quan hệ của Chúa Giê-su với Cha của Ngài:
Đức Chúa Giê-su cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự
mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như
vậy. (Giăng 5:19)
Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta
chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta. (Giăng 5:30)
Vậy Đức Chúa Giê-su phán rằng: Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết
ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. (Giăng 8:28)
Chủ đề chung trong mỗi câu này là Chúa Giê-su tuyên bố rằng Ngài không thể làm gì khác ngoài
Chúa Cha. Nói cách khác, Chúa Giê-su sống từng phút giây phụ thuộc vào Chúa Cha là Nguồn của
Ngài khi Ngài còn sống trên đất. Điều đó có nghĩa là Chúa Giê-su đã sống bởi Cha thiên thượng là
Nguồn của Ngài.
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Điều này có nghĩa là Chúa Giê-su đã không sống và hoạt động bằng sức RIÊNG của Ngài.
Nguồn Sự sống và Quyền năng của Ngài lưu phát từ Cha thiên thượng

Điều này có nghĩa là Chúa Cha, không phải Chúa Giê-su, là Nguồn cho tất cả
những gì Chúa Giê-su đã hoàn thành trong khi Ngài ở trần gian? Chúng ta thấy điều
này trong Giăng 14:10 khi Chúa Giê-su phán:
“Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời
ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm
trọn việc riêng của Ngài.”

Câu này nói với chúng ta rằng đó là sự sống và quyền năng của Cha thông qua
Chúa Giê-su chữa lành người què, làm sáng mắt cho người mù và khiến La-xa-rơ sống lại từ cõi chết. Nói
cách khác, Chúa Giê-su sống phụ thuộc vào Chúa Cha, với kết quả là Chúa Cha đã tạo ra các phép lạ qua
Chúa Giê-su. Cuộc sống của Chúa Giê-su trong mối quan hệ với Cha của Ngài là một ví dụ hoàn hảo về
mối quan hệ Nhánh - Cây nho.
Nếu qua sự phụ thuộc của Chúa Giê-su, sự sống và quyền năng của Cha tuôn chảy qua Ngài để thực hiện
các phép lạ, thì sự sống và quyền năng đó có thể làm gì trong bạn nếu bạn bước đi phụ thuộc vào Chúa?
Điều này dẫn chúng ta đến câu hỏi sau:

Nếu Chúa Giê-su, với tư cách là một người, đã sống PHỤ THUỘC trọn vẹn vào Cha của
Ngài, kết quả là CHA sống trong và qua Chúa Giê-su. Bây giờ BẠN NÊN SỐNG NHƯ THẾ
NÀO?
Điểm then chốt: Chúa Giê-su không chỉ chết vì tội lỗi của chúng ta. Ngài cũng đến để bày tỏ cho
chúng ta cách sống.
Câu hỏi: Nhắc lại về lời hứa của Chúa về sự chiến thắng, tự do, chữa lành và biến đổi mà chúng ta đã
thảo luận trong Bài Một. Bạn tin Chúa sẽ sản sinh ra điều gì trong cuộc sống của bạn nếu bạn chọn sống
phụ thuộc vào Ngài?
Suy ngẫm: về những câu Kinh thánh của Giăng và suy nghĩ về câu hỏi này, nếu Chúa Giê-su làm gương
sống hoàn toàn phụ thuộc vào sự sống và quyền năng của Cha, thì Chúa mong chúng ta sống như thế nào?
Kết ước với Chúa: Bạn có thể không hiểu cho đến bây giờ mối quan hệ giữa Chúa Giê-su và Cha của
Ngài, và việc áp dụng mối quan hệ này vào mối quan hệ của bạn với Chúa. Do đó, hãy cầu xin Chúa tiết
lộ cho bạn biết mối quan hệ của Chúa Giê-su với Chúa Cha áp dụng cho bạn như thế nào trong cuộc sống
hàng ngày?

Tại sao chúng ta ĐẤU TRANH với sự phụ thuộc vào Chúa?
Khi tôi bắt đầu hành trình mới cho phép Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài trong tôi, tôi phải vật
lộn với việc hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài. Trong khi làm công tác mục vụ với nhiều Cơ đốc nhân, tôi đã
thấy rằng tất cả chúng ta đều phải vật lộn với việc sống phụ thuộc vào Chúa. Tại sao? Hãy để tôi cung cấp
cho bạn ba trong số những lý do phổ biến nhất cho câu hỏi này:
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1. Thế giới nói rằng bạn phải ĐỘC LẬP.
Một phần của cuộc đấu tranh với sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời là chúng ta sống trong một thế giới
cổ xúy cho: tự lập, độc lập và tự chủ. Chúng ta bị choáng ngợp và bị tẩy não với thông điệp độc lập từ thế
giới, và kết quả là chúng ta phải vật lộn khi muốn sống phụ thuộc vào Chúa.
2. Thế giới cũng gửi thông điệp rằng sự phụ thuộc ngang bằng với SỰ YẾU ĐUỐI

Thế giới không chỉ hô hào sự độc lập của con người, mà còn gửi thông điệp
cho rằng sự phụ thuộc cũng ngang bằng như sự yếu đuối. Một người không muốn
bị coi là yếu đuối (đặc biệt là đàn ông), nên họ chọn cách trở nên mạnh mẽ để
độc lập. (Sự phụ thuộc = sự yếu đuối là một niềm tin sai lầm.)
3. Có một phần của con người, chống lại việc phụ thuộc vào Chúa: XÁC
THỊT

Trước khi chúng ta được cứu, chúng ta sống độc lập với Chúa. Do đó, khi chúng ta biết rằng đời sống
Cơ đốc là sự lệ thuộc vào Chúa, khi đó có một thứ trong chúng ta được gọi là xác thịt (xem Rô-ma 7:18)
chống lại việc sống phụ thuộc này. Xác thịt chỉ đơn giản là một thái độ trong chúng ta tuyên bố rằng, “tôi
không cần Chúa sống trong tôi vì tôi có thể tự mình làm điều đó.”

Sống theo XÁC THỊT là lý do số 1 tại sao chúng ta CHỐNG LẠI sống phụ thuộc vào Chúa
Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về xác thịt trong Bài học thứ tư, nhưng điều quan trọng là phải biết rằng có một
phần trong chúng ta sẽ LUÔN LUÔN chống lại việc phụ thuộc vào Chúa.

Lẽ thật là con người không được thiết kế để sống độc lập với Chúa.
Hãy quay trở lại Giăng 15: 5 và xem xét vài từ cuối trong câu này khi Chúa Giê-su phán:
“…ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.”
Hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi. Điều gì xảy ra với một nhánh khi nó được tách ra khỏi cây nho? Nó bắt đầu
chết vì nó không còn phụ thuộc vào cây nho và không còn được truyền sự sống từ cây nho nữa. Nếu bạn,
như một nhánh thuộc linh, quyết định cố gắng sống độc lập với Chúa Giê-su là Cây Nho thuộc linh, thì bạn
có thể mong đợi điều gì?
Chúa Giê-su có ý nghĩa gì khi Ngài nói rằng, ngoài ta, các ngươi không thể làm gì được? Tại sao? Đó
là bởi vì con người có khả năng làm nhiều việc mà không cần Chúa. Như chúng ta đã thảo luận trong bài
học đầu tiên, con người học cách làm chủ một công việc, làm chủ một sở thích hoặc một môn thể thao hoặc
quản lý tài chính của mình. Vậy lời dạy của Chúa Giê-su có ý nghĩa gì?
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Chúa Giê-su có ý nói là NGOÀI Ngài bạn KHÔNG THỂ
sản sinh ra ĐỜI SỐNG XÁC ĐỊNH mà Đức Chúa Trời hứa với bạn.
Không phụ thuộc vào Chúa (ở ngoài Chúa), bạn sẽ có:
• KHÔNG có quyền năng đối với tội lỗi.
• KHÔNG thể chiến thắng xác thịt của bạn.
• KHÔNG tự do khỏi các khuôn mẫu tội lỗi đang đánh bại bạn.
• KHÔNG được chữa lành các tổn thương trong quá khứ hoặc hiện tại của bạn.
• KHÔNG có trái của Thánh Linh được sản xuất ra từ đời sống của bạn.
• KHÔNG có biến đổi trong cuộc sống của bạn.
• KHÔNG thể có sự tương giao thân mật với Chúa.
Bạn có thể đọc lại danh sách trên một cách chậm rãi và nhìn thấy trước kết quả nếu bạn chọn sống độc lập
với Chúa.
Suy ngẫm: về câu Kinh thánh Giăng 15: 5b và suy nghĩ về cách câu này có thể áp dụng cho các cuộc đấu
tranh chưa được giải quyết mà bạn có thể phải đối mặt trong các mối quan hệ của mình, cho các kiểu tội lỗi
mà bạn muốn chiến thắng hoặc những thay đổi mà bạn muốn diễn ra trong cuộc sống của bạn.
Kết Ước Với Chúa: cầu xin Chúa phơi bày những lĩnh vực trong cuộc sống của bạn (công việc, hôn nhân,
gia đình, v.v.) các lĩnh vực mà bạn có thể sống độc lập với Ngài. Hãy cầu xin Ngài thuyết phục bạn rằng
ngoài việc sống phụ thuộc vào sự sống và quyền năng của Ngài, bạn sẽ không thể trải nghiệm sự tự do,
chiến thắng, chữa lành và được biến đổi.

ĐIỂM THEN CHỐT
Vấn đề là sống BỞI sức mạnh, khả năng và ý chí của bạn
KHÔNG THỂ tạo ra nếp sống Cơ đốc mà CHỈ Chúa có thể tạo ra.

NGÀY BA
Phụ thuộc vào Chúa = ĐỨC TIN vào Chúa.

Nếu không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Chúa. Hê-bơ-rơ 11:6
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Tôi đánh đồng tùy thuộc vào Chúa với việc bước đi bằng đức tin vào Chúa. Nếu bạn đã là
một Cơ đốc nhân trong nhiều năm hoặc mới đây, bạn biết rằng phần của chúng ta trong nếp sống
Cơ đốc là đức tin. Tuy nhiên, những gì tôi đang nói đến là nhiều người có một số hiểu lầm hoặc
niềm tin sai lệch liên quan đến vấn đề đức tin.
Lý do tôi nói điều này là bởi vì những gì họ tin không dẫn đến sự tự do, chiến thắng, chữa lành, biến
đổi. Do đó, khi bạn trải qua phần còn lại của bài học này, hãy xem xét kỹ hơn những gì bạn tin và cầu xin
Chúa chỉ ra bất kỳ niềm tin sai lầm nào mà bạn có thể có trong lĩnh vực đức tin. Đây là câu hỏi đầu tiên
mà bạn có thể tự hỏi:

Những gì tôi TIN TƯỞNG về việc bước đi bằng đức tin có THAY ĐỔI cuộc sống của tôi?

Tại sao tôi nói rằng sự phụ thuộc = đức tin? Tôi sẽ cho bạn một ví dụ.
Khi bạn có một vấn đề về răng, nó tạo ra nhu cầu cho một nha sĩ. Bạn
hoàn toàn phụ thuộc vào nha sĩ đó để giải quyết vấn đề của bạn. Một cách
khác để nói rằng bạn phụ thuộc là bạn có niềm tin vào khả năng của nha
sĩ làm những gì bạn không thể làm cho chính mình. Điều đó cũng tương
tự với Chúa. Đức tin chỉ đơn giản là tùy thuộc vào Chúa để hoàn thành
trong cuộc sống của bạn những gì Ngài hứa sẽ hoàn thành (và bạn không
thể).

Hãy xem lại Ga-la-ti 2:20 để thấy Phao-lô lý giải về Chúa Giê-su sống bên trong ông.
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng
Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa
Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Ga-la-ti 2:20
Phao-lô nói rằng phần của ông trong việc cho phép Chúa Giê-su sống trong ông là bởi đức tin. Về bản
chất, điều vị sứ đồ nói là ông phải phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa Giê-su để làm những gì chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm. Bạn thấy đấy, nhiều Cơ đốc nhân đã hỏi tôi, “Làm thế nào để tôi sống nếp sống Cơ
đốc?” Đây là câu hỏi sai. Sự thật là vì Chúa Giê-su là Đấng sống cuộc sống của Ngài bên trong bạn, nên
câu hỏi phải là:

Làm thế nào tôi cho phép Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài trong tôi?

Câu trả lời là tùy thuộc hoặc có đức tin vào Chúa Giê-su. Chúng ta sẽ thấy đến cuối bài học này tại sao
rất nhiều Cơ đốc nhân không được biến đổi vì niềm tin sai lầm trong lĩnh vực đức tin.

Sống bởi đức tin dẫn đến việc Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài trong bạn để
sản xuất đời sống phong phú mà Ngài hứa cho bạn.
Đức tin là PHƯƠNG CÁCH cho Cơ đốc nhân bước đi.
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Sống theo đức tin cho phép Chúa Thánh Linh sinh ra trong bạn:

• TỰ DO ra khỏi các tội lỗi.
• CHIẾN THẮNG trên xác thịt, sức mạnh của tội lỗi, Satan và ác quỷ.
• ĐƯỢC CHỮA LÀNH các vết thương trong quá khứ hoặc hiện tại.
• CHUYỂN ĐỔI thành giống Chúa Giê-su.
• TƯƠNG GIAO thân mật với Chúa.

Bốn cách để định nghĩa ĐỨC TIN
Để có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về đức tin, tôi muốn đưa ra cho bạn bốn định nghĩa thực
tế đã giúp tôi trong nhiều năm qua. Tôi hy vọng họ chúng sẽ làm điều tương tự cho bạn.
“Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.”
Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của
những điều mình chẳng xem thấy.
Hê-bơ-rơ 11:1
Một số ý nghĩa của từ “biết chắc” trong Hê-bơ-rơ 11: 1 là sự kiên định của tâm trí, sự quyết tâm,
sự tự tin và niềm tin vững chắc. “Bằng cớ” có nghĩa là chắc chắn. Chắt lọc tất cả những từ này, chúng ta
có một định nghĩa về đức tin như sau:

ĐỨC TIN

là một SỰ BẢO ĐẢM, SỰ QUẢ QUYẾT và SỰ TIN CHẮC về Chúa là ai.

Ngài nói rằng Ngài là… và Ngài SẼ hoàn thành những gì Ngài hứa.

Áp dụng: Một ứng dụng của định nghĩa này có thể là, “Tôi tin chắc rằng tôi không thể đánh mất sự cứu rỗi
của mình vì Chúa đã hứa rằng tôi không thể mất sự cứu rỗi của mình theo Giăng 6: 37-40.”

Câu hỏi: Bạn có bao nhiêu sự đảm bảo và tin tưởng vào Chúa về Ngài là ai và Ngài sẵn sàng hoàn thành
điều gì trong cuộc sống của bạn? Sự thiếu phụ thuộc của bạn vào Chúa có phải là một dấu hiệu cho thấy sự
thiếu đảm bảo và lòng tin của bạn không?
Suy ngẫm: Hê-bơ-rơ 11: 1 và suy nghĩ về những tình huống mà bạn không hoàn toàn yên tâm và
có thể thiếu lòng xác quyết rằng Chúa đang làm việc trong các lĩnh vực đó.
Kết ước với Chúa: Trong bất kỳ lãnh vực nào, hãy cầu xin Chúa ban cho bạn sự bảo đảm và tin cậy lớn
hơn rằng Ngài sẽ hoàn thành trong đời sống của bạn những gì Ngài đã hứa.
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2. Đức Tin là TIN TƯỞNG VÀ TRÔNG ĐỢI

ĐỨC TIN
(như được định nghĩa trong Bình luận của Matthew Henry)
Đây là sự TIN TƯỞNG VÀ TRÔNG ĐỢI vững chắc rằng Chúa sẽ thực hiện TẤT CẢ
những gì Ngài đã hứa với chúng ta trong Christ.

Tôi thích định nghĩa trên đây vì những lời thuyết phục và hy vọng. Tại sao chúng ta đến với Chúa ở điểm
xuất phát? Chúng ta đến với Chúa bởi vì chúng ta tin ở một mức độ nào đó rằng Chúa nói rằng Ngài là và
Ngài sẽ làm những gì Ngài đã hứa. Nói cách khác, chúng ta bị thuyết phục ở một mức độ nào đó về khả
năng của Đức Chúa Trời để thực hiện những lời hứa của Ngài trong chúng ta.
Tuy nhiên, trong phần còn lại của cuộc đời, chúng ta sẽ cần Chúa thuyết phục chúng ta hơn nữa vì sự
không tin của chúng ta. Sự thuyết phục của Chúa là một phần cần thiết trong sự biến đổi của chúng ta. Phaolô nói Áp-ra-ham bị thuyết phục về khả năng và quyền năng của Đức Chúa Trời để làm theo những gì Ngài
hứa trong Rô-ma 4:21.
…vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.
Áp dụng: Một ứng dụng của định nghĩa này có thể là: khi tôi bước đi phụ thuộc vào Chúa, tôi đang bị Chúa
thuyết phục rằng Ngài yêu tôi và Ngài sẽ biến đổi cuộc đời tôi.
Câu hỏi: Bạn bị thuyết phục như thế nào về khả năng và sự sẵn sàng của Đức Chúa Trời để biến đổi cuộc
sống của bạn? Bạn có cần thêm sự thuyết phục của Chúa không?
Suy ngẫm: về Rô-ma 4:21 và Phi-líp 1:20. Hãy suy nghĩ về câu hỏi này: lĩnh vực nào trong cuộc sống của
bạn, bạn cần có sự thuyết phục hơn nữa liên quan đến tình yêu, thuộc tính hoặc lời hứa của Chúa?
Kết ước với Chúa: Bắt đầu cầu xin Chúa thuyết phục bạn hơn nữa trong những lĩnh vực mà bạn nghĩ đến.

3. Đức Tin là tin rằng TÔI KHÔNG THỂ, nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THỂ
TÔI KHÔNG THỂ: Ngoài Ta, các ngươi không thể làm gì được. Giăng 15: 5b
CHÚA CÓ THỂ - Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa
Giê-su Christ. Phi-líp 1:6
Trước tiên chúng ta phải đến một chỗ: TÔI KHÔNG THỂ… bởi vì lẽ thật là chỉ có ĐỨC CHÚA TRỜI
CÓ THỂ thực hiện lời hứa của Ngài là biến đổi đời sống chúng ta. Một câu Kinh Thánh khác chỉ ra rằng
ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THỂ trong Thi thiên 37: 5.
Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va,
Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài SẼ làm thành việc ấy.
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ĐỨC TIN
sẽ đi đến nhận thức là bạn KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC những gì mà chỉ Chúa mới có thể làm
trong cuộc sống của bạn và rồi TIN rằng Ngài có thể.

Chúa nói với chúng ta nhiều lần bằng lời của Ngài rằng Ngài có thể, và Ngài sẽ hoàn thành công việc mà
Ngài đã bắt đầu.
Áp dụng: Một ứng dụng của định nghĩa này là: tôi không thể giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi, nhưng khi tôi
bước đi bằng đức tin, Chúa có thể (và sẽ) giải phóng tôi.
Câu hỏi: Ba điều mà bạn biết rằng bạn không thể làm, nhưng Chúa hứa sẽ làm là gì?
Suy ngẫm: Giăng 15:5b và Phi-líp 1:6 và suy nghĩ về những gì bạn đang cố gắng làm liên quan đến nếp
sống Cơ đốc nhưng không thể làm được.
Kết ước với Chúa: Bắt đầu tin cậy Chúa làm những gì mà bạn không thể làm.

4. Đức tin là HỢP TÁC VỚI Chúa.
Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta
chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta. Giăng 5:30
Đức tin có nghĩa là bạn đã đưa ra quyết định hợp tác với Chúa. Điều này có nghĩa là bạn không còn
kháng cự công tác của Chúa hay bạn không còn cố gắng làm những gì chỉ có Chúa mới làm được. Hợp
tác là một thái độ đức tin nói rằng, “Thưa Chúa, tôi tin tưởng Ngài sống cuộc sống của Ngài trong tôi và
biến đổi cuộc sống của tôi theo ý muốn tốt đẹp của Ngài.”

ĐỨC TIN
Là sự hợp tác của bạn với Chúa để biến đổi cuộc sống của bạn
theo ý muốn của Ngài.

Áp dụng: Hãy giả sử rằng bạn đấu tranh với những điều không thỏa đáng. Hợp tác với Chúa có thể giống
như thế này, “Thưa Chúa, tôi cầu xin Ngài cho tôi sẵn sàng hợp tác với Ngài và không chống lại công tác
của Ngài trong việc giải phóng tôi khỏi các sự bất cập của tôi.”
Câu hỏi: Trong những lĩnh vực nào trong cuộc sống, bạn có thể không hợp tác với Chúa hoặc chống
lại công tác của Ngài trong bạn?
Suy ngẫm: Giăng 5:30 ở trên và tự hỏi mình, “Tại sao tôi lại chống lại Chúa làm việc trong những lĩnh
vực này của cuộc đời tôi khi Ngài hứa sẽ giải phóng tôi, ban cho tôi chiến thắng và cung cấp cho nhu
cầu của tôi?”
Kết ước với Chúa: Bắt đầu cầu xin Chúa ban cho bạn sẵn sàng vứt bỏ sự phản kháng của bạn đối với
công việc biến đổi của Ngài trong cuộc đời bạn.
Sơ đồ tiếp theo tóm tắt bốn định nghĩa về đức tin.
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WILLING
COOPERATION

ASSURANCE

FAITH

CONVICTION

PERSUASION
EXPECTATION

I CAN’ T
GOD CAN
Faith: đức tin
Willing cooperation: sẵn sàng hợp tác
Assurance conviction: bảo đảm niềm tin
Persuation expectation: kỳ vọng
I can’t: Tôi không thể
God can: Đức Chúa Trời có thể

Câu hỏi: một trong những định nghĩa nào về đức tin là thực tế nhất đối với bạn? Tại sao?
Suy ngẫm: bốn định nghĩa về đức tin và cầu xin Chúa ban cho bạn sự mặc khải sâu nhiệm hơn và sẵn
sàng bước đi bằng đức tin.

NGÀY BỐN
Ba lẽ thật quan trọng liên quan đến đức tin
Trước khi chúng ta hoàn thành nghiên cứu về đức tin, chúng ta hãy nhìn vào ba lẽ thật quan trọng hơn về
đức tin.

1. Có phải bạn muốn sản xuất đức tin?
Đây là một câu hỏi quan trọng để trả lời bởi vì rất nhiều Cơ đốc nhân tin rằng tùy thuộc vào họ để
tạo ra đức tin cần thiết cho cuộc sống Cơ đốc. Hãy nhìn vào câu trả lời cho câu hỏi này bằng cách nghe
lại những lời cuối cùng của Chúa Jesus trên thập tự giá trong Giăng 19:30.

"Mọi việc đã được trọn."
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Những cuối cùng của Chúa chúng ta trên thập giá có ý nghĩa vĩnh cửu đối với bạn và tôi là Cơ đốc nhân.
Một trong những ý nghĩa là Chúa Giê-su một lần và mãi mãi đã xử lý tội lỗi của chúng
ta. Tuy nhiên, có một ý nghĩa khác liên quan đến nếp sống đạo chúng ta. Hãy để tôi hỏi
bạn một câu hỏi. Bạn muốn thêm gì vào một công tác đã hoàn thành?
Nói cách khác, Chúa không yêu cầu bạn thêm bất cứ điều gì vào công việc đã hoàn
thành của Ngài. Chúa không cần bạn đạt được bất cứ điều gì cho Ngài. Phần của bạn
như đã nói trong Cô-lô-se 2: 6 dưới đây chỉ đơn giản là NHẬN:
“Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-su Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy.”

Làm thế nào điều này áp dụng cho đức tin? Hãy xem Cô-lô-se 2: 9, 10 mà chúng ta đã học trong Bài Một.

Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài
mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.
Sau đây là một lẽ thật quan trọng dựa trên Cô-lô-se 2: 9-10.

Nếu bạn đã được ban trọn vẹn trong Chúa Giê-su, điều này có nghĩa là
bạn có SỰ ĐẦY ĐỦ ĐỨC TIN của Chúa Giê-su trong bạn.

Kết hợp câu này với Phi-líp 4:19.
Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh
hiển trong Đức Chúa Giê-su Christ.
Vì Chúa là Nguồn để cung cấp đức tin cho bạn, nên bạn không thể sản xuất đức tin. Vì Chúa Giê-su ở
trong bạn và bạn ở trong Chúa Giê-su, bạn ch ứa đựng tất cả đức tin mà bạn sẽ cần. Phần của bạn theo
Cô-lô-se 2:6 là NHẬN đức tin vốn đã là của bạn

Tin tốt!
Đức Chúa Trời KHÔNG mong đợi bạn sản xuất đức tin.
Ngài trông đợi bạn NHẬN đức tin của Ngài đã CUNG CẤP

Câu hỏi: Bạn có tin rằng tùy thuộc vào bạn để tạo ra đức tin cần thiết để sống cuộc sống Cơ đốc? Bạn sẽ
dễ dàng hơn bao nhiêu khi chỉ cần nhận được đức tin đã là của bạn trong Chúa Giê-su hơn là cố gắng tạo
ra đức tin cần thiết?

2. Chúa Giê-su có ý gì khi Ngài phán “ÍT” đức tin?
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“Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy,
quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ” Ma-thi-ơ 8:26

Điều mà Chúa Giê-su có ý nói trong câu này là các môn đệ đã không thực thi đức tin
của mình hết khả năng. Tại sao? Tại thời điểm này, các môn đệ không có tất cả đức tin
của Chúa Giê-su vì họ chưa nhận được nó cho đến ngày Lễ Ngũ Tuần.

Tuy nhiên hiện nay, bạn có đầy đủ sự sống của Chúa Giê-su trong bạn, với kết
quả là bạn chứa đựng tất cả đức tin của Ngài. Câu hỏi là, “bạn sẽ thực hành ngày
càng nhiều hơn sự trọn vẹn của đức tin Christ trong bạn, hay bạn sẽ giống như các
môn đệ và sống bởi đức tin nhỏ bé của mình?”

Câu hỏi không phải là: Bạn có bao nhiêu đức tin? Câu hỏi là:
Bạn có thể thực hành sự trọn vẹn của đức tin mà
bạn đã sở hữu TRONG Christ?

Câu hỏi: Làm thế nào có thể thay đổi cách nhìn của bạn về đức tin khi biết rằng bạn chứa đựng bên trong
tất cả đức tin mà bạn cần trong Chúa Giê-su?
..........................................................................................................................................................................
.....................................

Kết ước với Chúa: Tìm kiếm Chúa để hiểu sâu hơn rằng bạn chứa đựng tất cả đức tin mà bạn cần, và
phần của bạn là thực hiện trọn vẹn đức tin mà bạn đã sở hữu.

3. Công việc của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của bạn không nhất thiết
phải phụ thuộc vào đức tin của bạn.
Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời;
Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm. Thi thiên 115:3
Công việc của Chúa trong cuộc sống của bạn không nhất thiết phụ thuộc vào việc bạn thực hiện đức tin của
mình. Chúa có chủ quyền, và Ngài có thể làm những gì Ngài mong muốn trong cuộc sống của bạn bất kể bạn có
đi theo đức tin hay không. Ngay cả khi chúng ta có thể không bước đi bởi đức tin, điều đó không
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ngăn cản Chúa làm việc trong cuộc sống của chúng ta (tôi gọi đó là ân sủng). Tuy nhiên, tôi có thể nói với
bạn từ kinh nghiệm cá nhân rằng khi tôi quyết định đi theo đức tin mà Chúa ban trong vài năm qua so với
ba mươi năm đầu đời Cơ đốc của tôi, Chúa đã đẩy nhanh những thay đổi của Ngài trong cuộc đời tôi. Một
lẽ thật quan trọng cần nhớ là:

Quá trình biến đổi của Chúa trong cuộc sống của bạn sẽ được THÚC ĐẨY
khi bạn bước đi bởi đức tin.

ĐỨC TIN phải luôn luôn có một đối tượng.
Đức tin có thể có nhiều đối tượng. Khi bạn lái xe, bạn có niềm tin
vào hệ thống phanh của xe. Bạn có niềm tin vào cấu trúc của tòa nhà
mà bạn làm việc hàng ngày, hoặc tin vào chiếc ghế mà bạn ngồi. Đó
không phải là niềm tin, đó là chìa khóa.

Chìa khóa là đối tượng của đức tin của bạn. Đối tượng của đức tin
của chúng ta là Chúa Giê-su. Chúng ta thấy điều này trong những câu
sau:

“…nhìn xem Đức Chúa Giê-su, là cội rễ và cuối cùng của đức tin.” Hê-bơ-rơ 12:2 (NLT)

“Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và
biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khoẻ trọn vẹn, tại trước mặt hết
thảy các ngươi.…” Công vụ. 3:16

Vấn đề là có một đối tượng khác của đức tin chúng ta.
Tôi biết rằng nếu bạn đã sống cuộc sống Cơ đốc một thời gian, bạn biết rằng đối tượng của đức tin của
chúng ta phải là Chúa Giê-su. Tôi đã thi hành công tác mục vụ cho nhiều Cơ đốc nhân (họ đã là Cơ đốc
nhân trong 10, 20, 30 năm), tôi đã tự mình trải nghiệm và chứng kiến rằng có một đối tượng khác cho đức
tin của họ. Đối tượng đó là: chỉ số IQ, khả năng và ý chí của riêng họ. Hãy suy nghĩ về tuyên bố này:

Nếu bạn tin rằng tùy thuộc vào bạn với sự giúp đỡ của Chúa để sống đời sống Cơ đốc. Lúc đó có thể
đối tượng THỰC SỰ của đức tin của bạn là chỉ số IQ, khả năng và ý chí CỦA BẠN?
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Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Nếu bạn tin rằng đời sống Cơ đốc tùy thuộc vào bạn với sự
giúp đỡ của Chúa, bạn sẽ nhận được những lời hứa về chiến thắng, tự do và biến đổi trong
cố gắng với khả năng và ý chí của mình để biến những lời hứa đó thành hiện thực trong
cuộc sống của bạn.

Về bản chất, những gì bạn đã làm là đặt niềm tin vào chính mình, và bạn đã cầu xin
Chúa giúp đỡ BẠN LÀ NGUỒN để biến những lời hứa đó thành hiện thực trong cuộc sống của bạn.
Tuy nhiên, những gì chúng ta biết là đúng? Chúng ta biết từ Bài Một, trong đó 1 Cô-rinh-tô 1:30 nói với
chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Nguồn sống cho chúng ta và Ngài sẽ không giúp chúng ta trở thành Nguồn.
Tại đây tôi muốn hỏi bạn câu hỏi:

Nếu bạn đang cố gắng trong sức mạnh và ý chí của riêng mình để sống cuộc sống Cơ đốc, bạn có
đang trải qua bất kỳ sự chuyển đổi thực sự nào?

Vì vậy, nhiều Cơ đốc nhân ngày nay đã được dạy như tôi rằng chúng ta phải áp dụng lẽ thật của Đức Chúa
Trời vào cuộc sống của chúng ta. Mặc dù điều đó nghe có vẻ rất thiêng liêng, nhưng tôi thấy cách diễn giải
là tôi phải lấy lẽ thật của Chúa, và cố gắng làm cho nó hoạt động trong cuộc sống của mình bằng chỉ số IQ,
khả năng, kỷ luật và ý chí của chính mình. Vấn đề với điều này là nếu đời sống Cơ đốc thành công tùy
thuộc vào tôi, thì chắc chắn là tôi sẽ thất bại vì tôi sẽ không thể làm điều đó!

Lẽ thật là chúng ta HOÀN TOÀN phụ thuộc vào Chúa để Ngài lấy lẽ thật của Ngài và làm cho nó hoạt
động trong đời sống của chúng ta.

Các câu hỏi sau đây có thể giúp bạn xác định các bước đi của đức tin bạn đang diễn ra.

Bước đi của bạn trong đức tin đang sản xuất:
• Chiến thắng liên tục đối với việc đánh bại các tội lỗi của bạn và Satan?
• Tiếp tục tự do khỏi những hành vi tội lỗi của bạn?
• Tiếp tục nhận được sự chữa lành các vết thương trong quá khứ, hiện tại của bạn?
• Sự biến đổi đang diễn ra, bạn trở thành giống như hình ảnh của Chúa Giê-su?
Nếu bạn không thể trả lời “Có” cho mỗi câu hỏi này, có thể là bạn đã đặt niềm tin vào khả năng của chính
mình so với niềm tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời? Tôi không hỏi điều này để cảm thấy tội lỗi hoặc
xấu hổ cho bạn. Lý do mà tôi hỏi những câu hỏi này là bởi vì khi chúng ta bước đi bởi đức tin vào
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Chúa Giê-su, Ngài sẽ sản xuất trong chúng ta các kết quả tốt đẹp và chúng ta sẽ trải nghiệm sự chiến
thắng, tự do, chữa lành và biến đổi đang diễn ra. Nhìn vào sơ đồ sau để thấy kết quả của việc đặt niềm
tin vào khả năng của bạn so với việc đặt đức tin vào Chúa.

Faith In Yourself As
Your Source w/God’s Help =

Faith In God As
Your Source =

lifeless, powerless, unchanged
life, (more of the same)

Life, Power,
Transformation

CHOICE

Moment By Moment Choice

What Choice Will You Make?
Faith in yourself as your source w/God’s help = lifeless, powerless, unchanged life, (more of the
same): Đức tin vào bản thân như nguồn của bạn với sự giúp đỡ của Chúa = cuộc sống vô hồn, bất lực,
không thay đổi, (nhiều hơn thế)
Faith in God as your source = Life, power, transformation: Đức tin vào Chúa là nguồn của bạn = Sự
sống, quyền năng, sự biến đổi.
Moment by moment choice: Sự lựa chọn trong từng phút giây
CHOICE: sự lựa chọn
What choice will you make? Sự lựa chọn nào bạn sẽ thực hiện?
Kết quả của việc đặt niềm tin vào bản thân sẽ có nghĩa là bạn sẽ không trải nghiệm sự sống của Chúa Giêsu hay quyền năng của Ngài và sự biến đổi thực sự sẽ không bao giờ diễn ra trong cuộc sống của bạn. Tuy
nhiên, sống theo đức tin vào Chúa là Nguồn của bạn sẽ dẫn đến việc trải nghiệm đời sống và quyền năng
của Chúa Giê-su với kết quả là bạn sẽ trải nghiệm sự biến đổi triệt để.
Kết ước với Chúa: Cầu xin Thánh Linh tiết lộ cho bạn biết đối tượng thực sự của đức tin của bạn là sức
mạnh của bản thân hay là quyền năng của Chúa?
Câu hỏi: Sơ đồ trên tiết lộ những hậu quả nào nếu chính bạn là đối tượng đức tin của bạn
Kết ước với Chúa: Nếu bạn phát hiện ra rằng bạn đang thực sự bước đi bởi niềm tin vào khả năng của bạn
đối kháng với quyền năng của Chúa, thì hãy cầu xin Ngài ban cho bạn sự sẵn lòng bước đi phụ thuộc vào
Ngài như là Nguồn của bạn.
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NGÀY NĂM
Tại sao chúng ta TRANH ĐẤU với đức tin VÀO Đức Chúa Trời?
Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-su đáp
rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Giăng 6: 28-29
Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi tin rằng điều quan trọng là phải xem xét ba lý do mà tôi đã khám phá
trong nhiều năm qua là tại sao chúng ta là Cơ đốc nhân đấu tranh với đức tin vào Thiên Chúa.
1. Chúng ta mang tư duy của HỌC và HÀNH vào đời sống CƠ ĐỐC
Tôi tin rằng đây là lý do số 1 tại sao chúng ta đấu tranh với vấn đề đức tin.
Tại sao? Bởi vì thật dễ dàng để bước đi bởi niềm tin vào khả năng của chính
chúng ta, bởi vì đó là cách chúng ta sống. Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn.
Làm thế nào bạn đã sống cho đến nay? Đối với hầu hết chúng ta, chúng ta học
về cuộc sống, và sau đó chúng ta cố gắng hoàn thành những gì chúng ta đã
học.
Ví dụ, bạn học cách làm công việc của mình, và sau đó bạn làm nó. Bạn học cách chơi gôn, câu cá, hoặc
săn bắn, và bạn đi ra và thực hành chúng. Bạn học cách nuôi dạy con cái và sử dụng những gì bạn đã học
để nuôi dạy chúng. Điều quan trọng là bạn đang sử dụng trí tuệ và khả năng của mình để học hỏi và sau đó
là để thực hiện. Đây là cách mà tất cả chúng ta đã sống trong cuộc sống của mình. Câu hỏi đặt ra là: Đây
có phải là ‘học biết và thực hành’ trong tư duy hiện đại của cuộc sống Cơ đốc không? Hãy nghĩ về câu hỏi
này:

Bạn có tin rằng bạn phải HỌC BIẾT lẽ thật của Chúa về cuộc sống Cơ đốc
và sau đó trong khả năng của riêng bạn (với sự giúp đỡ của Chúa) đi ra LÀM những gì Chúa
nói?

Lẽ thật: Tư duy “học rồi hành” không thể thành công trong đời sống Cơ đốc nhân. Tại sao? Bởi vì chúng
ta không thể làm những gì chỉ có Chúa Thánh Linh có thể làm và hứa sẽ làm trong cuộc sống của chúng
ta. Bạn nhớ Phi-líp 1: 6? Như chúng ta đã học được trong bài học đầu tiên, chính quyền năng của Chúa và
chính Ngài sẽ tạo ra sự biến đổi tâm linh. Như tôi đã chia sẻ với bạn về câu chuyện của mình, tôi đã cố
gắng sống “học hỏi và thực hành” cuộc sống Cơ đốc và tôi đã thất bại thảm hại. Vấn đề là tôi không bao
giờ tạo ra sự biến đổi mà Chúa đã hứa. Chỉ nhờ sự phụ thuộc vào Chúa mà sự thay đổi thực sự đã diễn ra.

2. Chúng ta muốn trở thành một phần của NGUYÊN NHÂN và HIỆU QUẢ
của sự biến đổi tâm linh.
Một vấn đề khác có liên quan đến đức tin là chúng ta có thể mang trí tuệ, khả năng và tài năng của mình
trở thành nguyên nhân và / hoặc hiệu quả của sự biến đổi tâm linh. Đây là một vấn đề bởi vì chúng ta luôn
sử dụng trí tuệ, khả năng và tài năng của mình trong công việc, trong hôn nhân và nuôi dạy gia đình. Thật
tự nhiên khi muốn cố gắng biến đổi chính mình hoặc giúp Chúa thông qua những nỗ lực của chúng ta để
được biến đổi, nhưng chúng ta không thể tạo ra những gì mà chỉ có Chúa mới có thể tạo ra.

Lẽ thật: Trong bước đi đức tin của chúng ta, chúng ta phụ thuộc vào Chúa để trải nghiệm trí tuệ, sức
mạnh và khả năng của Ngài để làm trong chúng ta những gì chúng ta không thể làm cho chính mình. Hãy
nhớ Giăng 15: 5b? Điều này thể hiện một cuộc đấu tranh khi nói đến việc bỏ qua các khả năng của chúng
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ta và dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng ở một mức độ nào đó rằng bạn đang trong quá
trình bị thuyết phục rằng chỉ có Chúa, là Nguồn của bạn, mới có thể mang lại bất kỳ thay đổi đáng kể nào
trong cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, lựa chọn hoặc hành xử.
Lưu ý: Điều này không có nghĩa là chúng ta không sử dụng trí tuệ và khả năng của mình. Tuy nhiên,
những điều đó sẽ làm bạn không tốt khi nói đến sự biến đổi tâm linh.

3. CHỦ NGHĨA HỢP PHÁP nuôi dưỡng “học tập và thực hành” trong Cơ
đốc giáo.
Nếu bạn đã dành nhiều thời gian trong môi trường nhà thờ theo chủ nghĩa hợp pháp như tôi đã làm,
thì có lẽ bạn đã sống một cuộc sống “học và hành”. Ý nghĩa của chủ nghĩa hợp pháp của Cơ đốc giáo là
gì? Chủ nghĩa hợp pháp đang cố gắng sống cuộc sống Cơ đốc bằng chính khả năng của con người để giữ
hoặc tuân theo các quy tắc nhất định nhằm tạo ra sự biến đổi tâm linh. Chủ nghĩa hợp pháp thúc đẩy niềm
tin sai lầm rằng bạn là nguồn để cố gắng giữ các tiêu chuẩn hoặc quy tắc nhất định để trở thành một Cơ
đốc nhân tốt, làm đẹp lòng Chúa. Đối với tôi, chủ nghĩa hợp pháp đã tạo ra một cuộc sống phấn đấu trong
sức mạnh của chính tôi để cố gắng làm hài lòng Chúa và giải phóng bản thân. Bạn có thể khám phá ra
điều này?
Lẽ thật: Cố gắng sống theo một bộ tiêu chuẩn hoặc quy tắc sẽ không bao giờ tạo ra bất kỳ sự chuyển đổi
thực sự nào. Cố gắng hơn hoặc làm nhiều hơn cho Chúa sẽ không mang lại những thay đổi mà bạn mong
muốn. Nó sẽ chỉ dẫn đến việc từ bỏ hoặc cố gắng hơn để sống cuộc sống Cơ đốc nhân. Sự tự do thực sự chỉ
đến khi bạn đặt niềm tin vào quyền năng và khả năng tạo ra trong bạn những lời hứa về sự biến đổi của
Đức Chúa Trời.

Điều này có nghĩa là tôi sống một cuộc sống THỤ ĐỘNG và không làm gì cả?
“Anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người bèn là trên quyền năng Đức Chúa Trời.”1
Cô-rinh-tô 2:5

Tôi thường nghe nhận xét này từ mọi người khi họ đang cố gắng hiểu về việc
bước đi bằng đức tin vào Chúa Giê-su để Ngài sống cuộc sống của Ngài trong
họ. Vậy thì, sống bằng đức tin có nghĩa là tôi phải làm gì? Dường như rất thụ
động, hay trách nhiệm của tôi là gì? Lẽ thật là bước đi trong đức tin không có
nghĩa là thụ động.
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LẼ THẬT
Cuộc sống Cơ đốc nhân rất CHỦ ĐỘNG, nhưng CHÚA là
NGUỒN HOẠT ĐỘNG (cho những biến đổi tâm linh) đang diễn ra

Để hiểu được lẽ thật trên, chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống và chức vụ của Chúa Giê-su. Bạn có nói rằng
Chúa Giê-su bị động không? Tôi không tin rằng chúng ta sẽ nói như thế. Tuy nhiên, chúng ta đã học được
gì về cách sống của Chúa Giê-su? Ngài hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Cha. Khi Ngài bước đi trong sự lệ
thuộc, chuyện gì đã xảy ra? Chúa Cha đã giải phóng sự sống và quyền năng của Ngài QUA Chúa Giê-su
để biến đổi cuộc sống của Chúa Giê-su. Do đó, bạn có trách nhiệm trong câu chuyện này.

Trách nhiệm của bạn là TÙY THUỘC vào Chúa Giê-su trong từng khoảnh khắc để Ngài sống cuộc
sống của Ngài trong bạn.

Khi bạn làm như thế, Chúa Giê-su sẽ giải phóng sự sống và quyền năng của Ngài trong bạn để thay
đổi hoàn toàn cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, lựa chọn và hành xử.
Suy ngẫm: dựa trên suy nghĩ rằng khi bạn chủ động phụ thuộc vào Chúa, Ngài là Nguồn của mọi
hoạt động (biến đổi tâm linh) đang diễn ra trong bạn.
Kết ước với Chúa: Tìm kiếm Chúa để Ngài ban cho bạn mặc khải về vấn đề thụ động, trách nhiệm
và chủ động của bạn.

Tóm tắt các điểm chính trong bài học thứ hai
Tôi hy vọng rằng bài học này đã cho bạn hiểu rõ hơn về phần của bạn trong quá trình biến đổi.
Những điểm chính mà tôi hy vọng bạn nhớ từ sách này là:

• Phần của bạn trong cuộc sống Cơ đốc là PHỤ THUỘC dựa trên Chúa là Nguồn của bạn.
• Sự phụ thuộc vào Chúa là một từ khác để mô tả ĐỨC TIN.
• Việc tạo ra đức tin không phải là tùy thuộc vào bạn. Phần của bạn là NHẬN đức tin mà
bạn vốn có trong Chúa Giê-su.
• ĐỐI TƯỢNG đức tin sẽ ở trong BẢN THÂN của bạn là nguồn, hoặc trong CHÚA là Nguồn.
• Chúng ta đấu tranh với ý nghĩa thực sự của đức tin vì một người nhận được tư duy “học và
hành”, bạn không thể sử dụng tài năng và khả năng của mình trong nếp sống Cơ đốc, và nắm lấy
bất kỳ chủ nghĩa hợp pháp nào.
• Đời sống Cơ đốc không thụ động. Chúa là nguồn cho mọi hoạt động của Ngài trong bạn để
biến đổi mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn.
Hãy xem lại biểu đồ so sánh của bài học trước liên quan đến sự khác biệt giữa Đời sống bất định
và Đời sống xác định
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Bài ba

Những lẽ thật chính về bước đi bởi đức tin

và hiểu biết Chúa Giê-su là sự sống của bạn
NGÀY MỘT
Tổng quan về bài học thứ ba

• Điều gì xảy ra trong bạn khi bạn thực hiện các bước đức tin?
• Kết quả cuộc sống bởi quyền năng của Chúa
• Ý nghĩa của các công việc siêu nhiên của Chúa
• Hiểu biết đức tin đối kháng với với cảm xúc và kinh nghiệm
• Ý nghĩa của đức tin vào Christ
• Hiểu biết Chúa Giê-su là sự sống áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta

Giới thiệu
Tôi hy vọng rằng bài học cuối cùng sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về bài học phụ thuộc và đức tin vào Chúa. Bây
giờ chúng ta đã hiểu phần của chúng ta trong tiến trình biến đổi của Đức Chúa Trời, hãy xem xét những
gì xảy ra khi chúng ta bước đi bởi đức tin. Vào cuối bài học, chúng ta sẽ áp dụng những gì chúng ta đã
học để Chúa Giê-su là sự sống của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.

Hành trình của đức tin bắt đầu với bước đi của đức tin.
Lòng người toan định đường lối mình.
Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.
Châm ngôn 16:19
Hãy tưởng tượng rằng bạn chuyển chỗ ở từ nhà của bạn đến Indonesia. Bạn sẽ chuyển từ một nền văn hóa
rất quen thuộc sang một nền văn hóa khác 180 độ so với nền văn hóa mà bạn đang sống. Bây giờ bạn sẽ
phải học cách sống trong nền văn hóa mới này. Theo cách tương tự, Chúa đang đưa bạn ra khỏi văn hóa
“cái tôi – bản ngã” từ khả năng của chính bạn đến văn hóa thuộc linh mới bởi quyền năng vô hạn của Ngài.
Đây sẽ là một quá trình chuyển đổi rất khó khăn. Tuy nhiên, Chúa hứa rằng khi chúng ta thực hiện các bước
đức tin, Ngài sẽ cho chúng ta sự biến đổi và cuộc sống phong phú mà Ngài hứa. Do đó, hãy để tôi bắt đầu
bằng cách xác định một bước của đức tin:
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BƯỚC ĐI BỞI ĐỨC TIN
Là một thời điểm mà bạn KẾT ƯỚC với Chúa, SỰ SỐNG và QUYỀN NĂNG của Ngài bằng đức tin.

Nếu bạn đã là một Cơ đốc nhân trong nhiều năm, bạn biết rằng nếp sống Cơ
đốc là bước đi bởi đức tin. Tuy nhiên, có hai điều quan trọng mà tôi muốn nhấn
mạnh về bước đi đức tin của chúng ta. Thứ nhất, tôi muốn chúng ta nhìn vào
những gì xảy ra khi chúng ta bước đi bởi đức tin. Thứ hai là hãy nhìn vào đối
tượng đức tin của chúng ta.

Điều gì xảy ra tại thời điểm khi bạn bước đi bằng đức tin?
Hãy nhớ lại từ Bài Một, lẽ thật là tại thời điểm tiếp nhận Chúa Giê-su - trong bạn có TẤT CẢ sự sống
và quyền năng của Chúa theo Cô-lô-se 2:9-10
Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài
mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.
Vì bạn chứa đựng tất cả sự sống và quyền năng của Chúa, nên điều gì xảy ra khi bạn bước đi trong đức tin?

Khi bạn bước một bước đức tin, TẤT CẢ SỰ SỐNG VÀ QUYỀN NĂNG của Chúa được KHAI
PHÓNG RA để biến đổi suy nghĩ, niềm tin và hành vi của bạn.

Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về sự sống của Chúa, được khai phóng ra trong chúng ta vào cuối bài học
này. Tuy nhiên, hãy có một cái nhìn sâu hơn về quyền năng của Chúa và những gì xảy ra khi nó được khai
phóng trong chúng ta. Hãy nhìn cách Phao-lô gắn kết đức tin với quyền năng của Chúa:
…anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời.
1 Cô-rinh-tô 2:5
Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng
đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của
lòng nhân Ngài và công việc của đức tin;
2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:11
Khi bạn bước đi bằng đức tin, Chúa không chỉ cho bạn một phần sự sống và quyền năng của Ngài. Ngài
giải phóng toàn bộ quyền năng của Ngài trong bạn để biến đổi mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn.

Loại Quyền Năng Nào Mà Đức Chúa Trời Có?
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“Nhưng chúng tôi đựng của quí nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền
phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi.”
2 Cô-rinh-tô 4:7

Kho báu mà bạn và tôi có là “quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng
tin, là lớn dường nào.” Loại quyền năng đó là là gì? Hãy xem Ê-phê-sô 1:19, 20:

“…và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng
của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm
cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời,”

Nghĩ về điều này!
Quyền năng TƯƠNG TỰ làm sống lại Chúa Giê-su từ cõi chết hiện ở TRONG BẠN!

Ngoài ra, quyền năng của Chúa trong bạn cũng chính là quyền năng:

• Tạo nên các từng trời và trái đất.
• Đã rẽ nước Biển Đỏ cho tuyển dân Israel vượt qua.
• Đang giữ toàn thể vũ trụ cùng vận hành với nhau.
Điều hoàn toàn cần thiết đối với chúng ta là sống bởi quyền năng của Chúa, vì nếu không có nó, chúng ta
sẽ không bao giờ trải nghiệm những lời hứa của Chúa về sự biến đổi. Bạn có thể đã cố gắng bằng ý chí và
sức mạnh của chính mình để vượt qua một số khuôn mẫu tội lỗi đánh bại bạn hoặc đơn giản là cố gắng
không phạm tội. Nếu vậy, làm thế nào điều này đã xảy ra cho bạn? Lẽ thật là chúng ta phải sống từ quyền
năng tiềm ẩn này của Chúa để trải nghiệm bất kỳ sự biến đổi đáng kể thực sự nào.

Sống BỞI quyền năng của Chúa trong bạn, bạn sẽ được thay đổi triệt để cách
bạn nghĩ, tin, lựa chọn và cư xử.
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Câu hỏi: Bạn đã nhận ra đến thời điểm này quyền năng vĩ đại của Chúa đang nội trú trong bạn chưa?
Suy ngẫm: 2 Cô-rinh-tô 4: 7 và Ê-phê-sô 1:19, 20 và suy nghĩ về tầm quan trọng của quyền năng Chúa
trong bạn.
Kết ước với Chúa: Cầu xin Chúa thuyết phục bạn một cách sâu sắc hơn liên quan đến quyền năng thiêng
liêng của Ngài mà bạn sở hữu và cách Ngài muốn sử dụng quyền năng đó để giải phóng bạn ra khỏi những
gì thuộc về con người cũ, bản ngã, tư dục thế gian…

Quyền năng của Chúa có thể làm gì khi nó được khai phóng trong bạn?

Quyền năng của Đức Chúa Trời có thể hoàn thành những gì trong chúng ta?
Phao-lô nói rõ điều này trong Ê-phê-sô 3:20:
Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta
cầu xin hoặc suy tưởng.
Hãy suy nghĩ về câu này. Phao-lô đang tuyên bố rất táo bạo khi ông nói rằng những gì Chúa có thể đạt được
thông qua quyền năng của Ngài là vượt quá tất cả những gì chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Phao-lô đang
thốt lên sự thật này bởi vì chính ông đã trải nghiệm quyền năng này rất rõ ràng – đã biến đổi ông mà ông
không bao giờ nghĩ là có thể. Nếu sức mạnh của Chúa có thể thực hiện được điều này trong cuộc sống của
sứ đồ Phao-lô, bạn nghĩ quyền năng của Chúa có thể làm được gì trong cuộc sống của bạn?
Quyền Năng Của Đức Chúa Trời TRONG BẠN:

• LÀM MỚI tâm trí của bạn để tin lẽ thật của Ngài. Rô-ma 12: 2
• Ban cho bạn sự TỰ DO khỏi các thành trì tội lỗi của bạn. Giăng 8:32
• CHỮA LÀNH các vết thương của bạn. Thi thiên 147: 3
• Cung cấp cho bạn SỰ CHIẾN THẮNG trên xác thịt, tội lỗi, Satan và thế giới. 1 Cô-rinh-tô 15:57
• BIẾN ĐỔI cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, lựa chọn và hành xử.
2 Cô-rinh-tô 3:18
• Sẽ ĐƯA bạn vào một mối quan hệ mật thiết với chính CHÚA. Ê-phê-sô 1: 5
Câu hỏi: Lần cuối cùng bạn trải nghiệm quyền năng của Chúa là gì khi Ngài thay đổi cách bạn suy nghĩ,
tin tưởng, chọn lựa hoặc cư xử? Viết ra ba thay đổi mà bạn muốn trải nghiệm trong bốn lĩnh vực này.
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................
Suy ngẫm: Ê-phê-sô 3:20 và suy nghĩ về những thay đổi mà Đức Chúa Trời cần phải thực hiện trong cuộc
sống của bạn để bạn có thể đồng thanh nói với Phao-lô, “Chúa có thể làm quá mức vượt quá tất cả những
gì chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng?
Kết ước với Chúa: Bắt đầu cầu xin Chúa biến đổi cuộc sống của bạn liên quan đến những thay đổi mà bạn
muốn trải nghiệm.
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Trong nhiều năm trong chức vụ, tôi đã đi đến kết luận rằng hầu hết các Cơ đốc nhân không thực sự
hiểu được tầm quan trọng về quyền năng của Chúa vì họ không thực hiện đủ các bước đức tin để trải
nghiệm quyền năng đó.

“Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Các việc Chúa đáng sợ thay!
Nhân vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ suy phục Chúa.” Thi thiên 66:3

NGÀY HAI
Hãy nhớ rằng quyền năng Đức Chúa Trời ở trong bạn sẽ làm bạn KHÔNG tốt
nếu bạn chọn không đi theo đức tin.
Gần đây tôi đã mua một máy tính xách tay. So với cái mà tôi đã mua hai năm trước, nó có nhiều dung
lượng và đa chức năng hơn. Như với tất cả các máy tính khác, tôi có quyền truy cập vào tất cả các thông
tin mà tôi cần thông qua Internet. Tuy nhiên, tất cả công suất, tính hữu dụng của nó và quyền truy cập đó
sẽ không tốt cho tôi nếu tôi không bật máy tính. Cho đến khi tôi làm điều đó, tôi hiểu được giá trị của nó.
Còn không nó chỉ là một vật chận giấy đắt tiền!
Điều tương tự cũng đúng với quyền năng của Chúa. Tại thời điểm này, bạn chứa tất cả quyền năng của
Chúa. Tuy nhiên, quyền năng của Ngài không có tác dụng với bạn trừ khi bạn khai thác được quyền năng
đó.

Cách mà bạn được NỐI KẾT vào quyền năng của Chúa là thông qua các BƯỚC của đức tin.

Hãy để tôi cung cấp cho bạn một hình ảnh trực quan để giải thích điều này. Hãy tưởng
tượng một chai nước bằng nhựa chứa đầy nước và có nắp. Nước trong chai tượng trưng cho
sự đầy đủ của Đức Chúa Trời và tất cả QUYỀN NĂNG của Ngài. Hãy tưởng tượng rằng chai
này được ban cho bạn lúc bạn được cứu rỗi (bởi vì trong sự cứu rỗi bạn đã nhận được sự đầy
trọn sự sống và quyền năng của Chúa trong bạn).

Tuy nhiên, nếu không có nắp chai, bạn sẽ không bao giờ có thể uống hoặc rút ra quyền
năng của Đức Chúa Trời. Khi bạn thực hiện các bước của đức tin, Chúa sẽ tháo nắp và đổ
quyền năng của Ngài vào bạn để biến đổi suy nghĩ, niềm tin và hành vi của bạn.
Điều làm tôi đau buồn là rất nhiều Cơ đốc nhân đang sống như tôi đã sống trong ba mươi năm. Họ đang mang
trong mình quyền năng để biến đổi cuộc sống của họ, và họ hoặc không thực sự hiểu được tầm quan trọng của
quyền năng Đức Chúa Trời, hoặc không hiểu làm thế nào để tiếp cận quyền năng của Ngài. Kết quả là cuộc sống
của họ vẫn không thay đổi. Họ đang sống trong thất bại thay vì chiến thắng. Quyền năng Chúa có thể giải phóng,
chữa lành và biến đổi họ là vô ích. Họ sống như những người bên ngoài Cơ đốc

63

giáo bằng cách sống dựa vào trí tuệ, khả năng và ý chí của riêng mình thay vì từ quyền năng của Đức Chúa
Trời.

Nếu không nối kết với quyền năng của Đức Chúa Trời bằng đức tin, sẽ không có sự biến đổi Ý
NGHĨA nào trong cuộc sống của bạn.

Quyền năng của Chúa sẽ hoàn thành một công việc SIÊU NHIÊN trong bạn.
Một từ rất quan trọng để hiểu về công việc của Chúa trong cuộc sống của chúng ta là từ siêu nhiên. Một lý
do rất quan trọng để hiểu từ siêu nhiên là bởi vì mọi thứ mà Chúa hoàn thành trong cuộc sống của bạn là
một công việc siêu nhiên. Do đó, trước khi chúng ta đi xa hơn, hãy để tôi định nghĩa một công việc siêu
nhiên.

MỘT “CÔNG VIỆC SIÊU NHIÊN”
là một công việc mà Chúa hoàn thành trong và thông qua chúng ta khi chúng ta bước đi bằng đức tin,
trong đó KHÔNG có lời giải thích theo cách tự nhiên hoặc là do con người làm ra.

Hãy để tôi minh họa một công việc siêu nhiên bằng câu chuyện về sự sụp đổ của Giê-ri-cô trong Giô-suê
6:3-5.
“Vậy, hết thảy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận;
phải làm như vậy trong sáu ngày. Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước cầm bảy
cái kèn tiếng vang; nhưng qua ngày thứ bảy, các ngươi phải đi vòng chung quanh
thành bảy bận, và bảy thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang,
các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành
sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình.”

Tôi muốn bạn đọc lại đoạn văn này và đặt mình vào câu chuyện. Điều gì sẽ xảy
ra nếu Chúa bảo bạn tuần hành quanh Giê-ri-cô trong bảy ngày, thổi kèn vào ngày thứ bảy, hét lên, và rồi
những bức tường sẽ sụp đổ? (Chúa đã không bảo người Israel mang theo cần cẩu và các thiết bị phá hủy
thành). Vâng, chúng ta biết từ đoạn văn đó những gì họ đã làm với kết quả là các bức tường của thành phố
sụp đổ. Điểm mấu chốt để hiểu là phần của họ là diễu hành, thổi kèn, và sau đó hét lên. Họ đã làm tất cả
những điều này bằng đức tin. Tuy nhiên, không việc nào trong số những điều đó khiến các bức tường sụp
đổ theo lý luận con người. Trong sự tể trị hoàn hảo của Chúa, Ngài, với quyền năng của Ngài, đã đánh sập
các bức tường một cách siêu nhiên.
Hãy nghĩ về điều này: Có thể là Chúa muốn hoàn thành công việc siêu nhiên tương tự này trong bạn? Có
phải Ngài không hứa sẽ đánh sập những bức tường của niềm tin dối trá trong bạn, những khuôn mẫu tội lỗi
đang đánh bại bạn và sự tổn thương của bạn để giải thoát bạn? Do đó, phần của bạn là bước đi bằng đức tin
và tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên của Ngài. Như Ngài làm trong câu chuyện trên, bạn sẽ giống như
người Do Thái nhìn thấy các bức tường sụp đổ, lúc đó họ kính sợ quyền năng của Ngài.
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Câu hỏi: Công việc siêu nhiên nào bạn muốn Chúa hoàn thành trong cuộc sống của bạn? Đó có phải là
chiến thắng trong một cuộc đấu tranh nội tâm, tự do khỏi một mô hình tội lỗi đang đánh bại bạn, thay đổi
những hành vi của xác thịt, v.v…?
Suy ngẫm: về Giô-suê 6: 3-5 ở trên và suy nghĩ về câu hỏi này, “Nếu Chúa có thể đánh sập các bức tường
vật lý của Giê-ri-cô, Ngài sẽ không đánh sập bức tường của niềm tin dối trá, khuôn mẫu tội lỗi và thành trì
của bạn nếu bạn bước đi bởi đức tin?”
Kết ước với Chúa: Bắt đầu thực hiện các bước đức tin, và cầu xin Chúa bắt đầu đánh sập những bức tường
đang ngăn cản bạn nhận lãnh các lời hứa của Ngài.

Những gì chúng ta cần phải hiểu về công việc siêu nhiên của Chúa bên trong
chúng ta
Có lẽ an toàn khi nói rằng hầu hết các tín hữu đều hiểu rằng sức mạnh của Chúa là siêu nhiên. Tuy nhiên,
khi tôi nói rằng Chúa muốn hoàn thành một công việc siêu nhiên trong họ, họ có xu hướng khó hiểu hơn
về khái niệm đó. Vậy siêu nhiên có ý nghĩa gì khi nói đến quyền năng của Chúa hoạt động trong chúng ta?
Hãy cùng nhìn vào hai lẽ thật quan trọng để trả lời câu hỏi này.

1. Trong hầu hết mọi trường hợp, bạn KHÔNG THỂ CẢM NHẬN hay TRẢI
NGHIỆM quyền năng siêu nhiên của Chúa hoạt động trong bạn.
Nếu bạn cùng suy nghĩ với tôi, tôi nghĩ rằng tôi có thể cho bạn thấy ý tôi là gì. Hãy bước một bước đức
tin với tôi ngay bây giờ. Đơn giản là thưa với Chúa, “Thưa Chúa, con tin tưởng Ngài lúc này để quyền năng
của Ngài tuôn trào trong con.” Nếu bạn làm điều đó bởi đức tin, bạn có cảm thấy gì không? Bạn có đang
trải qua một làn sóng quyền năng của Chúa đổ vào bạn? Đối với hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không cảm
thấy quyền năng của Chúa trong bạn khi bạn bước đi bởi đức tin. Tại sao lại thế này? Hãy xem 2 Cô-rinhtô 5:7 để biết câu trả lời:

…vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.

Phao-lô đang nói với chúng ta trong câu này rằng đó là một bước đi của
đức tin và không phải là một cảm giác hay kinh nghiệm. Rất thường
xuyên, bạn sẽ không cảm thấy hoặc trải nghiệm sự sống của Chúa hay
quyền năng của Ngài. Tại sao điều này có thể gây cho bạn thất vọng? Là
con người, chúng ta cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống thông qua một
hoặc trong năm giác quan của chúng ta mỗi lúc. Vì cảm giác và trải
nghiệm là những phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, thật
sự là chúng ta sẽ cảm nhận hoặc trải nghiệm công việc của Chúa khi
chúng ta bước đi trong đức tin.
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Lẽ thật là trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không cảm thấy hay trải nghiệm sự sống và quyền năng của
Chúa tuôn chảy vào bạn khi bạn bước đi bằng đức tin

Một ví dụ cá nhân
Khi tôi bắt đầu hành trình đức tin của mình, một trong những điều mà tôi mong muốn là Chúa sẽ chữa
lành tôi khỏi những vết thương do cha tôi gây ra. Con đường dẫn đến sự chữa lành của tôi bắt đầu bằng một
bước đức tin giống như thế này – tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, con cầu xin Ngài chữa lành vết thương do lời
nói, sự xúc phạm, thể xác của cha con.” Ngay lúc đó, tất cả quyền năng của Chúa để chữa lành cho tôi được
khai phóng vào trong tôi.
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hay trải nghiệm bất kỳ quyền năng chữa lành nào của Chúa. Mặc dù tôi
không cảm nhận được quyền năng của Chúa, nhưng lẽ thật của Chúa nói với chúng ta điều gì? Cho dù tôi
có cảm nhận được điều đó hay không, quyền năng của Chúa đã đổ vào tôi. Thực tế là chỉ vì tôi không có
cảm giác trải nghiệm quyền năng chữa lành của Chúa, nó không thay đổi lẽ thật rằng Chúa đang làm việc
trong thời điểm đó đó để chữa lành cho tôi. Do đó, đây là một lẽ thật rất quan trọng đối với bước đi của đức
tin:

Một CHÌA KHÓA Bước Đi Trong Đức Tin:
TIN rằng Chúa đang làm việc trong bạn khi bạn bước đi bởi đức tin dù cho
bạn không CẢM NHẬN hay KINH NGHIỆM sự sống và quyền năng của Ngài làm việc trong bạn.

Câu hỏi: Bạn đã từng cố gắng bước đi bởi đức tin trong quá khứ, nhưng bạn đã nản lòng và từ bỏ việc bước
đi trong đức tin vì bạn không cảm thấy hoặc không trải nghiệm công việc của Chúa trong cuộc sống của
bạn? Có phải điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về bước đi của đức tin bằng cách biết lẽ thật mà bạn có thể
không cảm nhận hoặc trải nghiệm sự sống và quyền năng của Ngài, mặc dù Ngài đang làm việc?
Suy ngẫm: về lẽ thật rằng ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được hoặc cảm nhận được quyền năng
của Chúa, Ngài vẫn đang làm việc khi chúng ta bước đi bằng đức tin.
Kết ước với Chúa: Cầu xin Chúa ban cho bạn một sự mặc khải sâu sắc hơn về lẽ thật mà bạn có thể không cảm
nhận hoặc trải nghiệm sự sống và quyền năng của Ngài trong bạn ngay tức thì khi bạn bước đi bằng đức tin. Bắt
đầu thực hiện các bước đức tin trong một lĩnh vực bạn muốn thay đổi. Mặc dù bạn có thể không cảm thấy sự
thay đổi đang diễn ra, hãy tìm kiếm Chúa để xác nhận trong bạn rằng Ngài đang làm việc.

Không BIẾT và TIN TƯỞNG lẽ thật trên đây là một trong những lý do chính tại sao
nhiều người TỪ BỎ bước đi bởi đức tin.
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NGÀY BA

2. Bạn SẼ KHÔNG BIẾT làm thế nào quyền năng của Đức Chúa Trời đang hoạt động trong bạn.

“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va.
Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” Thi. 37:5

Ngoài ra, chúng ta không và sẽ không biết quyền năng của Chúa hoạt động
như thế nào để thay đổi chúng ta. Quân đội có một cụm từ mà tôi sử dụng thường
xuyên. Đó là, “bạn đang ở trong một tình huống không cần phải biết.” Đây là
cách tương tự với Chúa. Vì Chúa không nói cho chúng ta biết Ngài
đang biến đổi chúng ta như thế nào, nên chúng ta không cần phải biết. Điều này có thể rất thất vọng vì
chúng ta luôn muốn biết mọi thứ và chúng hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp
Chúa sẽ không cho bạn biết Ngài đang làm việc như thế nào. Ngài chỉ hứa sẽ làm việc trong bạn khi bạn
bước đi bởi đức tin.

Công việc SIÊU NHIÊN cũng có nghĩa là Chúa KHÔNG nói với bạn
TIẾN TRÌNH của Ngài để thay đổi cuộc sống của bạn.

Một trong những cuộc đấu tranh lớn nhất mà tôi có trong việc chia sẻ những sự thật này là tôi có thể mô
tả cho bạn quá trình của Chúa trong việc biến đổi cuộc sống. Ngài không cho bạn hoặc tôi biết về cách
Ngài làm. Ngài chỉ đơn giản muốn bạn thực hiện các bước đức tin vào Ngài và biết bằng đức tin rằng
Ngài đang hoàn thành công việc siêu nhiên của Ngài trong bạn. Đó là lý do tại sao không có công thức
hoặc danh sách kiểm tra cho việc bước đi bởi đức tin, vì công việc của Chúa trong bạn sẽ là duy nhất đối
với bạn và không ai có thể rập khuôn theo như thế.

Bởi vì công việc của Chúa là một công việc SIÊU NHIÊN và được thiết kế riêng,
chúng ta KHÔNG THỂ biến cuộc sống Cơ đốc thành một công thức hay một danh sách để kiểm tra.

Hãy suy nghĩ câu hỏi này: Có thể chấp nhận là Chúa không nói cho chúng ta biết Ngài đang làm
việc như thế nào để xây dựng đức tin của chúng ta?
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Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ rằng chúng ta có nhu cầu biết những gì Chúa đang làm trong cuộc sống của
chúng ta chứ không phải là không biết? Điều gì có thể là một số kết quả tiêu cực nếu chúng ta giữ nhu cầu
cần phải biết?
..........................................................................................................................................................................
.....................................

Bạn có hiểu rõ hơn về lý do tại sao chúng ta không thể tạo ra các công thức hoặc danh sách kiểm tra để mọi
người áp dụng cho cuộc sống Cơ đốc không?
Suy ngẫm: Thi thiên 37:5 và cầu xin Chúa đưa bạn ra khỏi việc cần phải biết Ngài đang làm việc như thế
nào trong cuộc sống của bạn.
Kết ước với Chúa: Khi bạn đang thực hiện các bước đức tin trong một lĩnh vực mà bạn muốn thay đổi,
hãy cầu xin Chúa ban cho bạn mong muốn được bình an khi không biết Ngài đang làm việc như thế nào.

Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không trải nghiệm những thay đổi.

Mặc dù bạn CÓ THỂ không cảm thấy hoặc không trải nghiệm tiến trình hành động của Đức Chúa
Trời, nhưng CUỐI CÙNG bạn sẽ
trải nghiệm SỰ THAY ĐỔI trong suy nghĩ của bạn, trong những gì bạn tin tưởng, trong hành vi của
bạn và trong các lựa chọn mà bạn thực hiện.

Chúa muốn bạn trải nghiệm những thay đổi mà Ngài mang lại trong cuộc sống
của bạn, và bạn sẽ làm được. Tuy nhiên, bạn có thể không cảm thấy hoặc trải
nghiệm công việc của Ngài trong bạn trước khi thay đổi thực sự diễn ra.

Chẳng hạn, bạn bắt đầu tìm kiếm Chúa bằng đức tin để giải thoát bạn khỏi nỗi sợ thất bại. Khi bạn bước
đi bằng đức tin, quyền năng của Chúa đang hoạt động trong bạn để giải phóng bạn, nhưng bạn có thể
không trải nghiệm quá trình tự do diễn ra. Tuy nhiên,
tại thời điểm hoàn hảo của Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy mình không còn sợ thất bại nữa. Điều quan trọng là
bạn phải bước đi bởi đức tin trong một thời gian dài để trải nghiệm sự thay đổi mong muốn.
Vì vậy câu hỏi thực tế sẽ là:

Bạn có sẵn lòng bước đi bởi đức tin trong một khoảng thời gian nhất định (đủ
lâu) để TRẢI NGHIỆM những thay đổi trong cuộc sống của bạn?
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Vì chúng ta không biết (và Chúa không nói với chúng ta) bao lâu sau khi chúng ta bắt đầu bước đi bởi
đức tin trong một lĩnh vực nào đó mà sau này nó sẽ thay đổi, chúng ta phải tiếp tục bước đi bởi đức tin cho
đến khi chúng ta trải nghiệm một số biến đổi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều này trong
những phần tiếp theo của sách. Điều gì xảy ra khi bạn trải nghiệm những thay đổi siêu nhiên?

Biến đổi tạo ra NIỀM TIN CHẮC CHẮN vào Christ.

Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng
Christ. Phi-líp 1: 6
Phao-lô đang nói về sự tin chắc nào? Ông không nói về sự tự tin của bản thân. Thay vào đó, Phao-lô
đang nói về một niềm tin do Chúa Giê-su tạo ra. Tại sao? Phao-lô đang làm chứng rằng ông đã trải qua
những thay đổi siêu nhiên như vậy bởi Chúa. Sự tin chắc của ông không phải là sự tự tin vào khả năng của
mình. Thay vào đó là niềm tin vào Chúa Giê-su, vào quyền năng của Ngài, mà Phao-lô đang nói đến.

Kết quả ĐỨC TIN VÀO CHRIST là khi bạn bắt đầu
KINH NGHIỆM những thay đổi siêu nhiên trong cuộc sống của bạn.

Tôi sẽ thành thật với bạn rằng tôi không nhận thấy sự tin cậy vào Chúa Giê-su đối với nhiều Cơ đốc
nhân bởi vì rất nhiều người đã không bước đi bởi đức tin trong một khoảng thời gian nhất định để
trải nghiệm những thay đổi siêu nhiên. Do đó, lời khích lệ của tôi dành cho bạn là bạn tiếp tục bước

đi bằng đức tin để bạn sẽ trải nghiệm sự tin cậy vào Chúa Giê-su và có thể nói như Phao-lô:
Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta

cầu xin hoặc suy tưởng.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phát triển niềm tin vào Chúa Giê-su là một quá trình. Phao-lô dùng từ ngữ
persuaded (được thuyết phục) để tiết lộ quá trình đó trong 2 Ti-mô-thê 1:12.
“For this reason I also suffer these things; nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed

and am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day.”
“…ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, và ta được thuyết
phục rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.”
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Điều tương tự cũng đúng khi chúng ta bước đi bằng đức tin và trải nghiệm công việc biến đổi của Đức
Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta. Cũng giống như Phao-lô, chúng ta sẽ được thuyết phục về mong
muốn và quyền năng của Chúa trong công tác của Ngài thay đổi chúng ta.

Do đó, khi bước đi bởi đức tin trong một khoảng thời gian dài nhất định để trải nghiệm sự thay đổi
trong cuộc sống của chúng ta, SỰ TIN CẬY của chúng ta trong Chúa sẽ TĂNG TRƯỞNG.

Câu hỏi: Nếu bạn có thể trải nghiệm những thay đổi mà lời quyền năng của Chúa đã hứa, thì điều đó sẽ
làm gì cho sự tin cậy của bạn vào khả năng của Chúa, và ước muốn của Ngài thay đổi cuộc sống
bạn?
Suy ngẫm: 2 Ti-mô-thê 1:12 và cầu xin Thánh Linh tiết lộ cho bạn chiều sâu của sự tin cậy vào Chúa.
Kết ước với Chúa: Cầu xin Chúa bắt đầu thuyết phục bạn một cách sâu sắc hơn về khả năng và mong
muốn của Ngài biến đổi cuộc sống của bạn. Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn niềm tin lớn hơn vào
Chúa - Ngài là ai và Ngài hứa sẽ làm gì cho bạn.
Ví dụ: Bạn có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, niềm tin của con vào Chúa không cao lắm. Con cầu xin Ngài
thay đổi cuộc sống của con để xây dựng cho con sự tin cậy vào Ngài, vào quyền năng của Ngài để

thay đổi con.”
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NGÀY BỐN
Sống bởi Chúa Giê-su là sự sống (xác định) của bạn

Chúng ta đã nhìn vào lẽ thật rằng quyền năng của Chúa được giải phóng trong chúng ta khi chúng ta
bước đi bằng đức tin. Ngoài ra, sự sống của Chúa Giê-su cũng được khai phóng trong chúng ta khi chúng
ta bước đi bằng đức tin. Do đó, trong phần này, tôi muốn chúng ta nhìn sâu hơn vào ý nghĩa và ứng dụng
thực tế của Chúa Giê-su là sự sống của chúng ta và được giải phóng trong cuộc sống của chúng ta.
Hãy nhớ hai câu này từ Bài Một tiết lộ rằng Chúa Giê-su là sự sống?
“Christ là sự sống của anh em.” Cô-lô-se 3:4
“Ta là con đường, là lẽ thật và sự sống.” Giăng 14:6

Christ là sự sống của bạn có ý nghĩa gì?

Chúa Giê-su là sự sống của bạn có nghĩa là bạn đã có sẵn những ĐẶC ĐIỂM siêu nhiên và sự sống
Christ mà CHỈ có thể được cung cấp bởi Chúa Giê-su.

Để có hiểu biết về những đặc điểm sự sống của Chúa Giê-su, hãy nhìn vào những câu Kinh Thánh sau:
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành,
trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Ga-la-ti 5:22-23
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Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương
xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì
phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì
anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên
lạc của sự trọn lành. Cô-lô-se 3:12-14
Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Ê-phê-sô 6:10
Bông trái của Thánh Linh trong Ga-la-ti 5:22, 23, là những gì chúng ta được mặc lấy trong Cô-lô-se 3: 1214 (nghĩa là lòng trắc ẩn, lòng nhân hậu, sự khiêm nhường, v.v.), và sự mạnh mẽ trong Christ (Ê-phê-sô
6:10) là một lời phát biểu về tất cả đặc điểm đời sống của Chúa Giê-su.

Hãy xem lại một lần nữa xem danh sách một số đặc điểm của đời sống Chúa Giê-su từ Bài Một liên quan
đến ý nghĩa của Đấng Christ là sự sống của bạn.

Chúa Giê-su là sự sống của bạn có nghĩa Chúa Giê-su là của bạn:
Yêu vô điều kiện

Đắc thắng

Giá trị

Chấp nhận

Tin cậy

Tự do

Kiên nhẫn

Mạnh mẽ

Hòa bình

Quyền năng

Tha thứ
Phân biệt
Công bình

Hiểu biết
Quân bình
Vị tha
Hy vọng
Vui mừng

An ninh
Khiêm nhường
An nghỉ
Tử tế

Can đảm
Tin quyết
Thương xót
Kiểm soát

Khôn ngoan
Bạo dạn
Dũng cảm
Trung tín

Hãy suy nghĩ về điều này: Tất cả những điều được liệt kê ở trên đều có sẵn cho bạn trong mọi lúc
thông qua Chúa Giê-su. Do đó, hãy quay lại và dành thời gian đọc danh sách này.

Những đặc điểm nào trong sự sống của Chúa Giê-su mà bạn muốn trải nghiệm nhiều hơn?
..........................................................................................................................................................................
.............................

Sự khác biệt giữa các đặc điểm sự sống của Christ và sự sống của con người là
gì?
Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các đặc điểm sự sống của Chúa Giê-su, trước tiên chúng ta cần hiểu rằng
trong thế giới con người cũng có một số đặc điểm này. Chúng ta biết rằng trong bản thân con người, chúng
ta cũng có thể trải nghiệm các cảm giác bình yên, kiên nhẫn, an ninh, v.v. Do đó, hãy làm một sự tương
phản giữa các đặc điểm của sự sống con người với các đặc điểm của sự sống Chúa Giê-su:
Các đặc điểm của CON NGƯỜI – cảm xúc hoặc trải nghiệm được tạo ra bởi con
người CÓ THỂ bị thay đổi bởi hoàn cảnh và / hoặc các mối quan hệ của chúng
ta.
Ví dụ, hãy cho rằng bạn đang có một ngày tốt lành. Bạn đang cảm thấy một cảm giác
hòa bình, niềm vui và an ninh. Tuy nhiên, bạn trở về nhà và thấy ai đó đã đột nhập
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vào nhà, ngôi nhà của bạn bị ngập do đường ống bị vỡ và đứa con trai hai tuổi của bạn đang nổi cơn thịnh
nộ.
Điều gì nhanh chóng xảy ra với cảm giác bình yên, niềm vui và an ninh của bạn? Chúng bốc hơi nhanh
chóng! Tình huống tương tự này sẽ như thế nào khi sống bởi những đặc điểm của sự sống Chúa Giê-su?
Trước khi tôi trả lời câu hỏi đó, hãy xác định các đặc điểm của sự sống Chúa Giê-su.

Đặc điểm của sự sống CHRIST - Các đặc điểm SIÊU NHIÊN của sự sống Christ được cung
cấp bởi Chúa Giê-su và KHÔNG THỂ bị thay đổi bởi hoàn cảnh hoặc các mối quan hệ.

Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Cô-lô-se 1:24

Xuyên qua đức tin của Phao-lô, ông đến một nơi mà ông đang trải nghiệm niềm vui lớn ngay
cả khi đang đau khổ. Đây không phải là niềm vui của con người vì gần như không thể trải nghiệm
niềm vui của con người khi chúng ta đau khổ. Phao-lô đã trải nghiệm một niềm vui trong cuộc
sống của Chúa Giê-su mà ngay cả đau khổ cũng không thể cướp đi của ông.
Sử dụng ví dụ tương tự như trên, hãy giả sử rằng khi bạn phải đối mặt với vụ cướp, lũ lụt và đứa trẻ đang
khóc mà bạn bắt đầu cảm thấy tức giận, thất vọng hoặc thiếu kiên nhẫn. Trong khoảnh khắc đó bởi đức tin,
bạn có thể rút ra những đặc điểm của sự sống Chúa Giê-su về sự bình an, niềm vui và sự kiên nhẫn. (Hãy
nhớ rằng vì bạn chứa đựng sự trọn vẹn của Chúa Giê-su, có sẵn cho bạn tất cả các đặc điểm của sự sống
Chúa Giê-su.) Điều đó sẽ như thế nào trên thực tế?
“Chúa Giê-su ơi, tôi đang đánh mất niềm vui của con người và tôi bắt đầu
cảm thấy tức giận, thất vọng và thiếu kiên nhẫn. Tôi cầu xin Ngài, trong
quyền năng của Ngài, thay thế những cảm xúc đó bằng sự bình an, niềm
vui và sự kiên nhẫn của Ngài vào lúc này.”

Ngay lúc đó, quyền năng của Thánh Linh sẽ kìm nén sự tức giận, thất vọng
và thiếu kiên nhẫn của bạn, và Chúa Giê-su tuôn đổ sự bình an và kiên nhẫn
của Ngài vào bạn. Bạn có thể không ngay lập tức cảm nhận được điều đó,
nhưng khi bạn tiếp tục được kéo đến sự bình an và kiên nhẫn của
Ngài, cảm giác tức giận, thất vọng và thiếu kiên nhẫn của bạn sẽ lắng xuống.

Sự khác biệt quan trọng giữa đặc tính sự sống CON NGƯỜI và đặc điểm sự sống của Chúa Giê-su là
không có mối quan hệ hay hoàn cảnh bất lợi nào có thể cướp đi các đặc điểm trải nghiệm của sự sống
Chúa Giê-su trong bạn.
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Câu hỏi: Các cuộc đấu tranh và xung đột nội tâm mà bạn đang phải đối mặt ngày hôm nay sẽ tác động như
thế nào nếu bạn có thể sống bởi sự sống của Chúa Giê-su - với đặc điểm là sự bình an, yên nghỉ, niềm vui,
sự kiên nhẫn, tha thứ, v.v.?

Suy ngẫm: về cuộc sống của bạn sẽ khác như thế nào nếu bạn trải nghiệm những đặc điểm của sự sống
Chúa Giê-su mà bạn mong muốn trải nghiệm.
Kết ước với Chúa: Bắt đầu thực hiện các bước đức tin và tìm kiếm Chúa để Ngài biến đổi bạn và bạn sẽ
trải nghiệm sự bình an, niềm vui, sự tha thứ, v.v… trong bất kỳ tình huống nào.
Ví dụ: “Lạy Chúa, mong muốn của con là bước đi trong sự bình an của Ngài. Con tin tưởng Ngài sẽ thay
đổi cuộc sống của con để con trải nghiệm sự bình yên của Ngài.”
Chúng ta hãy nhìn xa hơn vào những hoàn cảnh mà chúng ta được kéo đến với sự sống của Chúa Giêsu khi chúng ta ở giữa những cuộc đấu tranh khốc liệt hàng ngày.

Tiếp nhận Chúa Giê-su như sự sống của bạn ở giữa những cuộc đấu tranh bên
trong và bên ngoài của bạn
Trước khi chúng ta nói về việc nhận lấy Chúa Giê-su như sự sống của mình, tôi muốn chia sẻ một vài
suy nghĩ chính về những cuộc đấu tranh mà chúng ta phải đối mặt. Điều đầu tiên là đây:

Chúa sẽ sử dụng hoàn cảnh tiêu cực hoặc những đấu tranh khó khăn của bạn
để nhắc nhở về NHU CẦU liên tục của bạn là tiếp nhận lấy Chúa Giê-su là sự sống.

Bất cứ khi nào tôi môn đồ hóa một cá nhân hoặc một cặp vợ chồng đang đấu tranh với những tình huống
căng thẳng, họ chỉ muốn tập trung vào việc vượt qua cuộc đấu tranh hoặc nỗi đau do cuộc đấu tranh của
họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết rằng Chúa đang sử dụng cuộc đấu tranh đó để kéo họ trở lại phụ
thuộc vào Ngài và để họ sẽ dựa vào Chúa Giê-su như sự sống của họ. Không nhận ra nhu cầu của chúng ta
đối với Chúa Giê-su là sự sống của chúng ta trong những tình huống đó, chúng ta sẽ chuyển sang khả năng
của chính mình để cố gắng giải quyết vấn đề hoặc vượt qua các cuộc đấu tranh. Tôi thường chia sẻ điều
này về các cuộc đấu tranh của chúng tôi:

Chúa có thể cho phép bạn liên quan vào một cuộc đấu tranh mà bạn không thể giải
quyết thỏa đáng, bởi vì Ngài muốn bạn đến với Ngài để Ngài giải quyết và CHỈ Ngài
có thể làm điều đó.

Câu hỏi: Hôm nay bạn đang gặp phải vấn đề gì mà bạn dường như không thể khắc phục liên quan đến
các cuộc đấu tranh nội tâm, các mối quan hệ hoặc hoàn cảnh bất lợi của bạn?
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NGÀY NĂM
Tiếp nhận Chúa Giê-su là Đấng “TA LÀ..”
Tất cả các cuộc đấu tranh nội tâm tạo ra một nhu cầu. Chẳng hạn, các cuộc đấu tranh của bạn
có thể tạo ra nhu cầu về sự bình an, kiên nhẫn, khôn ngoan, v.v ... Phao-lô đã viết trong Phi-líp
4:19.
Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh
hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Phao-lô đang nói rằng Chúa Giê-su là người đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Chúa Giê-su đáp
ứng những nhu cầu đó bằng chính sự sống của Ngài.
Ngoài ra, Chúa Giê-su còn dạy trong Giăng 14: 6.
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống;
Khi nói đến Chúa Giê-su đáp ứng nhu cầu của chúng ta, Ngài đang nói rằng Ngài là Đấng Ta
Là… đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Để hiểu những gì tôi muốn nói, xin vui lòng xem trang
có tiêu đề TA LÀ… cuối bài học này. Như bạn có thể thấy trong danh sách, Christ là Đấng TA
LÀ… cho bất cứ điều gì chúng ta cần. Để tôi cho bạn một vài ví dụ thực tế và làm thế nào chúng
ta có thể áp dụng bài học Chúa Giê-su là Đấng TA LÀ…
Ví dụ # 1: Hãy giả sử rằng bạn đang đang đối diện với sự ly dị từ người bạn đời của mình (bạn
không muốn chấp nhận điều này, nhưng người phối ngẫu quyết tâm như vậy). Nhu cầu bây giờ là
sự chấp nhận của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su phán, “Ta là sự chấp nhận của con.” Vì vậy, cách bạn
tiếp nhận sự chấp nhận của Chúa Giê-su có thể giống như lời cầu nguyện này: “Lạy Chúa, con
cảm thấy bị từ chối bởi người phối ngẫu của mình. Con tin tưởng Ngài là Đấng ở bên trong con
chấp nhận điều này.”
Ví dụ # 2: Giả sử rằng công việc của bạn đang gặp nguy hiểm do sự cắt giảm trong công ty. Bạn
đang cảm thấy lo lắng. Nhu cầu của bạn là có sự bình an trong Christ. Chúa Giê-su phán, “Ta là
sự bình an của con.” Vì vậy, một ví dụ về cách bạn tiếp nhận sự bình an của Chúa Giê-su có thể
giống như lời cầu nguyện, “Lạy Chúa, con lo lắng và lo lắng về việc mất việc. Con tin cậy Ngài là
Đấng biểu lộ sự bình an của Ngài trong con.”
Suy ngẫm: về lẽ thật Chúa Giê-su là Đấng TA LÀ… (hàm ý Ngài là một ngân phiếu trống mà bạn
có thể điền vào đấy số tiền theo nhu cầu thật sự của bạn)
Bài tập: Bạn cần gì dựa trên các cuộc đấu tranh nội tâm và bên ngoài mà bạn đang phải đối mặt
ngày hôm nay? Áp dụng lẽ thật Chúa Giê-su là Đấng TA LÀ… và điền vào đấy nhu cầu cầu lớn
nhất trong cuộc đấu tranh của bạn.
Kết ước với Chúa: Tìm kiếm Chúa Giê-su là Đấng TA LÀ… liên quan đến các cuộc đấu tranh bên
trong và bên ngoài của bạn. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bạn có thể phải liên tục
tìm kiếm Chúa Giê-su để Ngài trở thành Đấng đáp ứng cho những nhu cầu thật sự của bạn.
Một suy nghĩ cuối cùng về Chúa Giê-su là sự sống của chúng ta
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Tôi nghe các Cơ đốc nhân nói rằng họ cầu xin Chúa Giê-su ban cho họ những thứ như sự kiên
nhẫn, hòa bình, v.v ... Nó giống như yêu cầu dược sĩ kê đơn thuốc. Tuy nhiên, vì chúng ta chứa
đựng tất cả sự bình an, niềm vui và những điều tốt đẹp khác trong Chúa Giê-su (Cô-lô-se 2: 9),
vậy chúng ta có thực sự cần phải xin một thứ gì đó mà chúng ta đã sở hữu không? Nói cách khác,
Chúa Giê-su không phải là dược sĩ siêu phàm cho chúng ta những gì chúng ta cần. Thay vào đó,
Ngài đang dạy, “Ta là Đấng TA LÀ… đáp ứng cho những gì các ngươi cần.” (tức là, ta là sự bình
an, niềm vui và sự yên nghỉ của ngươi.) Vì vậy, như chúng ta đã thấy trong các ví dụ trên, bạn
không cần phải cầu xin Chúa Giê-su ban cho bạn sự bình an,
niềm vui và sự khôn ngoan của Ngài. Bạn chỉ cần tin cậy Ngài là sự bình an, niềm vui và sự khôn ngoan
đang ở bên trong bạn.

Lẽ thật là Chúa Giê-su là sự sống của bạn. Ngài KHÔNG phân phát một vài điều gì đó cho bạn. Thay
vào đó, Ngài liên tục cung cấp CHÍNH NGÀI như sự sống của bạn.

Các bước của đức tin khi tiếp nhận Chúa Giê-su để đáp ứng nhu cầu của bạn
trong các hoàn cảnh mà bạn đối diện
Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ về Đấng Ta Là… đáp ứng nhu cầu cho bạn ở nơi làm việc,
trong hôn nhân và trong các hoàn cảnh.

Tại nơi làm việc của bạn
Ví dụ # 1: Hãy giả sử rằng bạn gặp một tình trạng căng thẳng (có phải người nào đó làm cho bạn
căng thẳng?). Bạn có thể đi đến chỗ làm việc và thấy chính mình đang có sự căng thẳng. Điều này
cướp đi sự bình an và yên nghỉ của bạn trong Chúa Giê-su. Một bước đức tin để tiếp nhận Chúa
Giê-su là sự sống của bạn có thể như thế này:
Bước đi của đức tin: “Lạy Chúa, con đang sở hữu và bị đè nặng bởi sự căng thẳng của công việc.
Con tiếp nhận và tin cậy Ngài là sự bình yên và nghỉ ngơi của con.”
Lẽ thật chính: Có thể mất vài bước đi đức tin trước khi bạn thực sự được giải tỏa căng thẳng và
bắt đầu trải nghiệm sự bình an của Chúa Giê-su, và cuối cùng bạn sẽ trải nghiệm sự bình an của
Ngài.
Ví dụ # 2: Bạn vừa mất việc, và bạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lo lắng hoặc tức giận. Tại thời điểm đó, bạn
cần được khích lệ, yên nghỉ và tin cậy vào Christ.
Bước đi bởi đức tin: “Chúa ôi, con vừa mất việc. Con đang cảm thấy lo lắng. Con tin tưởng Ngài là sự
bình yên và yên nghỉ của con giữa tình huống này.”
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Bài tập: Nhìn vào hình minh họa TA LÀ... Công việc của bạn tạo ra nhu cầu gì cho Chúa Giê-su là Đấng
TA LÀ… đáp ứng cho các nhu cầu đó? Bắt đầu cầu xin Chúa Giê-su trở thành Đấng TA LÀ… để đáp ứng
các nhu cầu đó.

Trong hôn nhân của bạn
Ví dụ # 1: Tôi cho rằng bạn muốn yêu người phối ngẫu của mình với tình yêu của Christ. (Nếu
không, hãy nói chuyện với nhau.) Bạn biết rằng trong chính bạn, bạn không thể tạo ra tình yêu vô
điều kiện của Chúa Giê-su mà người phối ngẫu của bạn cần. Do đó, một bước đức tin để nhận lấy
tình yêu của Chúa Giê-su dành cho người phối ngẫu của bạn có thể giống như thế này:
Bước đi bởi đức tin: “Chúa ôi, con không thể tạo ra tình yêu vô điều kiện cho người phối ngẫu
của mình. Con cầu xin Ngài trong đức tin yêu người phối ngẫu của con QUA con với tình yêu vô
điều kiện.”
Hãy nhớ rằng: Khi bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này, rất có thể bạn sẽ không cảm nhận được
tình yêu của Chúa Giê-su tuôn chảy qua bạn, nhưng hãy biết rằng đó là đức tin. Hãy nhớ rằng khi
bạn bước đi bởi đức tin, Chúa thực sự yêu thương người bạn đời của bạn thông qua bạn.
Thử thách: Thực hiện bước đức tin này nhiều lần trong tâm trí trong ba mươi ngày tới, và lưu ý
mọi thay đổi trong cách bạn nhìn thấy người phối ngẫu của bạn hoặc cách anh ấy hoặc cô ấy nhìn
thấy bạn. Bạn sẽ bắt đầu thấy một sự thay đổi siêu nhiên trong mối quan hệ hôn nhân của mình.
Ví dụ # 2: Giả sử rằng có những điều mà người phối ngẫu của bạn hành động để cướp đi sự kiên
nhẫn của bạn. Vào những lúc đó, bạn có thể tiếp nhận sự kiên nhẫn của Chúa Giê-su bằng cách
thực hiện bước đức đi bởi tin:
Bước đi bởi đức tin: “Chúa ôi, vợ/chồng con đang thử thách sự kiên nhẫn của con. Con cầu xin
Ngài ở trong con hãy kiên nhẫn đối với người phối ngẫu của con. Lưu ý: Bạn có thấy rằng tôi
không nói, “thưa Chúa Giê-su, hãy giúp tôi kiên nhẫn?” Không phải Jesus muốn giúp BẠN kiên
nhẫn. Ngài là sự kiên nhẫn của bạn.
Bài tập: Hãy nhìn vào cuộc hôn nhân của bạn và suy nghĩ về những gì bạn cần từ Chúa Giê-su khi
đời sống của bạn có xung đột hôn nhân. Bắt đầu thực hiện các bước đức tin bằng cách dựa vào
Chúa Giê-su – Ngài là Đấng TA LÀ…. Một lần nữa bạn có thể tham khảo hình minh họa TA
LÀ….

Áp dụng cho hoàn cảnh của bạn
Ví dụ # 1: Hãy giả sử rằng bạn đang gặp khủng hoảng với tài chính của mình. Bạn trở nên lo lắng
và lo lắng về những gì bạn sẽ làm. Thay vì sở hữu sự lo lắng đó, bạn tin vào Chúa bằng đức tin để
đối phó với nó:
Bước đi bởi đức tin: “Chúa ôi, con thực sự lo lắng và lo lắng về những gì sẽ làm để trả các hóa
đơn của mình. Con tin tưởng vào quyền tể trị của Ngài và cầu xin Ngài là sự bình yên, yên nghỉ
và tin cậy rằng Ngài sẽ cung cấp cho con theo một cách nào đó để giải cứu con.”
Ví dụ # 2: Giả sử rằng bạn được phát hiện tại văn phòng bác sĩ rằng bạn bị bệnh nặng. Sợ hãi đang
bắt đầu chiếm lấy tâm trí, nhưng bạn quyết định thực hiện một bước đức tin:
Bước đi bởi đức tin: “Chúa ôi, con sợ hãi về những gì có thể xảy ra trong tình trạng này. Con tin
tưởng Ngài là sựg can đảm và sức mạnh của con để loại bỏ nỗi sợ hãi này khỏi con.”
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Bài tập: Xem xét bất kỳ trường hợp tiêu cực hoặc bất lợi nào mà bạn đang phải đối mặt (tài chính, sức
khỏe, v.v.) và xác định những nhu cầu nào đang được tạo ra do kết quả của những trường hợp đó. Một lần
nữa, hãy tham khảo hình minh họa TA LÀ… bắt đầu thực hiện bước đi đức tin trong các lĩnh vực này.

Những điểm chính cần nhớ khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-su là sự sống của bạn:
1. Khi bạn tin cậy Chúa Giê-su để đáp ứng những điều bạn cần, bạn sẽ nhận được ĐẦY ĐỦ sự sống của
Chúa Giê-su (tất cả sự bình an, sức mạnh, tình yêu vô điều kiện của Ngài, v.v.) trong khoảnh khắc đó.
2. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su tuôn đổ sự sống của Ngài vào bạn là một quá trình CUNG CẤP.
3. Vì công việc của Chúa là siêu nhiên, bạn KHÔNG THỂ ngay lập tức cảm nhận hoặc trải nghiệm những
gì bạn đang tin vào Chúa Giê-su.
4. Tuy nhiên, điều đó KHÔNG thay đổi lẽ thật rằng Chúa Giê-su đang đổ đầy sự bình an, kiên nhẫn, v.v.
của bạn vào lúc đó.
5. Dù chúng ta cảm thấy hay không cảm thấy sự sống của Chúa Giê-su trong lúc chúng ta cầu nguyện tiếp
nhận sự sống sung mãn của Ngài, chúng ta biết trong ĐỨC TIN rằng Ngài đang cung cấp sự bình an, kiên
nhẫn, v.v… cho chúng ta.

Tóm tắt bài học thứ ba
1. Bước đi bởi đức tin sẽ khai phóng quyền năng của Chúa vào chúng ta.
2. Quyền năng này trong chúng ta cũng chính là quyền năng khiến Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết.
3. Chính nhờ quyền năng này được giải phóng trong chúng ta mà chúng ta sẽ bắt đầu TRẢI NGHIỆM
được làm mới tâm trí, nhận lãnh sự chiến thắng, được tự do và biến đổi.
4. Quyền năng của Chúa là SIÊU NHIÊN, ở chỗ không có lời giải thích phù hợp nào từ con người thiên
nhiên cho những thay đổi diễn ra.
5. Siêu nhiên có nghĩa là chúng ta sẽ KHÔNG nhất thiết phải CẢM NHẬN hoặc TRẢI NGHIỆM quyền
năng của Chúa trong chúng ta cũng như chúng ta sẽ không hiểu phương cách Ngài làm việc như thế nào.
6. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta có thể không cảm thấy quyền năng của Chúa, nhưng chúng ta sẽ trải
nghiệm sự biến đổi mà Chúa hứa.
7. Khi chúng ta trải nghiệm những thay đổi đó, Chúa sẽ tạo ra trong chúng ta niềm tin vững chắc vào Đức
Chúa Trời.
8. Chúng ta có thể tiếp nhận những đặc điểm của Đấng CHRIST từng khoảnh khắc liên quan đến những
cuộc đấu tranh mà chúng ta phải đối mặt ở nơi làm việc, trong hôn nhân, trong gia đình hoặc trong các hoàn
cảnh bất lợi.

Ta là sự sống của con
Khi có nhu cầu trong cuộc sống của bạn, Chúa Giê-su là Đấng đáp ứng nhu cầu của bạn. Chèn nhu
cầu cá nhân của bạn và tìm từ danh sách bên dưới Chúa Giê-su sẽ là Nguồn cung ứng cho bạn.

Nhu cầu của bạn________________? Chúa Giê-su phán, Ta là …… của con.
Ta là tình yêu của con – Ga-la-ti 5:22
Ta là niềm vui của con - Giăng 15:11
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Ta là sự thỏa đáng của con - 2 Cô-rinh-tô 3: 5
Ta là sự khôn ngoan của con - 1 Cô-rinh-tô 1:30
Ta là đường đi của con - Giăng 14: 6
Ta là lẽ thật của con - Giăng 14: 6
Ta là sự yên nghỉ của con – Ma-thi-ơ 11:28
Ta là tâm trí của con - 1 Cô-rinh-tô 2:16
Ta là mong muốn của con - Thi thiên 73:25
Ta là sự hoàn thành của con - Cô-lô-se 2:10
Ta là sự nên thánh của con - 1 Côr. 1:30
Ta là mục đích của con - Ê-phê-sô 1:10
Ta là sự nhận biết của con - 2 Cô-rinh-tô 5:17
Ta là sự anh ninh của con - Châm ngôn 1:33
Ta là lòng tốt của con – Ga-la-ti 5:22
Ta là sự tín nhiệm của con - 2 Cô-rinh-tô 3: 4
Ta là lòng trắc ẩn của con - Thi thiên 25: 6
Ta là sự tha thứ của con – Đa-ni-ên 9: 9
Ta là sự thành công của con - Rô-ma 8:37
Ta là sức chịu đựng của con - Hê-bơ-rơ 10:36
Ta là sự hòa bình của con - Ê-phê-sô 2:14
Ta là sự kiên trì của con - Hê-bơ-rơ 12: 2
Ta là niềm tin của con - Rô-ma 15: 5
Ta là sức mạnh của con - Rô-ma 6:10
Ta là Đấng tể trị của con - 1 Ti-mô-thê 6:15
Ta là Đấng biết mọi sự của con - Thi thiên 139: 3
Ta là lòng tốt của con – Ga-la-ti 5:22
Ta là sự khiêm nhường của con – Ma-thi-ơ 11:29
Ta là sự chấp nhận của con - Rô-ma 15: 7
Ta là lòng trung thành của con – Ga-la-ti 5:22
Ta là Đấng đáp ứng nhu cầu của con – Ga-la-ti 4:19
Ta là Đấng phân phát cho con - Thi thiên 18: 2
Ta là sự tự do của con - Giăng 8:32
Ta là sự chiến thắng của con - 1 Cô-rinh-tô 15:57
Ta là sự dịu dàng của con – Ga-la-ti 5:23
Ta là sự kiên nhẫn của con – Ga-la-ti 5:22
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Ta là lòng can đảm của con - Giăng 16:33
Ta là Đấng thắng trận của con - Rô-ma 8:37
Ta là sự nên thánh của con - Cô-lô-se 3:12
Ta là sự tự chủ của con - 2 Ti-mô-thê 1: 7
Ta là sự cứu rỗi của con - Thi thiên 27: 1
Ta là niềm tin của con - Giê-rê-mi 17: 7
Ta là người dẫn đường của con - Thi thiên 48:14
Ta là người chăn của con - Thi thiên 23: 1
Ta là người an ủi con - Giăng 14:16
Ta là Cha của con – Ga-la-ti 4: 5-6
Ta là niềm hy vọng của con - Cô-lô-se 1:27
Ta là sự sống của con - Giăng 14: 6
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Bài Bốn
Kinh nghiệm Lời hứa của Đức Chúa Trời về
Sự Đắc thắng, Tự do và Chữa lành

NGÀY MỘT
Tổng quan về bài bốn
Hiểu sự khác biệt giữa “đặt lòng tin” và trải nghiệm sự biến đổi.
Tiến trình Đức Chúa Trời đổi mới tâm trí của chúng ta cho lẽ thật của Ngài.
Kinh nghiệm sự đắc thắng và tự do khỏi những khuôn mẫu và đồn lũy đánh bại của tội lỗi.
Tiến trình Đức Chúa Trời chữa lành chúng ta khỏi những tổn thương trong quá khứ và hiện tại.

Dẫn nhập

Đến đây, tôi tin rằng bạn đã bắt đầu thực hiện những bước đi trong đức tin để trải nghiệm sự biến đổi
trong một lĩnh vực của cuộc sống. Nếu bạn thật đã bắt đầu những bước đi ấy, tôi hy vọng rằng bạn đã phần
nào trải nghiệm sự biến đổi trong suy nghĩ, cảm giác, hoặc những sự lựa chọn của mình. Trong bài học này,
chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào bước đi trong đức tin sẽ tạo ra những sự thay đổi trong đời sống:
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Tâm trí được đổi mới để tin lẽ thật của Đức Chúa Trời thay vì tin vào những niềm tin giả dối của
mình. Rô-ma 12:2
Kinh nghiệm sư đắc thắng và tự do khỏi những hành động của xác thịt và đường lối chiến thắng
của tội lỗi. 1 Cô-rinh-tô 15:57
Trải nghiệm sự chữa lành khỏi những tổn thương trong quá khứ. Thi thiên 147:3
Trước khi trả lời cho những vấn đề trên, tôi xin chia sẻ với bạn một sự thật then chốt liên quan đến bước
đi trong đức tin của bạn.

“Đặt lòng tin” và Trải nghiệm

Tôi tin rằng đây là điều then chốt nhất trong toàn bộ bài học này. Chính vì thế, chúng ta hãy dành thời
gian suy ngẫm về những điều bạn sẽ đọc.

Hãy nhớ rằng khi bạn mới bắt đầu bước đi đức tin trong một lĩnh vực của đời sống mà bạn muốn được
thay đổi, bạn thường sẽ không cảm nhận hoặc không kinh nghiệm sự sống và năng quyền của Đức Chúa
Trời đang hành động trong bạn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài bước đi trong đức tin, bạn sẽ bắt đầu trải
nghiệm sự thay đổi trong suy nghĩ, niềm tin, sự lựa chọn và hành vi. Tôi gọi “đặt lòng tin” nghĩa là bước
đi trong bước tin cho đến thời điểm chúng ta thật sự trải nghiệm sự biến đổi. Vậy “đặt lòng tin” có nghĩa là
gì?

“ĐẶT LÒNG TIN”

nghĩa là bạn TIẾP TỤC tin rằng Đức Chúa Trời hiện đang hành động dẫu rằng trong hiện
tại bạn KHÔNG cảm nhận hoặc không kinh nghiệm Chúa đang hành động, cho đến khi bạn
THẬT trải nghiệm sự thay đổi.

Chìa khóa để bước đi trong đức tin đó là tiếp tục “đặt lòng tin” cho đến khi bạn trải nghiệm sự thay đổi
trong suy nghĩ, lựa chọn, niềm tin, và hành động. Tôi xin đưa ra một ví dụ minh họa như sau.
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Giả sử bạn phải chiến đấu với việc yêu thương một ai đó. Như ta đã khám phá trong bài học trước, tình
yêu thương của Đấng Christ luôn luôn sẵn có cho bạn. Chính vì thế, bạn bắt đầu bước đi trong đức tin để
nhận lấy tình yêu thương của Đấng Christ.

Bước đi trong đức tin có thể là: “Lạy Chúa, con không thể yêu thương người này. Con muốn được đến
gần với tình yêu của Ngài để có thể yêu thương người này.”

Trong thời gian đầu, bạn sẽ không thể cảm nhận hoặc kinh nghiệm tình yêu của Chúa. Tuy nhiên, nếu
bạn bước đi trong đức tin, chúng ta tin điều gì sẽ trở nên sự thật? Đấng Christ tiếp tục ban tình yêu của Ngài
để bạn yêu thương người mà bạn cầu nguyện. Bởi vì tại thời điểm này, bạn vẫn chưa không trải nghiệm
tình yêu thương của Chúa, nên tôi gọi đây là tình yêu thương “bằng đức tin”. Tuy nhiên, NẾU bạn tiếp tục
“đặt lòng tin,” thì cuối cùng sẽ đến một thời điểm mà bạn bắt đầu trải nghiệm tình yêu của Chúa để yêu
thương người này. Hãy nhớ rằng việc đi từ đức tin đến trải nghiệm đó chính là công tác siêu nhiên của Đức
Thánh Linh và có thể mất nhiều thời gian. Sau đây là hình ảnh minh họa cho việc bước đi từ “đức tin” đến
“trải nghiệm”.

Tình yêu thương

THỜI GIAN

“Bằng đức tin”

Tình yêu thương
“Bằng trải nghiệm”

ĐỨC TIN
Tiến trình đi từ đức tin đến trải nghiệm
Câu chuyện cá nhân

Tôi xin chia sẻ câu chuyện cá nhân làm thế nào Đức Chúa Trời đã đưa tôi từ tình yêu thương “bằng đức
tin” đến tình yêu thương “bằng trải nghiệm”. Tôi có một người họ hàng mà tôi không thể nào yêu thương
người đó. Con người này có những điều khiến tôi chỉ muốn tránh xa. (Bạn có gặp ai như thế không?) Sau
một thời gian giảng dạy về lẽ thật này, Chúa nhắc nhở trong tâm trí tôi về người họ hàng trên, Ngài phán
trong suy nghĩ của tôi rằng: “Vậy còn người họ hàng mà con không yêu thương thì sao? Con sẽ thực hành
những gì mà con đã giảng dạy đối với người họ hàng này chứ?” Phản ứng đầu tiên của tôi là: “Con không
nghĩ là vậy đâu.” Vấn đề đó là tôi không sẵn lòng yêu thương người họ hàng này. Sau đó Chúa đặt một suy
nghĩ khác trong tâm trí tôi: “Ta biết con không sẵn lòng yêu thương con người này, nhưng con có sẵn lòng
để Ta yêu thương con người này thông qua con không?” Tôi đáp lại rằng: “Vâng, con sẵn lòng để Chúa
yêu thương người ấy thông qua con.”
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Chính vì thế, tôi bắt đầu “đặt lòng tin” bằng cách bước đi trong đức tin và tin cậy Chúa để Ngài yêu
thương người họ hàng này thông qua tôi. Quá trình “đặt lòng tin” kéo dài 18 tháng. Trong suốt thời gian
đó, tôi không cảm thấy có chút tình thương gì dành cho con người này, nhưng tôi tiếp tục bước đi trong đức
tin. Điều thú vị của câu chuyện đó là trong suốt 18 tháng đó, tôi nhìn thấy sự thay đổi trong cách mà người
họ hàng này liên hệ với tôi. Người ấy đáp ứng nhiệt tình và yêu thương tôi hơn. Tôi rất kinh ngạc bởi vì tôi
vẫn chưa cảm thấy có chút yêu thương nào dành cho người này.

Tuy nhiên, một ngày nọ sau 18 tháng, khi tôi đi đến nhà của người họ hàng này, tôi bắt đầu cảm nhận
trong tôi tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho con người này. Tôi sẽ không bao giờ
quên ngày hôm ấy bởi vì tôi đã vừa mới trải nghiệm một trong số những công tác siêu nhiên mà Đức Chúa
Trời thực hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi kinh ngạc và sững sờ trước năng quyền biến đổi của Đức Chúa
Trời. Bạn có thể tưởng tượng được sự thay đổi này trong tôi (và trong người đó) đã tác động thế nào đến
lòng tin của tôi nơi Chúa không?

Câu hỏi: Có người nào mà bạn không thể yêu thương không? Bạn có sẵn lòng để Đức Chúa Trời yêu
thương người đó thông qua bạn không? Nếu có, hãy bắt đầu bước đi trong đức tin, và nếu bạn “đặt lòng
tin” đủ lâu, bạn cũng sẽ kinh nghiệm (như tôi đã kinh nghiệm) tình yêu thương của Đấng Christ dành cho
người đó. Nếu bạn không sẵn lòng xin Chúa yêu người đó thông qua bạn, hãy xin Chúa thay đổi ý muốn
của bạn để bạn sẵn lòng để Ngài yêu thương người đó thông qua bạn.

Hai lý do tại sao chúng ta khó kiên trì “đặt lòng tin”
1. Chúng ta sống trong một nền văn hóa đòi hỏi kết quả TỨC THỜI

Một lý do khó “đặt lòng tin” đó là vì chúng ta đang sống trong một nền văn hóa đòi hỏi kết quả “tức thời”,
một nền văn hóa nói rằng: “Tôi muốn ‘điều đó,’ và tôi muốn ‘nó’ ngay
bây giờ!” Tôi gọi đó là nền văn hóa “lò vi sóng”. Chúng ta đã đem suy
nghĩ ấy vào trong bước đi đức tin của mình, và chúng ta muốn trải
nghiệm sự thay đổi và muốn mau mau trải nghiệm điều đó. Sự thật đó
là hầu hết bước đi đức tin của bạn là một hành trình chứ không phải là
cuộc chạy nước rút. Hành trình đó có thể mất nhiều thời gian trước khi
bạn trải nghiệm sự biến đổi.

Tôi xin nói một cách chân thành với bạn. Tôi tin đây là lý do số một tại sao hầu hết Cơ Đốc Nhân không
bao giờ trải nghiệm sự biến đổi siêu nhiên. Họ quá nao nức mong muốn nhanh chóng trải nghiệm sự biến đổi
và không sẵn lòng bước đủ những bước đi trong đức tin để trải nghiệm sự biến đổi đó.

Đó là lý do vì sao câu hỏi chìa khóa liên quan đến bước đi đức tin của bạn là:
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Bạn có sẵn lòng “ĐẶT LÒNG TIN” đủ lâu để TRẢI NGHIỆM sự biến đổi?
2. Sa-tan sẽ cám dỗ bạn TỪ BỎ bước đi trong đức tin.

Lý do thứ hai vì sao chúng ta khó “đặt lòng tin” đó là Sa-tan không muốn bạn được biến đổi và được tự
do. Chính vì thế, khi bạn “đặt lòng tin” thì hắn sẽ dùng sự nghi ngờ và chán nản để cám dỗ bạn từ bỏ bước
đi đức tin. Bởi vì bạn dễ dàng bỏ cuộc khi nản lòng hoặc nghi ngờ Chúa. Chúng ta sẽ bàn sâu hơn về việc
Sa-tan ngăn trở bước đi đức tin trong Bài Năm.

Bài học cuối cùng về đề tài này đó là:

Trong quá trình “đặt lòng tin”, hãy nhớ nhờ cậy nơi SỰ KIÊN NHẪN của Đấng Christ cho
đến khi bạn kinh nghiệm sự biến đổi.

Tôi biết rằng nhiều lúc trong bước đi đức tin, tôi dường như mất kiên nhẫn, hoặc muốn bỏ cuộc bởi vì
dường như sự việc không thay đổi đủ nhanh. Khi những cảm giác ấy xảy đến (và chắc chắn sẽ xảy đến), tôi
sẽ xin Đấng Christ trở nên sự kiên nhẫn của tôi. Một ví dụ về điều này như sau:

Ví dụ: “Lạy Chúa, con đã bước đi trong đức tin khá lâu rồi, nhưng con không thấy có bất kỳ điều gì thay
đổi. Con cảm thấy mất kiên nhẫn. Con tin cậy Ngài CHÍNH LÀ sự kiên nhẫn và sự nhịn nhục của con. Xin
thay đổi ý chí của con để con sẽ tiếp tục bước đi trong đức tin.”

Tôi ước có thể nói cho bạn biết chúng ta phải “đặt lòng tin” trong bao lâu để trải nghiệm sự thay đổi,
nhưng tôi không thể. (Nếu Chúa cho bạn biết bao lâu, hãy cho tôi biết.) Một điều mà tôi đã học được đó là
Đức Chúa Trời đang hành động để đức tin của chúng ta lớn lên trong thời gian chúng ta chờ đợi sự thay
đổi. Chính vì thế, khi bạn tiếp tục học phần tiếp theo của bài học này, hãy áp dụng nguyên tắc đi từ “đặt
lòng tin” cho đến trải nghiệm công tác biến đổi của Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta đi đến phần áp
dụng các lẽ thật dạy về niềm tin giả dối, các đường lối chiến thắng của tội lỗi và sự tổn thương gây, hãy
cùng tìm hiểu từ khóa “đức tin” mà tôi lặp đi lặp lại nhiều lần trong bước đi đức tin của mình.

NGÀY HAI
Từ khóa ĐỨC TIN trong tiến trình biến đổi: PHÓ THÁC
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“Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó thác mình
cho Đấng xử đoán công bình” I Phi-e-rơ 2:23

Nếu bạn là Cơ Đốc Nhân, bạn sẽ biết những từ ngữ liên quan tới “đức tin” chẳng hạn
như tin cậy, cầu xin, v.v… Tuy nhiên, một từ mà tôi tin là thiết thực nhất đó chính là “phó
thác.” Phó thác nghĩa là gì?

PHÓ THÁC

Nghĩa là giao cho Chúa điều nào đó hoặc một ai đó mà bạn đang giữ chặt để Ngài bảo vệ an toàn.

Vấn đề với rất nhiều Cơ Đốc Nhân đó là họ cứ giữ chặt lấy những xung đột trong mối quan hệ và những tranh
chiến trong hoàn cảnh, đó là điều Đức Chúa Trời chưa bao giờ muốn dành cho con người. Hậu quả là họ phải
chịu những nỗi đau, sự đau khổ và sầu não. Đức Chúa Trời không bao giờ định cho bạn phải có những tranh
chiến. Ngài muốn bạn phó thác cho Chúa tất cả những tranh chiến, những xung đột và những hoàn cảnh bất trắc.
Tại sao? Bởi vì Chúa là Đấng duy nhất có thể giải quyết những tranh chiến của bạn.

Một ví dụ mà tôi rất nhiều lần sử dụng để làm sáng tỏ điểm này đó là về một nhà hàng Mê-xi-cô mà tôi
rất thích đến. Khi đem thức ăn ra, họ đều dùng những miếng vải lót và nói với tôi rằng đĩa ăn rất nóng. Tuy
nhiên, một lần tôi đã quên và nắm lấy cái đĩa. Ngay tích tắc tôi cảm thấy đau. Hãy tưởng tượng chiếc đĩa
nóng này tượng trưng cho mỗi một xung đột bên trong lẫn bên ngoài mà bạn đang trải qua. Sẽ thế nào nếu
bạn nắm chặt lấy chiếc đĩa? Bạn sẽ tiếp tục cảm nhận sự đau đớn và khổ cực phát ra từ chiếc đĩa ấy. Vấn
đề đó là bạn phải xử lý mỗi một cuộc tranh chiếc hoặc xung đột giống như chiếc đĩa ấy. Đức Chúa Trời
không muốn bạn giữ chặt lấy chúng. Ngài muốn bạn giao phó cho Ngài để Ngài giải quyết thay cho bạn.

Sự thật đó là bạn KHÔNG được tạo dựng để sở hữu cho riêng mình bất kỳ cuộc tranh chiến bên trong
lẫn bên ngoài nào. Đức Chúa Trời muốn bạn PHÓ THÁC tất cả những vấn đề ấy cho Ngài.
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Trong phần còn lại của bài học này, Đức Chúa Trời muốn bạn phó thác cho Ngài những niềm tin giả
dối, những đường lối chiến thắng của tội lỗi và những tổn thương ở trong bạn, Ngài sẽ biến đổi chúng.
Chính vì thế, khi chúng ta bàn đến bước đi trong đức tin dựa trên những lời hứa của Đức Chúa Trời về sự
biến đổi, tôi sẽ sử dụng từ “phó thác” để giúp đem lại cho bạn một bài học áp dụng của từ ngữ này đối với
những lời hứa trên.

Bước đi đức tin như thế nào để trải nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời về
sự biến đổi?

Trong phần còn lại của bài học này và bài học kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu cần phải bước đi đức tin
như thế nào để trải nghiệm năng quyển của Đức Chúa Trời trong việc:

ĐỔI MỚI tâm trí cho lẽ thật và không tin vào những niềm tin giả dối. Rô-ma 12:2
Đem lại CHIẾN THẮNG và TỰ DO trên tội lỗi và công việc của xác thịt. 1 Cô-rinh-tô
15:57; Giăng 8:32
CHỮA LÀNH khỏi những tổn thương. Thi thiên 147:3

Những lẽ thật then chốt để hiểu về bước đi bởi đức tin và lời hứa của Đức Chúa
Trời

Trước khi chúng ta bắt đầu thực hành bước đi đức tin đối với những lời hứa của Đức Chúa Trời, điều
rất quan trọng đó là ta phải hiểu một số lẽ thật then chốt về bước đi đức tin đối với những lời hứa của Đức
Chúa Trời. Tôi sẽ nhắc lại những lẽ thật này một vài lần trong bài học hôm nay.

1. Điều cực kỳ quan trọng cần phải hiểu đó là bước đi đức tin là một TIẾN TRÌNH. Đó là một cuộc
hành trình chứ không phải là cuộc chạy nước rút.
2. Chính vì vậy, bạn sẽ phải bước NHIỀU bước trong đức tin trước khi bạn trải nghiệm sự thay đổi
trong cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, lựa chọn hoặc cư xử.
3. Hãy nhớ rằng bạn có thể không CẢM THẤY hoặc TRẢI NGHIỆM năng quyền của Đức Chúa
Trời tuôn chảy trong bạn khi bạn bắt đầu bước đi trong đức tin.
4. Đức tin chính là điều mà Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ bạn khi bạn CHỜ ĐỢI Ngài thực hiện sự
thay đổi trong cuộc sống của bạn.
5. Nếu bạn không bước đi trong đức tin thì bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ kinh nghiệm lời hứa của Đức
Chúa Trời về sự biến đổi.

Bước đi đức tin và ĐỔI MỚI tâm trí
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“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần
mình….” Rô-ma 12:2

Chúng ta đều phải đối đầu với những niềm tin giả dối trong đời sống Cơ Đốc. Chúng
ta đều có những niềm tin sai lạc về Đức Chúa Trời, về người khác, về hôn nhân, và về
đời sống Cơ Đốc. (Hãy xem một số niềm tin giả dối này ở phần cuối của bài học.) Những
niềm tin giả dối này có thể gây ra hành động tội lỗi, nghi ngờ, vô
tín, và thậm chí có thể khiến chúng ta ngừng bước đi trong đức tin. Hãy định nghĩa niềm tin giả dối là gì:

NIỀM TIN GIẢ DỐI
Là tin vào bất kỳ điều gì TRÁI NGƯỢC hoặc không đúng với lẽ thật của Đức Chúa Trời

Hãy nhớ điều tôi đã nói đó là: “bạn sẽ không sống cao hơn những gì bạn tin. Nếu bạn tin vào sự giả dối,
thì đó chính là cách mà bạn sống.” Nếu chúng ta không cho phép Đức Chúa Trời đổi mới tâm trí mình cho
lẽ thật, thì chúng ta vẫn làm nô lệ những niềm tin giả dối mà chúng ta đang tin. Sự trói buộc này sẽ giữ
chúng ta tiếp tục có suy nghĩ sai, lựa chọn sai và những hành động xác thịt. Chính vì thế, mục tiêu của Đức
Chúa Trời khi đổi mới tâm trí bạn đó là để bạn được tự do bằng việc thay thế những niềm tin giả dối bằng
lẽ thật của Chúa. Bằng cách này, lẽ thật của Chúa sẽ thay đổi suy nghĩ, sự lựa chọn và hành động xác thịt
của bạn.

Đây là lý do vì sao lời hứa của Chúa về việc đổi mới tâm trí trong Rô-ma 12:2 có ý nghĩa rất quan trọng
đối với bước đi đức tin và sự biến đổi của chúng ta. Chúng ta cần hiểu một lẽ thật then chốt trước khi tiếp
tục bài học:

LẼ THẬT THEN CHỐT:
BẠN không thể tự ĐỔI MỚI tâm trí của mình để đi theo lẽ thật của Chúa.

CHỈ DUY Đức Chúa Trời là Đấng thi hành công việc đổi mới tâm trí và biến đổi con người.
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Điều này rất quan trọng bởi vì nhiều Cơ Đốc Nhân tin rằng họ có thể đổi mới chính tâm trí họ. Sự thật
là chỉ duy Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó. Đây là điều mà Đức Chúa Giê-su đã nhắc đến trong
Giăng 15:5: “vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được.” Chính vì thế, hãy xem một số ví dụ về niềm tin
giả dối và những bước đi trong bước tin mà chúng ta có thể thực hiện để nắm lấy năng quyền của Đức Chúa
Trời nhằm đổi mới tâm trí mình.

Ví dụ #1: Giả sử cho đến bây giờ bạn vẫn tin vào một điều lừa dối nói rằng đời sống Cơ Đốc là tùy thuộc
vào nỗ lực của bạn với sự giúp đỡ của Chúa. Giờ đây bạn biết lẽ thật rằng chỉ một mình Đấng Christ ở trong
bạn, bạn mới có thể sống đời sống Cơ Đốc theo như Ga-la-ti 2:20, bạn có thể gắn kết với Chúa bởi đức tin
để đổi mới tâm trí mình cho lẽ thật.

Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, con đã tin vào một sự lừa dối nói rằng con có thể tự sống đời sống Cơ Đốc
với sự giúp đỡ của Ngài. Sự thật là con không thể. Chính vì vậy, con giao phó niềm tin giả dối của con cho
Ngài và cầu xin Chúa đổi mới tâm trí của con cho lẽ thật đó là chỉ một mình Chúa mới có thể sống đời
sống Cơ Đốc trong và qua con.”

Ví dụ #2: Giả sử bạn có một niềm tin giả dối nói rằng Đức Chúa Trời đoán xét hoặc kết tội bạn khi bạn
phạm tội hoặc khi bạn vấp ngã. Lẽ thật tìm thấy trong Rô-ma 8:1 nói rằng không có sự đoán phạt nào từ
Đức Chúa Trời về tội lỗi của bạn nữa, bởi vì mọi tội lỗi của bạn trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều đã
được tha. Tất cả mọi tội lỗi đều đã được trả bởi sự chết của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá, mọi tội lỗi
đều được tha và không còn nhắc lại nữa.

Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, con vẫn tin vào sự lừa dối nói rằng Ngài sẽ xử phạt con khi con phạm tội
hoặc sa ngã. Con xưng nhận và ăn năn* về tội lỗi mình đã phạm, và con giao phó niềm tin giả dối của con
cho Ngài. Con tin cậy Chúa sẽ đổi mới tâm trí con cho lẽ thật đó là Ngài sẽ không xử phạt hoặc đoán xét
con khi con phạm tội.”

*Lưu ý quan trọng: Khi bạn phạm tội, bạn cần phải xưng nhận và ăn năn về tội lỗi đó. Xưng nhận đơn
giản có nghĩa là bạn đồng ý với Đức Chúa Trời rằng bạn đã phạm tội, và ăn năn nghĩa là thừa nhận bạn hối
lỗi cho những việc mình đã làm và quay mặt khỏi tội lỗi đó để trở về với Đức Chúa Trời.

Ví dụ #3: Bạn tin vào điều giả dối nói rằng tùy thuộc vào vợ hoặc chồng của bạn mà người ấy có chấp nhận
bạn cách vô điều kiện hay không. Chúng ta không thể tự làm điều đó bởi vì chúng ta có xu hướng chấp
nhận người khác nếu họ đáp ứng một số điều kiện đặt ra. Sự thật là sự chấp nhận vô điều kiện chỉ đến từ
Đấng Christ.

Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, con đang tin vào một điều giả dối nói rằng tùy thuộc vào vợ hoặc chồng của
con mà người ấy có chấp nhận con cách vô điều kiện hay không. Con giao phó cho Chúa sự lừa dối đó và
cầu xin Ngài đổi mới tâm trí của con cho lẽ thật đó là chỉ trong Ngài mới có sự chấp nhận vô điều kiện.”

89

Bài tập: Hãy xem danh sách “Những niềm tin giả dối” ở cuối bài học. Hãy chọn một số niềm tin giả dối
mà bạn muốn tâm trí mình được đổi mới và cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn một niềm tin cụ thể nào
đó mà Ngài muốn giải phóng bạn. Sau đó hãy bắt đầu bước đi trong đức tin để Chúa đổi mới tâm trí bạn.
Bạn có thể sử dụng ví dụ sau.

Ví dụ: “Lạy Chúa, con tin vào sự giả dối nói rằng _______________. Con giao phó sự giả dối đó cho Chúa
và xin Chúa đổi mới tâm trí của con, thay thế sự giả dối bằng lẽ thật của Ngài.

Khi bạn cầu xin Đức Chúa Trời đổi mới tâm trí cho lẽ thật, hãy xin Chúa bày tỏ cho bạn những điều mà
Ngài đang thay đổi trong suy nghĩ, niềm tin và sự lựa chọn của bạn.

NHỮNG LẼ THẬT THEN CHỐT: Liên quan đến bước đi đức tin và đổi mới
tâm trí
1. Hãy nhớ rằng đổi mới tâm trí là một QUÁ TRÌNH. Điều này không xảy ra trong một đêm.
2. Một số niềm tin giả dối có SỨC MẠNH LỚN HƠN những niềm tin giả dối khác bởi vì bạn đã tin
vào điều đó trong một thời gian dài.
3. Chính vì thế, cần phải bước đi trong đức tin MỘT THỜI GIAN trước khi bạn có thể trải nghiệm
bất kỳ thay đổi nào trong suy nghĩ hoặc hành động.
4. Bạn có thể không nhận ra mình đang tin vào niềm tin giả dối, vậy hãy cầu xin Chúa BÀY TỎ cho
bạn thấy bạn đang tin những niềm tin giả dối nào.
5. Hãy cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn thấy một suy nghĩ, một lựa chọn, hoặc một hành động đang được thay
đổi khi bạn xin Ngài đổi mới tâm trí mình. (Điều này rất quan trọng bởi vì những sự thay đổi
đôi khí rất khó nhận ra.)

NGÀY BA

Bước đi trong đức tin để trải nghiệm sự ĐẮC THẮNG và TỰ DO khỏi những
hành động và đồn lũy của xác thịt
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“…vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin
của chúng ta.” I Giăng 5:4

Tất cả chúng ta đều có những đường lối tội lỗi và những hành vi xác thịt mà
chúng ta muốn thắng hơn hoặc muốn được tự do khỏi đó. Tuy nhiên, chúng ta
thường có khuynh hướng cố gắng đạt được chiến thắng và sự tự do bằng sức
riêng. Điều thú vị là ở câu Kinh Thánh trên, Giăng không nói sự chiến thắng
này là nhờ sức mạnh, khả năng và nghị lực của chúng ta. Sự đắc thắng đến bởi
đức tin. Đấng Christ là sự chiến thắng và tự do của chúng ta, và bởi tin cậy Chúa
bằng đức tin, Ngài sẽ ban chiến thắng trên những đường lối tội lỗi và các hành
động xác thịt. Trước khi chúng ta xem quá trình Đức Chúa Trời đạt được sự đắc
thắng và tự do, tôi xin trình bày ý
nghĩa từ xác thịt, hành động xác thịt, và các đồn lũy.

XÁC THỊT là gì?
Trong Rô-ma 7, Phao-lô đã mô tả xác thịt như sau:

“Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.”
Rô-ma 7:14

“Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành,
nhưng không có quyền làm trọn.” Rô-ma 7:18

Chúng ta định nghĩa xác thịt như thế nào?

Theo Kinh Thánh, từ “xác thịt” có nghĩa là KHAO KHÁT của con người để sống cuộc sống xem
CHÍNH MÌNH là nguồn, ĐỘC LẬP và TÁCH BIỆT khỏi Đức Chúa Trời chính là Nguồn Sống của
chúng ta.

Trước khi tiếp nhận sự cứu rỗi, chúng ta hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài chính mình (xác thịt)
chính là nguồn lực để giải quyết các vấn đề, đối mặt với cuộc sống và gặt hái thành công. Chúng ta đang sống
cuộc sống với nguồn là chính mình (chẳng hạn như giáo dục, chỉ số IQ, nhân cách, vẻ bề ngoài, tài năng, khả
năng, kỷ luật, và sức mạnh cá nhân) tách biệt khỏi Đức Chúa Trời là chính Nguồn sống của chúng ta. Từ đó,
khao khát của chúng ta là TRỞ THÀNH nguồn cho cuộc sống của mình.
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Khi chúng ta được cứu rỗi, Đức Chúa Trời có hai mục đích cho sự cứu rỗi. Đầu tiên, Ngài muốn cứu
chúng ta khỏi tội lỗi. Thứ hai, Ngài đặt sự sống và năng quyền của Ngài trong chúng ta để cứu chúng ta
khỏi chính mình và “cuộc sống tự thân”, là điều Kinh Thánh gọi là “xác thịt”. Tôi định nghĩa “cuộc sống
tự thân” đơn giản chính là thái độ bên trong chúng ta nói rằng: “tất cả đều thuộc về TÔI!”

(Lưu ý: Cần lưu ý Đức Chúa Trời ban cho mỗi một chúng ta có chỉ số IQ, tài năng, khả năng, v.v… Tuy nhiên,
Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta sống với những tài năng, khả năng đó độc lập khỏi Chúa.)

Sống theo xác thịt LUÔN LUÔN tạo ra khao khát sống độc lập với Chúa. Bởi vì chúng ta
ĐƯỢC TẠO DỰNG để sống phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ
tạo ra cuộc sống mà Đức Chúa Trời đã hứa nếu chúng ta CHỌN sống theo xác thịt.

Tôi xin hỏi bạn hai câu hỏi: “Phải chăng bạn đang tách biệt khỏi Chúa và sử dụng những tài năng Chúa
ban, những khả năng, điểm mạnh và nghị lực để đối diện với những vấn đề bên ngoài, những tranh chiến
bên trong và các lĩnh vực khác trong đời sống?” “Bạn có đang dùng chính nỗ lực của bản thân để sống đời
sống Cơ Đốc?” Nếu có, tôi xin hỏi bạn thêm một câu hỏi nữa:

“Cuộc sống của bạn thế nào?”
Đối với một số người, dường như họ có cuộc sống tốt. Tuy nhiên, sự thật là:

Đức Chúa Trời đã THIẾT LẬP quy luật cuộc sống rằng nếu bạn không LỆ THUỘC vào
Chúa, bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ thật sự sống tốt.

Đặc tính của xác thịt
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Để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về xác thịt, hãy khám phá một số đặc tính của chúng.

“Xác thịt” là thái độ độc lập nói rằng:

·

Tôi có thể kiểm soát các hoàn cảnh.
Tôi có thể đáp ứng nhu cầu của mình.
Tôi có thể giải quyết hoặc vượt qua mọi vấn đề.
Tôi có thể đương đầu với mọi hoàn cảnh trong hôn nhân, gia đình, công
việc, tài chánh, v.v…
Tôi có thể thành công.
Tôi có thể là chúa của chính mình.

Bởi vì KHAO KHÁT sống theo xác thịt quá mạnh mẽ, những khao khát xác thịt luôn dẫn chúng ta
đến chỗ “TÔI CÓ THỂ” sống ĐỘC LẬP khỏi Đức Chúa Trời.

Sống theo xác thịt tạo ra hành động xác thịt.

Khi bạn sống theo xác thịt, NHỮNG HÀNH VI XÁC THỊT được sản sinh.

“Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù
phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ,say sưa, mê ăn uống,
cùng các sự khác giống như vậy…” Ga-la-ti 5:19-21a
Sống theo xác thịt sẽ sản sinh những việc làm của xác thịt, như Phao-lô đã đề cập trong Ga-la-ti 5:18-20

Tôi xin định nghĩa hành động thuộc về xác thịt đơn giản như sau:

Hành động thuộc về xác thịt:
Là bất kỳ hành động nào xuất phát từ đời sống ĐỘC LẬP khỏi Đức Chúa Trời

93

Những hành động và thái độ thuộc về xác thịt bắt nguồn
từ những niềm tin giả dối. Chúng có hai dạng: xác thịt tích
cực và xác thịt tiêu cực. Dưới đây là một số ví dụ về xác thịt
tiêu cực và tích cực.

Ví dụ về xác thịt tiêu cực: giận dữ, không thỏa đáng, không
tha thứ, đố kỵ, kiểm soát, sợ hãi, lo âu

Ví dụ về xác thịt tích cực: tự tin, tự lập, tự túc, thành công, mạnh mẽ về bản thân

Lưu ý: Xác thịt tích cực khó nhận ra hơn bởi vì chúng rất hấp dẫn, tuy nhiên đó vẫn là xác thịt. Từ
khóa để xác định xác thịt tích cực đó là từ “tự bản thân”.

Bài tập: Hãy xem danh sách các hành động xác thịt ở cuối bài học này và viết xuống năm hành động xác
thịt đúng với bạn nhất.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

NGÀY BỐN
HẬU QUẢ của việc sống với những hành động xác thịt là gì?

Nếu chúng ta chọn sống với những hành động thuộc về xác thịt, Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Rôma 8:6 rằng kết quả là “sự chết”:

“Vả, chăm về xác thịt sanh ra SỰ CHẾT, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.”

Từ điển cổ ngữ Hy Lạp và Hê-bơ-rơ của Strong định nghĩa từ “sự chết” này là: “sự đau đớn của linh
hồn vì hậu quả của tội lỗi.” Nếu bạn tiếp tục sống với những hành động và thái độ của xác thịt, kết quả
không tránh khỏi sẽ là “sự đau đớn” trong tâm hồn bạn.
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Một số ví dụ về “sự đau đớn” của linh hồn:

Sự kết tội

Căng thẳng

Lo âu

Hổ thẹn

Không tha thứ

Không hạnh phúc

Giận dữ

Cảm giác tội

Kiêu ngạo

Cay đắng

Than vãn

Thiếu thốn

Sợ hãi

Lo lắng

Thất vọng

Không xứng đáng

Khiển trách

Chối bỏ

Bất an

Bất mãn

Câu hỏi: Khi bạn đọc qua danh sách trên, bạn có đang trải qua bất kỳ sự đau đớn nào trong linh hồn
không?

Khi tôi chiều theo hành động của xác thịt và sống theo xác thịt trong một thời
gian, tôi gọi cuộc sống đó giống như “chuồng heo của đứa con hoang đàng.”
Các bạn có nhớ câu chuyện đứa con hoang đàng đã quyết định sống độc lập và
kết cuộc dẫn anh ta đến chuồng heo? Đây là điều sẽ xảy ra cho chúng ta khi
chúng ta chọn sống theo xác thịt. Chúng ta sẽ có kết cuộc giống như người con
trai hoang đàng “dầm mình” trong bùn và phân là những điều thuộc về xác thịt.
Phi-e-rơ đã nêu lên lẽ thật này trong 2 Phi-e-rơ 2:22:

“Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: ‘Chó liếm lại đồ nó đã mửa’, ‘heo đã rửa sạch rồi,
lại lăn lóc trong vũng bùn.’”

Chó liếm lại đồ nó đã mửa hoặc heo lại lăn lóc trong vũng bùn, đó là những hình ảnh tuyệt vời để mô tả
về cuộc sống theo những hành động xác thịt. Nếu đây là sự thật, tại sao ta cứ tiếp tục với xác thịt? Một lần
nữa, đây là cuộc sống mà chúng ta đã từng sống. Chúng ta đã học cách làm quen và cảm thấy thuận tiện
với sự đau đớn của xác thịt mình. Điều này có gây khó chịu cho bạn không? Tôi hy vọng là có.

Đức Chúa Trời muốn GIẢI PHÓNG bạn khỏi những hành động của xác thịt.
Bước đi bởi đức tin trong năng quyền của Chúa là CON ĐƯỜNG duy nhất giúp bạn thoát
khỏi chuồng heo của đứa con trai hoang đàng!

Bây giờ, chúng ta hay cùng xem ý nghĩa của các đồn lũy.
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ĐỒN LŨY – là những suy nghĩ, niềm tin và hành động thuộc về xác thịt được lặp
đi lặp lại và được củng cố.
Chúng ta đều có những hành động xác thịt, mỗi một hành động đều có một mức độ nắm chặt trên cuộc
sống của bạn. Đối với những hành động có độ nắm thật chắt trên cuộc sống, tôi gọi là “đồn lũy.” Tôi định
nghĩa đồn lũy cách đơn giản như sau:

ĐỒN LŨY:

Là hành động xác thịt bám chặt trên cuộc sống đến nỗi bạn không tin rằng mình có thể được giải
thoát khỏi chúng.

Một số ví dụ hiển nhiên về đồn lũy như phim ảnh khiêu dâm, tham ăn và ma túy. Tuy nhiên, sợ hãi triền
miên, lo âu, kiêu ngạo, tự cao, và giận dữ cũng là một số ví dụ về đồn lũy. Chính vì thế, hãy cùng xem lẽ
thật của Đức Chúa Trời về việc giải phóng chúng ta khỏi những đồn lũy này.

Lời hứa của Đức Chúa Trời về sự giải phóng

Trong Giăng 8:32, Đức Chúa Trời có lời hứa về những hành động và đồn lũy của xác thịt như sau:

“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ
buông tha các ngươi.”
Từ “biết” trong câu Kinh Thánh này không chỉ có nghĩa là kiến thức về trí tuệ. “Biết” nghĩa là Đức Thánh
Linh ban cho bạn sự bày tỏ cá nhân về lẽ thật Kinh Thánh. Hãy suy nghĩ về điều này. Đức Chúa Giê-su
phán trong Giăng 14:6: “Ta là lẽ thật.” Chính vì
thế, khi Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự bày tỏ trong Lời Chúa, và khi chúng ta bước đi trong đức tin,
Đấng Christ là lẽ thật của chúng ta sẽ khiến chúng ta được tự do.

Khi chúng ta bước đi trong đức tin NHỜ CẬY SỰ TỰ DO của Đấng Christ và NĂNG QUYỀN của
Đức Chúa Trời để giải phóng chúng ta, CUỐI CÙNG chúng ta sẽ trải nghiệm sự tự do mà chúng ta
khao khát.
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Tin tốt lành đó là không có đồn lũy nào lớn hơn năng quyền giải phóng của Đức Chúa Trời. Tôi có thể làm
chứng về điều này bởi vì Đức Chúa Trời đã giải phóng tôi khỏi đồn lũy của phim ảnh khiêu dâm, sự sợ hãi kinh
niên, sự lo âu, thái độ chỉ trích và đoán xét người khác. Chúa cũng sẽ giải phóng bạn. Hãy xem một số ví dụ về
bước đi đức tin để trải nghiệm sự tự do khỏi những hành động và các đồn lũy của xác thịt.

Bước đi đức tin để được tự do khỏi những hành động và đồn lũy của xác thịt

Ví dụ #1: Giả sử bạn có hành động xác thịt đó là giận dữ. Lời hứa của Đức Chúa Trời đó là giải phóng bạn
khỏi sự giận dữ. Chính vì thế, cần bước đi đức tin như thế nào để khiến năng quyền của Đức Chúa Trời giải
phóng bạn?

Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, con tranh chiến với sự giận dữ. Con giao phó hành động xác thịt là sự giận dữ cho
Ngài, con tin cậy Chúa sẽ giải phóng con khỏi giận dữ. Xin thay đổi ý muốn của con khỏi điều này.”

Điểm chính: Mức độ giận dữ sẽ quyết định cần bao lâu để bạn được giải phóng khỏi sự giận dữ đó. Mức
độ giận dữ càng lớn thì càng tốn nhiều thời gian để bắt đầu được giải thoát.

Hãy xem ví dụ về đồn lũy và phải bước đi trong đức tin như thế nào để được giải phóng.

Ví dụ #2: Giả sử bạn có một đồn lũy về phim ảnh khiêu dâm. Bạn cần phải bước đi trong đức tin như thế
nào để được giải phóng khỏi tranh chiến này?

Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, con hoàn toàn bất lực, không thể tự giải thoát mình khỏi đồn lũy phim ảnh
khiêu dâm này. Con cầu xin Chúa bằng năng quyền của Ngài, xin hãy bắt đầu giải phóng con.”

Lưu ý: Giả sử bạn đã bắt đầu một vài bước đi trong đức tin, nhưng vẫn chưa kinh nghiệm một sự giải phóng
nào. (Hãy nhớ rằng năng quyền của Đức Chúa Trời luôn luôn hành động thông qua đức tin của bạn, mặc
dù chúng ta có thể không kinh nghiệm quyền năng của Ngài trong từng giây phút.) Bước đi trong đức tin
vào thời điểm này có thể như sau:

Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, con đã bước đi nhiều bước trong đức tin, nhưng con vẫn chưa được giải
phóng khỏi cuộc chiến với phim ảnh khiêu dâm. Con cầu xin Chúa Ngài CHÍNH LÀ sức lực và sự kiên
nhẫn của con để con tiếp tục bước đi trong đức tin.”

Một bước đi đức tin khác trong tiến trình này cũng có thể như sau:
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Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, xin giúp con tin rằng Ngài đang hành động để giải phóng con khỏi phim ảnh
khiêu dâm mặc dù con không thể cảm nhận quyền năng của Ngài đang hành động.”

Khi bạn tiếp tục bước đi trong đức tin, bạn bắt đầu nhận thấy mình không còn sử dụng đến phim ảnh
khiêu dâm nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể ngừng kháng cự và quay trở về với đường cũ. Trong những lúc
ấy, hãy nhớ rằng đối với hầu hết những tranh chiến, chúng ta sẽ kinh nghiệm một mức độ chiến thắng nào
đó và rồi lại thất bại. Đừng trách mình khi bạn thất bại. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Chúng ta sẽ bàn
về vấn đề này nhiều hơn trong bài học tiếp theo. Khi bạn đạt được một chút thành công rồi lại thất bại, hãy
bước tiếp một bước trong đức tin như thế này:

Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã bắt đầu giải phóng con được tự do. Tuy nhiên, con đã thất
bại và quay trở về với phim ảnh khiêu dâm. Con xưng nhận tội lỗi của mình trước Chúa và ăn năn tội lỗi
của con. Xin Chúa tiếp tục nhắc nhở con rằng bước đi dẫn đến sự tự do này là một hành trình cần thời gian
để hoàn toàn được tự do.”

Những lẽ thật then chốt về bước đi đức tin và kinh nghiệm sự tự do của Đấng
Christ

1. MỨC ĐỘ nắm chặt tội lỗi hoặc những hành động thuộc về xác thịt sẽ cản trở bạn trên
hành trình thuộc linh.
2. Khi bạn bước đi trong đức tin, nhiều lần bạn sẽ thấy mình bị đánh bại bởi những đường lối
tội lỗi hoặc những hành động thuộc về xác thịt. Điều này là có thể chấp nhận được bởi vì
bạn KHÔNG THỂ kỳ vọng sự tự do ngay tức khắc. Trong những lúc mà bạn phạm tội, hãy
ĂN NĂN tội lỗi đó và tiếp tục bước đi trong đức tin.
3. Sự thật là bạn sẽ vấp ngã nhiều lần trong bước đi đến sự tự do. Tuy nhiên, khi bạn tiếp
tục bước đi trong đức tin, bạn sẽ NGÀY CÀNG kinh nghiệm sự tự do của Đấng Christ.
4. Hãy CẢNH GIÁC trong tâm linh và cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn biết cách nào
Ngài đang giải phóng bạn.

Câu chuyện cá nhân được giải phóng khỏi sự lo âu
Bởi vì sự lo âu đã tàn phá cuộc sống của tôi trong hơn 40 năm, cho nên cần nhiều bước đi trong đức tin
để bắt đầu trải nghiệm sự tự do. Tôi đi từ việc nhận biết lẽ thật của Đức Chúa Trời nói rằng Ngài chính là
sự tự do của tôi, tôi ngày một tin nhiều hơn vào điều đó. Rồi tôi bắt đầu bớt lo âu. Rất nhiều lần trong tiến
trình, sự lo âu tràn ngập trong tôi. Những lúc ấy, tôi xưng tội và ăn năn về sự lo âu của mình và tiếp tục
những bước đi trong đức tin.

Bởi vì Chúa tiếp tục giúp tôi tin rằng Ngài chính là sự bình an cho tôi, Ngài là Đấng tể trị và đang cầm
quyền, tôi không còn tin rằng mình phải sống trong sự lo âu nữa. Điều này không có nghĩa là tôi không cảm
thấy lo âu trong những hoàn cảnh cụ thể nào đó. Nhưng nó có nghĩa là tôi không còn sống trong tình trạng
hoặc trong thái độ lo âu nữa. Đó là một cuộc hành trình, nhưng sự tự do mà tôi đang trải nghiệm xứng đáng
để tiếp tục bước đi trong đức tin.
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Bài tập: Hãy viết xuống ít nhất ba hành động và ba đồn lũy vững chắc thuộc về xác thịt mà bạn muốn được
tự do khỏi những điều ấy.
____________________________________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________

Kết ước với Chúa: Hãy bắt đầu những bước đi trong đức tin và cầu xin Đức Chúa Trời giải phóng bạn.
Hãy cầu xin Ngài trở thành sức mạnh, sự kiên nhẫn và nhịn nhục của bạn trong những thời điểm mà bạn
muốn bỏ cuộc hoặc những khi bạn không tin rằng Chúa đang hành động. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn thấy
được những thay đổi khó nhận biết để giải phóng bạn được tự do.

Bước đi trong đức tin để trải nghiệm sự chữa lành các TỔN THƯƠNG
“…Chữa lành người có lòng đau thương, Và bó vít của họ.” Thi Thiên 147:3

“Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi, và chữa vết thương
ngươi…” Giê-rê-mi 30:17

Nhiều Cơ Đốc Nhân ngày nay đang chịu đựng một mức
độ tổn thương nào đó trong cuộc sống của họ. Sự tổn thương
gồm nhiều dạng:

Ngược đãi – thân thể, tình cảm, tình dục, hoặc lời nói.
Tổn thương tinh thần – ly hôn, sự chết hoặc bị bỏ rơi.
Tai nạn – ảnh hưởng lâu dài trên sức khỏe hoặc khả năng
đi lại.
Chìa khóa để hiểu sự tổn thương. Điểm mấu chốt của sự tổn thương không phải là một sự kiện hoặc
nhiều sự kiện gây ra sự tổn thương. Thay vào đó, chính những niềm tin giả dối xuất phát từ những sự kiện
gây tổn thương đã tạo nên tổn thương.

Tôi xin nêu lên một ví dụ. Tôi đã môn đồ hóa một phụ nữ từng bị cha của mình lạm dụng tình dục. Vì
bị lạm dụng, cô bắt đầu tin rằng mình bẩn thỉu và vô giá trị. Cô đã gặp gỡ và kết hôn với một người chồng
Cơ Đốc. Cô nói rằng anh là một người chồng rất tin kính và đối dãi với cô rất tốt. Tuy nhiên, bởi vì niềm
tin giả dối nói rằng cô bẩn thỉu và vô giá trị, cô đã không thể trải nghiệm trọn vẹn đời sống chăn gối với
chồng mình. Điều này cuối cùng đã đẩy hôn nhân của họ đến chỗ đổ vỡ bởi vì cô không được chữa lành
khỏi những niềm tin giả dối từ khi cô bị xâm phạm.
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Đức Chúa Trời hứa chữa lành các tổn thương bằng cách ĐỔI MỚI tâm trí của bạn cho lẽ thật và
GIẢI PHÓNG bạn khỏi những niềm tin giả dối bắt nguồn từ sự tổn thương.

Chính vì thế, hãy xem tiến trình chữa lành của Đức Chúa Trời. Như bạn đã nhớ, vấn đề không nằm ở sự
kiện gây ra tổn thương. Nhưng chính niềm tin giả dối bắt nguồn từ sự kiện gây ra tổn thương.

NGÀY NĂM

Các bước đi đức tin chữa lành bạn khỏi các tổn thương

Ví dụ #1: Giả sử bạn chịu tổn thương từ cha hoặc mẹ của mình khi còn nhỏ, sự tổn thương đó khiến cho
bạn tin rằng bạn bị chối bỏ hoặc bạn không được chấp nhận. Dưới đây là một số bước đi trong đức tin để
giúp bạn nương dựa nơi năng quyền chữa lành của Đức Chúa Trời.

Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, con chịu tổn thương sâu sắc bởi lời nói gây tổn thương từ khi còn nhỏ. Hậu
quả là con tin rằng mình bị chối bỏ và không được chấp nhận. Con giao phó tổn thương của con cho Ngài
và bằng đức tin cầu xin Chúa đổi mới tâm trí con cho lẽ thật rằng Ngài chấp nhận con một cách vô điều
kiện và con không còn phải tin rằng con không được chấp nhận nữa.”

Ví dụ #2: Bạn có thể chịu tổn thương từ một người chồng/vợ đã ngược đãi bạn và dẫn đến ly hôn.

Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, hậu quả sau cuộc hôn nhân và ly hôn, con cảm thấy vô giá trị. Con tin cậy
Chúa CHÍNH LÀ sự chữa lành của con và giúp con tin rằng con chỉ có giá trị ở trong Ngài.”

Hãy nhớ rằng: Nếu tổn thương đã kéo dài nhiều năm, sẽ tốn nhiều thời gian để cảm thấy hoặc kinh nghiệm
sự chữa lành của Chúa. Nếu ngày nay bạn đang ở trong hoàn cảnh gây ra tổn thương, bạn cần phải quyết
tâm hơn nữa trong bước đi đức tin của mình để cầu xin Chúa bảo vệ và ban sức mạnh cho bạn trong những
trường hợp ấy.

Kết ước với Chúa: Bạn đã bao giờ chịu tổn thương trong quá khứ? Nếu có, hãy bắt đầu những bước đi
trong đức tin để Chúa đổi mới tâm trí bạn cho lẽ thật liên quan đến những niềm tin giả dối xoay quanh tổn
thương của bạn.

Lưu ý quan trọng: Bạn có thể không biết những niềm tin giả dối gắn liền với sự tổn thương, nhưng Đức
Chúa Trời biết. Chính vì thế, hãy xin Ngài đổi mới tâm trí bạn và giúp bạn được tự do.
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Tổn thương và không tha thứ

Tổn thương và không tha thứ là hai điều gắn liền với nhau khi bạn chịu tổn thương từ một người khác.
Bởi vì tổn thương quá sâu sắc, sự lừa dối nói rằng bạn không thể tha thứ người đã gây tổn thương cho bạn.
Tuy nhiên, đây là một điều dối trá bởi vì sự tha thứ của Đấng Christ luôn sẵn có cho bạn để tha thứ người
đã làm tổn thương bạn. Vấn đề ở chỗ bạn không sẵn lòng tha thứ. Kinh Thánh dạy chúng ta phải tha thứ,
nhưng ý muốn của chúng ta kháng cự lại việc tha thứ. Tôi hiểu điều này bởi vì tôi đã không sẵn lòng tha
thứ cho cha của tôi suốt 48 năm. Tuy nhiên, bằng một cách siêu nhiên, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tôi
thấy Ngài có khả năng thay đổi tấm lòng từ chỗ không tha thứ đến tha thứ. Tôi xin chia sẻ Chúa đã chữa
lành cho tôi như thế nào.

Ví dụ cá nhân về việc không tha thứ cho cha tôi

Bởi vì tôi chịu tổn thương sâu sắc từ người cha đã ngược đãi tôi qua lời nói, thân thể và cảm xúc, tôi trở
nên giận dữ, cay đắng và không sẵn lòng tha thứ cho ông. Hiển nhiên Chúa biết rằng tôi không sẵn lòng tha
thứ. Tuy nhiên, Ngài phán với tôi trong suy nghĩ rằng: “Ta biết con không sẵn lòng tha thứ cho cha. Con
có sẵn lòng để Ta tha thứ cho cha của con thông qua con không?” Đến đây, tôi vẫn không sẵn lòng tha thứ
cho cha, nhưng tôi sẵn lòng cho phép Chúa tha thứ cho ông thông qua tôi. Sau đây là một số ví dụ về các
bước đi đức tin của tôi:

Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, con không thể tha thứ cho người cha đã ngược đãi và làm tổn thương con.
Con cầu xin Chúa Ngài TRỞ NÊN sự tha thứ của con và tha thứ cho ông thông qua con. Con tin cậy Chúa
sẽ thay đổi tấm lòng con từ chỗ không sẵn lòng đến chỗ sẵn lòng tha thứ.”

Trong thời gian 18 tháng tập trung tìm cầu Chúa trong đức tin để tha thứ cho cha, Đức Chúa Trời bắt
đầu thay đổi thái độ của tôi. Ngài đã biến đổi ý muốn của tôi một cách siêu nhiên đến nỗi cuối thời gian 18
tháng, Đức Chúa Trời đã hỏi rằng tôi có muốn tha thứ cho cha của tôi không. Tôi thưa: “Vâng.” Khi tôi
tiếp tục sẵn lòng tha thứ cho cha (đó không chỉ là quyết định trong một khoảnh khắc), Đức Chúa Trời cất
đi sự giận dữ và cay đắng và thay thế vào đó là tình yêu của Ngài. Tôi không chỉ đã tha thứ cho cha, nhưng
giờ đây tôi còn có thể yêu ông bởi vì Đức Thánh Linh đã thay đổi tấm lòng của tôi. Đây là một trong số
những công tác siêu nhiên vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong đời sống của tôi bởi vì tôi
không bao giờ nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho cha sau những việc ông đã làm. Dù tổn thương của bạn
có lớn đến bao nhiêu Chúa cũng sẽ chữa lành cho bạn.
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LẼ THẬT CĂN BẢN: Đức Chúa Trời sẽ thay đổi bạn từ chỗ không sẵn lòng tha thứ đến chỗ sẵn lòng
tha thứ.

Lưu ý: Có một điều cần phải nhớ về sự tha thứ. Cả Đức Chúa Trời và tôi đều không thứ lỗi cho hành động
ngược đãi của cha tôi (khi ông ấy không ăn năn). Hành động đó là thật và gây tổn thương. Tuy nhiên, trong Rôma 8:28, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ hành động để mọi việc hiệp lại đem đến điều ích lợi. Điều tốt lành
nhất đó chính là Chúa đã thay đổi ý muốn của tôi và đưa tôi đến chỗ tha thứ. Dẫu sự tổn thương vẫn còn tác
động, nhưng Đức Chúa Trời đã giải phóng tôi được tự do khỏi niềm tin giả dối gắn liền với tổn thương đó.

Kết ước với Chúa: Hãy nghĩ về một người mà bạn không tin rằng bạn có thể tha thứ cho người đó. Bạn có
sẵn lòng nhờ cậy Đức Chúa Trời tha thứ cho người đó thông qua bạn không? Vậy, hãy bắt đầu những bước
đi đức tin giống như tôi và cầu xin Chúa tha thứ cho người đó thông qua bạn. Cũng hãy bắt đầu nhờ cậy
Chúa thay đổi ý muốn của bạn để bạn sẵn lòng tha thứ.

Ý TƯỞNG CUỐI
Không tha thứ CẮT ĐỨT nguồn mạch sự sống của Đấng Chist ở trong bạn.

Những lẽ thật chủ yếu về bước đi đước tin và sự chữa lành các tổn thương

1. Hãy nhớ rằng không phải sự kiện gây ra tổn thương là mấu chốt của sự tổn thương. Chính NHỮNG
NIỀM TIN GIẢ DỐI xuất phát từ những sự kiện gây tổn thương đó mới là mấu chốt của vấn đề.

2. KHÔNG có một giải pháp “nhanh chóng” cho tổn thương đã kéo dài. Có thể mất nhiều thời gian
để chữa lành những tổn thương mà bạn mang lấy trong nhiều năm.
3. Bạn phải NHỜ CẬY Đấng Christ là sự nhịn nhục và kiên nhẫn của bạn trong quá trình chữa lành.
4. Cần THỜI GIAN để Đức Chúa Trời đưa bạn từ chỗ không sẵn lòng tha thứ đến chỗ sẵn lòng tha
thứ, đặc biệt nếu bạn đã sống với sự không tha thứ trong thời gian dài.
5. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời đổi mới tâm trí của bạn, bạn sẽ bắt đầu KINH NGHIỆM sự chữa
lành của Ngài.

Bạn cần QUYẾT TÂM khi mới bắt đầu bước đi trong đức tin.
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Khi bạn bắt đầu bước đi trong đức tin, bạn cần QUYẾT TÂM thực hiện những bước đi đức tin.

Hãy xem Ma-thi-ơ 7:8 để nói rõ điểm này:

“Ai tìm thì gặp…”

Động từ “tìm” có nghĩa là một hành động liên tục. Nói cách khác, Đức Chúa Giê-su muốn phán rằng
hành động tìm kiếm của bạn phải luôn được thực hiện và thực hiện một cách quyết tâm. Khi mới bắt đầu
bước đi trong đức tin, tôi rất quyết tâm thực hiện những bước đi này.

Để giải thích, tôi xin trình bày một ví dụ cá nhận. Lần đầu tiên khi tôi học được những lẽ thật mà tôi
đang chia sẻ với các bạn, điều mà tôi muốn Chúa thay đổi trong cuộc sống mình đó là hành động chỉ trích
và đoán xét. Chính vì thế, tôi rất quyết tâm cầu xin Chúa thay đổi thái độ chỉ trích và đoán xét của tôi. Một
cách để định nghĩa “sự quyết tâm” đó là tôi đã kiên quyết mong muốn tìm cầu Đức Chúa Trời thay đổi tôi
trong những lĩnh vực trên.

Một ví dụ so sánh đó là khi bạn mới học lái xe. Trong thời gian đầu, bạn phải rất tập trung và quyết tâm
trong việc lái xe, cho xe dừng lại và đi qua những khúc cua. Bạn phải luôn suy nghĩ về mọi việc liên quan
đến lái xe. Tuy nhiên, khi bạn liên tục thực hành những công việc đó, chúng sẽ trở nên một thói quen và
bạn sẽ thực hiện chúng một cách tự động. Đây chính là điều Đức Chúa Trời muốn bạn thực hiện trong
những bước đi đầu tiên trong đức tin. Ngài muốn phát triển “thói quen thánh” của bạn đó là liên tục tìm cầu
Chúa để biến đổi cuộc sống của bạn.

Chính vì thế, dù bạn tìm kiếm Chúa để được sự sống, để được đổi mới tâm trí, để được tự do, được chiến
thắng, hoặc để được chữa lành, điều quan trọng đó là bạn cần phải chủ tâm không ngừng phát triển thái độ
hoặc “thói quen thánh” là tìm cầu và nương dựa nơi Chúa.

Lẽ thật cuối về bước đi trong đức tin
Nhờ bước đi đức tin mà bạn học cách sống bởi đức tin.
Nhờ bước đi trong đức tin, cuộc sống bởi đức tin sẽ trở nên chân thật hơn đối với bạn so với
việc sống bởi cảm xúc và trải nghiệm.
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Bạn càng bước đi trong đức tin, bạn càng nhìn thấy hoàn cảnh thông qua cái nhìn của Chúa
và bạn càng hiểu hơn về mục đích của Ngài.
Bạn càng bước đi lâu trong đức tin, bạn càng yên lòng khi không biết những gì sẽ xảy ra trong
tương lai bởi vì bạn có lòng tin lớn nơi sự tể trị và kiểm soát của Đức Chúa Trời.
Nếu bạn bền lòng bước đi trong đức tin, bạn sẽ trải nghiệm công tác siêu nhiên của Đức Chúa
Trời để thay đổi suy nghĩ, niềm tin, sự lựa chọn và hành động của bạn.
Khi bạn tiếp tục bước đi trong đức tin, bạn sẽ đào sâu hơn trong mối quan hệ với Chúa và kết quả
là bạn sẽ vui thích trong sự hiện diện của Chúa và sẽ đồng điệu với kế hoạch, mục đích và ý
muốn của Chúa cho cuộc sống bạn.

Tóm tắt
1. Đức Chúa Trời có thể ban cho bạn chiến thắng, sự tự do, sự chữa lành, v.v… ngay tức khắc hoặc
cũng có thể đó là một tiến trình TỐN NHIỀU THỜI GIAN TRƯỚC KHI bạn trải nghiệm những
điều trên. (Hầu hết mọi trường hợp đều tốn nhiều thời gian.)
2. Nhận biết bởi đức tin, dù bạn có cảm nhận được điều đó hay không, rằng khi bạn bước đi trong đức
tin, Đức Chúa Trời ĐANG hành động trong đời sống để giải phóng bạn, ban cho bạn sự chiến
thắng, chữa lành bạn, và biến đổi cuộc sống bạn.
3. Nhiều lần, bạn sẽ mất kiên nhẫn với thời điểm của Chúa. Hãy cầu xin Chúa TRỞ NÊN SỰ KIÊN
NHẪN và NHỊN NHỤC của bạn trong những thời điểm đó.
4. Mỗi ngày, hãy NHẬN BIẾT trong tâm linh rằng Đức Chúa Trời đang hành đồng trong đời sống
bạn. Đó có thể là những thay đổi KHÓ NHẬN BIẾT hoặc một chuỗi những thay đổi khó có thể
thấy được. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhận biết những sự thay đổi mà Ngài đang thực hiện.
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NHỮNG NIỀM TIN GIẢ DỐI

Niềm tin giả dối về Đức Chúa Trời:

Tôi tin Đức Chúa Trời là Đấng
Hoặc, trong một hoàn cảnh rất căng thẳng trong quá khứ, tôi cảm thấy Đức Chúa Trời:

Giận dữ

Đoán xét

Không yêu thương

Lạnh lùng và xa cách

Phạt tội

Không có năng quyền

Lãnh đạm

Hình phạt

Không sẵn lòng

Không thật sự kiểm soát

Không quan tâm

Không thương xót

Niềm tin giả dối về người khác:

Tôi có quyền không tha thứ.
Tôi phải được người khác công nhận để được chấp nhận.
Người khác phải đáp ứng nhu cầu của tôi.
Quan điểm của người khác quyết định giá trị của tôi.
Người khác phải yêu thương tôi một cách vô điều kiện.
Người khác phải đáp ứng tiêu chuẩn của tôi để được chấp nhận.

Niềm tin giả dối về đời sống Cơ Đốc:

1. Tôi phải hầu việc Đức Chúa Trời:
a. Để có được tình yêu của Ngài
b. Để Đức Chúa Trời vui lòng đối với tôi.
c. Để được Ngài chấp nhận.
d. Để thoát khỏi sự đoán phạt của Chúa.
e. Để cảm thấy tốt về chính mình.
f. Để làm vui lòng người khác.
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2. Chính tôi là người quyết định phải sử dụng trí khôn và tài năng của mình như thế nào (với sự
giúp đỡ của Chúa):
a.
b.
c.
d.
e.

Để vâng giữ điều răn của Chúa.
Để làm cho lời hứa của Chúa được hiện thực trong đời sống của tôi.
Để thay đổi chính mình.
Để hạnh phúc.
Để thành công.
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Những hành động thuộc về xác thịt
Chỉ quan tâm đến mình
Chăm về nội tâm thái quá
Thấy tội nghiệp bản thân
Thất vọng
Tự trách mình
Đóng vai nạn nhân / tử đạo
Tập trung vào sự đau khổ của bản
thân để thu hút sự chú ý và thương
cảm từ người khác
Ganh tị với sự thành công và hạnh
phúc của người khác
Rút lui (cô lập chính mình)
Sống cách biệt (tách xa mọi người)
Tạo khoảng cách để tránh né người
khác (người đơn độc)
Tạo vỏ bọc cho mình

Hoang tưởng (nghi ngờ thái
quá)
Không chấp nhận điều tích cực
Tưởng tượng điều tồi tệ nhất
Tìm cầu sự dẫn dắt từ:

Không nói chuyện
Thoát khỏi (nỗi đau/áp lực) bằng cách:

Cùng uống rượu và vui đùa
với những người khác
Dùng ma túy và rượu bia
Khiến mình bận rộn
Trường học, sở thích/ trò chơi điện
tử, đọc sách, máy tính, mơ màng,
xem phim, phim ảnh khiên dâm,
ngủ, đam mê ăn uống, tôn giáo,
công việc, tình dục.
Lo âu (lo lắng và bực dọc)
Sợ hãi (e sợ)
Thiếu sự bình an
Đứng hình (chết lặng đi)

Trở nên lấn át
Độc tài (hách dịch)
Đòi hỏi khắc khe (huênh hoang)

Tử vi / cung hoàng đạo,

Độc đoán (kiểm soát)

Bói khoa / điều huyền bí

Hăm dọa người khác

Tự giác (tự lập)
Chấp nhận bản thân và người
khác dựa trên kết quả
Là người cầu toàn
Cố gắng để không vấp ngã
Sợ mắc sai lầm
Là người làm theo luật một cách
tuyệt đối:

Không nhượng bộ
Kiểm soát bằng cách:
Tống tiền (đe dọa người khác)
Thao túng (làm điều sai quấy, dùng
lòng trắc ẩn, sự im lặng, tâng bốc,
v.v…)
Ép buộc (đe dọa thân thể)
Nói lời tục tỉu (chưởi thề)

Sống "theo sách vở"

Tiêu cực (bất lực)

Cảm thấy sự bắt buộc (cần
phải làm, nên làm)

Không ăn uống (chán ăn/háu ăn)

Khó gần
Im lặng với người khác

Hết lòng vì một lý do nào đó, một tổ
chức, mệnh lệnh hoặc quy định nào đó.

Quá khắc khe với bản thân và
người khác
Lập những chuẩn mực phi
thực tế về bản thân và người
khác
Bị ám ảnh với:

Thiếu thương xót, nhân từ
Thiếu cảm thông, lòng tốt, yêu thương,
trở nên phòng thủ

Tự cho mình đúng đắn (tự biện hộ)
Tự bào chữa (dùng lý lẽ)

Những thành tựu

Che đậy lỗi lầm

Sự công nhận / địa vị

Chứng minh quan điểm của mình

Có được của cải vật chất

Cho rằng mình không có vấn đề

Người khác nghĩ gì về mình

Đổ lỗi cho người khác

Vẻ đẹp bề ngoài
Sức khỏe thể chất

Tránh nhận trách nhiệm vì những lỗi
lầm hoặc vấn đề

Quá khứ (đặc biệt là những tổn
thương và vấp phạm trong quá
khứ)

Khó: xin lỗi, thừa nhận mình sai,
xin người khác thứ lỗi, xin giúp đỡ,
và/hoặc bày tỏ lòng biết ơn
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Có thái độ bề trên (nói rằng): “tôi
biết điều gì tốt nhất”; “tôi biết
đường nào đúng”
Chỉ trích (đoán xét)
Tìm lỗi của người khác, của mình
và mọi việc xung quanh mình
Soi mói mọi việc

Tự đảm bảo (tự tin)
Dựa vào chính mình thay vì
dựa vào Chúa hoặc người khác
Kiêu căng ngạo mạn
Ích kỷ (hành động tự đắc)
Khoe khoang khoác lác

Định kiến (bảo thủ)

Ngạo mạn (vênh váo)

Than phiền (không gì đủ tốt)

Tự đại (tự mãn)

Vô ý
Không quan tâm, không đồng cảm,
lãnh đạm hoặc hờ hững
Tự mãn (lãnh đạm)
Nói những điều như: “không sao”
hoặc “không quan trọng đâu.”
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Những hành động thuộc về xác thịt (tiếp theo)

Bi quan (tiêu cực)

Vu khống

Thổi phồng (làm nghiêm trọng vấn đề)

Thiếu tự tin và lạc quan

Trình bày sai về vấn đề

Chơi trò để che giấu thực tế

Nghi ngờ (ngờ vực)

Phao vu (nói xấu sau lưng)

Đặt một chiếc bình phong

Không tin cậy người khác, chính
mình, Đức Chúa Trời, Hội Thánh,
và/hoặc chính quyền

Hung hăng

Che giấu điều mình thật sự nghĩ

Hành động: dùng sự hài hước để che
đậy cảm xúc, quên sự việc, không
giao tiếp, trễ giờ, trì hoãn…)

Làm bộ

Nghĩ về điều tồi tệ nhất
Không hài lòng với chính mình
hoặc người khác

Đánh giá thấp bản thân

Cố gắng làm ấn tượng người khác
Hoặc thu hút sự chú ý của họ

Cho rằng mình luôn là vấn đề

Đóng giả (làm như mình biết mọi điều
dù mình không biết)

Quá hối lỗi

Giả bộ (đóng giả, không thật)

Quá khắc khe với bản thân
Không yên lòng với thành

Hời hợt (không bao giờ để người khác
đến quá gần)

công

Thụ động (thiếu chủ động)
Dễ dàng bỏ cuộc

Ghét bỏ (xấu tính)

Khó tiếp nhận: Tình yêu, lời khen,
sự tha thứ

Tàn nhẫn (hung bạo)

Không thể tha thứ chính mình

Không thỏa lòng, hài lòng
Thù địch
Không thân thiện
Châm biếm (lời nói chua cay)
Chỉ trích cay độc (khinh bỉ)

Nóng tính
Quát mắng để hả giận
Ngược đãi về thân thể
Ngược đãi bằng lời nói

Không bắt lấy cơ hội
Chờ người khác chỉ bảo phải nghĩ
gì và làm gì

Thách thức người khác

Không kiên định

Chống lại người cầm quyền

Lưỡng lự

Không hợp tác (không nhân nhượng)

Tránh lỗi lầm bằng mọi

Không chịu tiếp thu

cách Trì hoãn công việc

Gây ra bất đồng (xung đột)

Tắc trách (không đáng tin cậy)

Buồn rầu

Chọc tức người khác

Lười biếng (lãnh đạm, phớt lờ)

Cay đắng

Hay tranh cãi

Căng thẳng ("cảnh giác")

Không tha thứ

Ngoan cố (không nhượng bộ)

Khó thư giãn

Vô lý

Thao thức

Cố gắng trả thù

Chối bỏ thực tại

Mất kiên nhẫn

Muốn người khác thất bại hoặc tổn
thương

Lơ đi vấn đề và hy vọng chúng sẽ
biến mất

Dễ lo lắng, căng thẳng

Phạt chính mình hoặc người khác

Bác bỏ những điều xấu hoặc điều sai
là do chủ quan

Cách ly cảm xúc

Đập vỡ đồ đạc
Giữ ác cảm (phẫn uất)

Cố thủ, tấn công

Chiến đấu không công bằng

Lừa dối người khác và chính mình
Nói dối chính mình và người khác

Tránh sự thân mật
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Khó bày tỏ cảm xúc và quan điểm
Kìm nén cảm xúc
Gượng gạo (dè dặt)
Sống bởi cảm xúc
Tin rằng sự thật là những gì tôi cảm
thấy
Quá nhạy cảm với chỉ trích
Quá đa cảm
Hay tự ái (dễ cáu)
Bị kiểm soát bởi sự sợ hãi, giận dữ,
nghi ngờ và bất an
Tự động đọc được sự từ chối
Làm hài lòng người khác
Cố gắng làm người khác vui
Tránh né xung đột/giữ hòa khí
Nói điều mình nghĩ là người khác
muốn
Quá dễ phục tùng
Khó nói “không”
Không tự bảo vệ chính mình
Tránh làm người khác phật ý
Quá dễ dàng chiều lòng người khác
Chăm sóc người khác
Bảo vệ quá mức cần thiết
Mang trách nhiệm quá mức
Can dự quá sâu vào việc của người
khác
Muốn chiếm hữu
Quyết định thay người khác
Quá nghiêm túc (gắt gao)
Phân tích thái quá
Không thể vui đùa
Thiếu niềm vui và sự sống
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Bài Năm
Cuộc Chiến Đức Tin
NGÀY MỘT
Tổng quan bài năm
Cuộc chiến đức tin là gì?
Những lẽ thật về cuộc chiến đức tin.
Những kẻ thù trong cuộc chiến.
Chiến thắng xác thịt, quyền lực của tội lỗi, và Sa-tan / ma quỷ.
Cuộc chiến đức tin và đời sống tư tưởng của bạn.

Dẫn nhập
Khi bạn quyết tâm thực hiện bước đi trong đức tin, bạn sẽ nhanh chóng gặp phải sự chống đối. Bạn sẽ
hiểu điều này nếu bạn đã tiến một vài bước trong đức tin. Trở ngại xảy ra khi bạn chống lại những kẻ thù
bên trong lẫn bên ngoài là những thế lực đang tìm cách phá hoại bước đi đức tin của bạn. Trong bài học
này, chúng ta sẽ nói về những kẻ thù mà chúng ta gặp phải trong cuộc chiến và làm thế nào chúng ta có thể
gắn kết với Đức Chúa Trời để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại những kẻ thù này.

Cuộc chiến đức tin nghĩa là gì?
“Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành …”
1Ti-mô-thê 6:12
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Tôi định nghĩa cuộc chiến đức tin như sau:

CUỘC CHIẾN ĐỨC TIN:
Là kết quả khi bạn bước đi trong đức tin và gặp phải sự CHỐNG ĐỐI từ kẻ thù

Sự thật đó là bắt đầu từ bước đi đầu tiên trong đức tin, bạn sẽ gặp phải sự
chống đối. Câu hỏi tôi muốn dành cho bạn tại đây là:

Bạn có nhận ra cuộc chiến này không?
Bạn có tham gia vào cuộc chiến này không?
Điều tôi nhận thấy đó là có rất nhiều Cơ Đốc Nhân không thật sự hiểu rằng có
một cuộc chiến lớn đang chống lại họ. Phi-e-rơ xác nhận cuộc chiến này trong 1 Phi-e-rơ 2:11 rằng:

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa
thích, là điều chống trả với linh hồn.”

Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nhận biết đó là có một cuộc chiến đang xảy ra. Nếu chúng ta không
nhận biết về điều này, chúng ta sẽ sống như thể chẳng có cuộc chiến nào. Ngoài ra, nếu chúng ta nhận biết
về cuộc chiến nhưng lại không chiến đấu như trong 1 Ti-mô-thê 6:12, sẽ có ba hậu quả sau:

Đầu tiên, chúng ta sẽ TỪ BỎ Đức Chúa Trời và từ bỏ bước đi đức tin của mình. Thứ hai, chúng ta sẽ
QUAY VỀ với bản ngã như là nguồn cho cuộc sống. Thứ ba, sẽ KHÔNG có sự biến đổi nào được xảy
ra.

Chính vì thế, điều vô cùng quan trọng đó là chúng ta phải hiểu rõ về cuộc chiến đức tin, những kẻ thù
mà chúng ta gặp phải trong cuộc chiến, và làm thế nào để chiến thắng cuộc chiến này. Đầu tiên hãy bàn về
một số lẽ thật then chốt mà chúng ta cần biết về cuộc chiến đức tin.
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Những lẽ thật về cuộc chiến đức tin
#1 – Bạn không thể chiến đấu trong cuộc chiến này.

“…bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng cùng đi với các ngươi,
đặng vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu cho.” Phục Truyền 20:4

Lẽ thật về cuộc chiến đức tin đó là bạn không thể chiến đấu trong cuộc chiến
này nếu không có Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì sức lực và ý chí của bạn không
tương xứng với quyền lực của kẻ thù mà bạn đang chống chọi. Bạn sẽ luôn luôn
thất bại nếu không nhờ cậy năng quyền của Đức Chúa Trời. Tin tốt lành đó là Đức
Chúa Trời hứa sẽ chiến đấu VÌ bạn bằng cách chế ngự bất kỳ kẻ

thù nào mà bạn đối diện!

Đức Chúa Trời KHÔNG BAO GIỜ muốn bạn chiến đấu một cuộc chiến mà bạn KHÔNG THỂ chiến
thắng nếu không có Ngài.

#2 – Vai trò của bạn trong cuộc chiến đức tin

“Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.” Xuất Ê-díp-tô ký 14:14

Mặc dù Đức Chúa Trời phải chiến đấu trong cuộc chiến này, bạn vẫn có một vai trò cực kỳ quan trọng:
“Yên lặng.” Thoạt tiên, điều này nghe có vẻ quá thụ động, tuy nhiên từ “yên lặng” là một cụm từ mang ý
nghĩa chủ động, rằng bạn tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời bằng đức tin để chiến đấu cuộc chiến đức tin.

“Yên lặng” nghĩa là bạn có thể nghỉ ngơi bởi vì bạn đang nhờ cậy khả năng và quyền năng của Đức Chúa
Trời để thắng hơn kẻ thù trong bước đi đức tin. Chúng ta thấy lẽ thật này trong Thi Thiên 46:10: “Hãy yên lặng
và biết rằng ta là Đức Chúa Trời…” Nếu tôi tin chắc vào khả năng của Đức Chúa Trời là Đấng Chiến Thắng kẻ
thù, tôi có thể kinh nghiệm sự yên nghỉ bởi vì Chúa đã chiến đấu trong cuộc chiến cho tôi.
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Đức tin của bạn KÍCH HOẠT năng quyền của Đức Chúa Trời để tiêu diệt kẻ thù trong bước đi đức tin
của bạn.

#3 – Sử dụng Lời Chúa trong cuộc chiến đức tin.

“Linh hồn tôi, vì ưu sầu, chảy tuôn giọt lệ; Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa.” Thi
Thiên 119:28

“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” Giăng 8:32

Một yếu tố thiết yếu trong cuộc chiến đức tin đó chính là biết và gắn kết với Đức Chúa Trời qua Lời
Ngài. Từ “biết” trong Giăng 8:32 không chỉ có nghĩa là kiến thức. Nhưng từ này còn có nghĩa là “tin.”
Trong Giăng 14:6, chúng ta cũng biết rằng Đấng Christ chính là lẽ thật. Chính vì thế, khi chúng ta tin vào
lẽ thật của Đức Chúa Trời và gắn kết với Đức Chúa Trời trong đức tin, Ngài sẽ dùng lẽ thật của Ngài để
tiêu diệt kẻ thù trong bước đi đức tin của bạn và giải phóng bạn. Chúng ta sẽ thấy điều này ứng nghiệm
trong thực tiễn như thế nào trong phần tiếp theo.

Ví dụ minh họa về bước đi trong đức tin
Trong biểu đồ sau, chúng ta thấy phần bên trái là khi chúng ta bắt đầu bước đi trong đức tin. Lúc đầu,
gần như chúng ta sống bởi xác thịt, trải qua những xung đột không được giải quyết, bị trói buộc bởi những
đường lối của tội lỗi, v.v… Phía bên phải là lời hứa biến đổi của Đức Chúa Trời mà chúng ta muốn được
trải nghiệm. Cây cầu giữa hai bên đó chính là đức tin. Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng biểu đồ này trong suốt
bài học.
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Ai là KẺ THÙ trong cuộc chiến này?
Khi chúng ta bắt đầu bước đi đức tin, chúng ta sẽ đương đầu với những kẻ thù và những chướng ngại bên trong lẫn
bên ngoài. Ba kẻ thù chính trong cuộc chiến đức tin đó là xác thịt, quyền lực của tội lỗi, và Sa-tan. Tôi gọi những kẻ
thù này là bộ ba “bất khiết”. Biểu đồ sau thể hiện điều này.
Bộ ba “bất khiết”
SA-TAN – Ma quỷ

Bộ ba “bất
khiết”
XÁC THỊT

QUYỀN LỰC CỦA TỘI LỖI
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Bên cạnh bộ ba “bất khiết”, còn có một kẻ thù tiềm năng mà chúng ta phải đối diện, đó chính là đời
sống tư tưởng. Khi chúng ta bắt đầu bước đi trong đức tin, chúng ta sẽ gặp phải bốn kẻ thù này trong cuộc
chiến đức tin. Hãy xem minh họa dưới đây.

Xác thịt
Quyền lực
của tội lỗi
Sa-tan / Ma
quỷ
Đời sống tư
tưởng

Chúng ta hãy xem xét từng kẻ thù một và cách để chúng ta gắn kết với Chúa trong cuộc chiến đức tin
và chiến thắng cuộc chiến này.

LẼ THẬT THEN CHỐT

Sức lực, khả năng và ý chí của bạn KHÔNG tương xứng với QUYỀN LỰC kẻ thù
bạn. Nỗ lực đánh bại chúng mà không nhờ cậy Đức Chúa Trời LUÔN LUÔN dẫn
đến thất bại.
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NGÀY HAI
Kẻ thù #1 – XÁC THỊT
Qua bài học trước, bạn đã có thể hiểu được định nghĩa xác thịt và những hành động thuộc về xác thịt. Trong bài
học này, chúng ta sẽ nhìn thấy công việc của xác thịt ngăn trở bước đi đức tin của bạn như thế nào.
Xác thịt LUÔN LUÔN ngăn trở bước đi đức tin của bạn.
Xác thịt LUÔN LUÔN ngăn trở bước đi đức tin của bạn. Chúng ta thấy được điều này trong Ga-la-ti 5:17

“Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh,
Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau
dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.” Ga-la-ti 5:17
Cho đến cuối đời, chúng ta vẫn sẽ tranh chiến với xác thịt cùng những điều ưa
muốn của chúng. Tin xấu đó là việc quay trở về với xác thịt và lối sống độc lập lại
là thái độ “mặc định” cho mỗi chúng ta. Nói cách khác, chúng ta rất dễ dàng quay
trở về với xác thịt bởi vì chúng ta đã quen với lối sống này. Tuy nhiên, giờ đây khi
là Cơ Đốc Nhân, chúng ta có một lựa chọn khác. Bởi vì chúng ta đều có trọn vẹn
năng quyền của Đức Chúa Trời ở trong mình, chúng ta có thể chọn bước đi nương dựa nơi năng quyền của Chúa (là
năng quyền luôn luôn chiến thắng xác thịt).

Thái độ MẶC ĐỊNH của mỗi một Cơ Đốc Nhân là XÁC THỊT.
Sau đây là một số phương cách mà xác thịt ngăn trở bước đi đức tin của bạn. Xác thịt muốn bạn:
1.
2.
3.
4.

Dùng khả năng bản thân để biến đổi chính mình.
Nghi ngờ Đức Chúa Trời, từ bỏ Chúa và năng quyền của Ngài để biến đổi bạn.
Quay trở về với những hành động thuộc về “chuồng heo xác thịt”.
Khuất phục trước quyền lực của tội lỗi và sự cám dỗ của Sa-tan / ma quỷ.

Câu hỏi: Theo Rô-ma 7:15, những điều nào bạn muốn làm nhưng không thực hiện và ngược lại? Bạn đã từng cố gắng
không thực hiện hoặc thực hiện những công việc đó với ý chí của bạn không? Điều đó có đem lại kết quả không?
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Cuộc chiến đức tin và xác thịt
Đức Chúa Trời có ba mục đích thông qua cuộc chiến giữa đức tin và xác thịt. Đức Chúa Trời muốn:
1. PHƠI BÀY khi xác thịt chống lại bước đi trong đức tin của bạn.
Bởi vì vị trí mặc định của chúng ta đó là xác thịt, có thể lắm chúng ta sẽ không vui khi xác thịt kháng cự lại công
tác của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Chính vì thế, Đức Chúa Trời muốn vạch trần sự kháng cự đó của xác thịt.
Trong câu Kinh Thánh sau, chúng ta thấy Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời phơi bày xác thịt của ông.
“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có
lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” Thi Thiên 139:23, 24
Chính vì thế, hãy tìm hiểu bước đi nào trong đức tin để Chúa bày tỏ sự kháng cự của xác thịt chúng ta.
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Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, con xin Chúa bày tỏ cho con thấy xác thịt đang kháng cự công tác của Ngài trong đời
sống con như thế nào.”
2. Bày tỏ cho bạn sự chết CỦA xác thịt.
“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét.” Rô-ma 7:15
Có hai vấn đề với xác thịt. Trước hết, chúng ta không sẵn lòng từ bỏ xác thịt. Thứ hai, tự chúng ta không có năng
quyền để giải phóng chính mình khỏi sự trói buộc của xác thịt. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã bày tỏ “sự chết” của
xác thịt trước khi chúng ta sẵn lòng cho phép Ngài giải phóng chúng ta. (Hãy nhớ rằng “sự chết” của xác thịt chính là
sự đau khổ của linh hồn, là hậu quả khi xác thịt chống lại công tác biến đổi của Đức Chúa Trời trong chúng ta.)
Bày tỏ sự chết CỦA xác thịt đơn giản là Đức Thánh Linh bày tỏ cho bạn hậu quả ĐAU KHỔ khi xác thịt chống
lại công tác của Đức Chúa Trời trong bạn.
Vấn đề với rất nhiều Cơ Đốc Nhân đó là họ đã sống quá lâu trong sự đau khổ
mà xác thịt của họ gây ra đến nỗi họ không thể nhận thấy đó là sự đau khổ. Đây
chính là lý do vì sao chúng ta cầu xin Chúa bày tỏ sự đau khổ này. Ngược lại,
chúng ta tiếp tục như con chó được nhắc đến trong 2 Phi-e-rơ 2:22, quay trở về với
chỗ mà chúng đã nôn mửa, liếm và lại mửa ra. (Tôi xin lỗi vì hình ảnh ẩn dụ này,
nhưng đó là hình ảnh mà tôi hy vọng Chúa sẽ sử dụng để nêu lên quan điểm này.)
Ví dụ: giả sử xác thịt bạn đang kháng cự lại khao khát của Đức Chúa Trời muốn
giải phóng bạn khỏi sự giận dữ. Điều Đức Chúa Trời sẽ làm đó là bày tỏ cho bạn
thấy “sự chết” của sự giận dữ và điều đó gây ra những xung đột giữa bạn với người
phối ngẫu, với con cái, với đồng nghiệp, và với bạn bè của bạn như thế nào. Ngài
sẽ cho mũi bạn ngửi chỗ “nôn mửa” mà sự giận dữ của bạn gây ra để bạn quay
khỏi sự giận dữ đó.
3. Ban cho bạn khao khát để bước đi trong sự chết ĐỐI VỚI xác thịt.
Một khi chúng ta đã nhìn thấy sự chết (ngửi chỗ nôn mửa) mà xác thịt của bạn gây ra, chúng ta sẽ quay khỏi xác
thịt và quay trở về với bước đi nương dựa nơi Đức Chúa Trời. Hãy xem 2 Cô-rinh-tô 4:11:
“Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Jêsus mà hằng bị nộp cho sự chết (đối với
xác thịt mình), hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng được tỏ ra trong xác thịt
hay chết của chúng tôi.” 2 Cô-rinh-tô 4:11
Trong câu Kinh Thánh này, Phao-lô muốn nói rằng Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ
sự chết CỦA xác thịt để chúng ta bước đi trong sự chết ĐỐI VỚI xác thịt. Bước đi trong
sự chết đối với xác thịt nghĩa là chúng ta nhận ra sự đau khổ là hậu quả khi xác thịt
kháng cự lại công tác của Đức Chúa Trời, chúng ta quay trở về với Đức Chúa Trời để
tiếp tục công tác biến đổi của Ngài trong chúng ta. Khi chúng ta bước đi trong sự chết
ĐỐI VỚI xác thịt, điều đó giống như đóng đinh xác thịt mình (đời sống cái tôi) vào
thập tự giá.

Bước đi trong sự chết ĐỐI VỚI xác thịt là một cách để nói rằng bạn đang bước đi trong sự chiến thắng TRÊN
xác thịt mình.
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Kết ước với Đức Chúa Trời: Hãy cầu xin Chúa bày tỏ những lĩnh vực nào mà xác thịt bạn đang kháng cự lại công
tác của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn. Hãy cầu xin Ngài bày tỏ cho bạn sự chết và sự đau khổ mà xác thịt gây ra
và nhờ cậy Chúa ban cho bạn khao khát để quay trở về với Ngài và tiếp tục bước đi bởi đức tin.

NGÀY BA
Ví dụ điển hình về phương cách gắn kết với năng quyền của Đức Chúa Trời để kinh nghiệm sự chiến thắng trên
xác thịt
Để kinh nghiệm sự chiến thắng trên xác thịt:
1.
2.
3.

Cầu xin Chúa liên tục PHƠI BÀY sự kháng cự của xác thịt khi bạn đang trải qua điều đó.
Cầu xin Chúa BÀY TỎ sự “chết” (sự đau khổ) mà xác thịt bạn gây ra cho bạn và sự tác động đến những
người xung quanh.
Cầu xin Chúa với năng quyền của Ngài khiến bạn SẴN LÒNG để “chết” ĐỐI VỚI những hành động thuộc
về xác thịt bằng cách giúp bạn quay khỏi đời sống với xác thịt.

Hãy cùng xem hai ví dụ về phương cách để gắn kết với Chúa trong đức tin để kinh nghiệm sự chiến thắng trên
những hành vi thuộc về xác thịt:
Ví dụ #1: Giả sử bạn đang gắn kết với Chúa để tha thứ cho một người đã làm tổn thương bạn trong quá khứ. Bạn tiến
một vài bước trong đức tin, và rồi người này xuất hiện trong cuộc đời bạn. Xác thịt sẽ cố gắng kháng cự bước đi đức
tin của bạn bằng cách lôi kéo bạn về với cái chuồng heo thuộc về xác thịt đó chính là sự giận dữ, cay đắng và không
tha thứ. Làm thế nào chúng ta gắn kết với Đức Chúa Trời để chế ngự xác thịt?
Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, con bắt đầu trở nên giận dữ với con người này. Con xin Chúa trong năng quyền của
Ngài bày tỏ cho con sự chết CỦA sự tức giận và khiến con sẵn lòng quay khỏi điều đó.”
Ví dụ #2: Giả sử bạn đã chối bỏ người bạn đời của mình. Giờ đây bạn cầu xin Chúa làm mới tâm trí để bạn có thể
chấp nhận người ấy cách vô điều kiện. Khi bạn bước những bước đi trong đức tin, người phối ngẫu của bạn nói điều
gì đó khiến bạn lại muốn tiếp tục khước từ người bạn đời của mình. Trong khoảnh khắc đó, cuộc chiến đức tin bắt
đầu. Làm thế nào để gắn kết với Chúa để Ngài chiến đấu cuộc chiến đức tin thay cho bạn?
Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, con đang cảm thấy muốn khước từ người phối ngẫu của con. Con cầu xin Ngài bày
tỏ cho con sự chết mà sự cự tuyệt này gây ra cho con và người ấy. Con xin Ngài trong năng quyền của Chúa hãy chế
ngự cảm giác xác thịt này và khiến con quay khỏi cảm giác muốn cự tuyệt người bạn đời của con.”

Những bài học cuối về việc gắn kết với Đức Chúa Trời để chế ngự xác thịt
1.
2.
3.

Nếu bạn không QUYẾT TÂM nhờ cậy Chúa để chế ngự sự kháng cự của xác thịt, thì bạn sẽ bị chúng đánh
bại.
Thời gian đầu khi bạn tìm kiếm sự chiến thắng, tự do, hoặc sự chữa lành trong một lĩnh vực nào đó trong
đời sống, sự kháng cự của xác thịt là rất MẠNH MẼ.
Bạn càng nhờ cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời để đánh bại xác thịt, thì bạn sẽ càng thấy sự kháng cự
đó GIẢM DẦN theo thời gian.

Lẽ thật then chốt:
Nhiều lần trong bước đi đức tin, bạn sẽ quyết định quay trở về với xác thịt. Tuy nhiên, trong những lúc ấy, Đức
Chúa Trời muốn phơi bày SỰ CHẾT CỦA xác thịt để bạn bước đi trong sự chết ĐỐI VỚI xác thịt.
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Gắn kết với Đức Chúa Trời: Nếu bạn đang cầu xin Chúa ban sự đắc thắng và chữa lành trong một lĩnh vực cụ thể
nào đó nhưng đang trải qua sự kháng cự của xác thịt chống lại bước đi đức tin của bạn, hãy gắn kết với Đức Chúa
Trời để đánh bại sự kháng cự của xác thịt bạn.

Kẻ thù #2 - Quyền lực của tội lỗi
“Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là (quyền lực của) tội lỗi ở
trong tôi vậy.” Rô-ma 7:20 (từ trong ngoặc là do tác giả)
Quyền lực của tội lỗi là gì?
QUYỀN LỰC CỦA TỘI LỖI:
Là quyền lực NỘI TẠI và TIẾP DIỄN trong cuộc sống bạn, điều luôn luôn tìm cách LÔI KÉO hoặc CÁM DỖ
bạn sống độc lập với Chúa
Quyền lực của tội lỗi bên trong bạn luôn luôn cám dỗ bạn để sống đời sống bằng chính trí khôn và khả năng của
mình thay vì nương dựa nơi sự sống và năng quyền của Chúa. Đây là quyền lực mà bạn không thể chế ngự bởi vì
ý chí của bạn không đủ để chiến thắng quyền lực của tội lỗi. Chính vì thế, nếu bạn không gắn kết với năng quyền
của Đức Chúa Trời bởi đức tin, bạn sẽ luôn luôn đầu hàng trước quyền lực của tội lỗi.
Một lẽ thật then chốt khác nói rằng quyền lực của tội lỗi chính là “đối tác” với xác thịt và
những hành động thuộc về xác thịt của bạn. Để cho bạn một bức tranh về những điều này hoạt
động cùng nhau như thế nào, hãy tưởng tượng bạn đang ăn tại nhà hàng yêu thích. Người phục
vụ đem ra toàn những món tráng miệng bạn thích. Bạn không thể cưỡng lại, nên bạn sẽ dùng
một vài món tráng miệng kia.
Quyền lực của tội lỗi chính là người bồi bàn trong ví dụ trên, và những món ăn tráng miệng
là những hành động thuộc về xác thịt. Nếu bạn không gắn kết với năng quyền của Đức Chúa
Trời, bạn sẽ luôn luôn đầu hàng quyền lực của tội lỗi và sẽ chọn lấy hành vi thuộc về xác thịt.
Hãy xem một vài ví dụ về quyền lực của tội lỗi hoạt động như thế nào và làm thế nào chúng ta
gắn kết với năng quyền của Đức Chúa Trời để chế ngự quyền lực của tội lỗi.
Ví dụ về việc gắn kết với năng quyền của Đức Chúa Trời để kinh nghiệm sự chiến thắng trên quyền lực của tội lỗi
Ví dụ #1: Ngày hôm nay bạn đến văn phòng và thấy một nhân viên khác đã được thăng chức cho vị trí mà bạn đã hết
sức phấn đấu để đạt được. Lúc này, quyền lực của tội lỗi đưa đến cho bạn những hành vi thuộc về xác thịt chẳng hạn
như giận dữ hoặc trả thù. Bây giờ bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể đầu hàng trước quyền lực của tội lỗi (điều đã
đưa đến cho bạn những hành động giận dữ và trả thù), hoặc bạn có thể gắn kết với năng quyền của Đức Chúa Trời để
chiến thắng quyền lực của tội lỗi. Đây chính là hình ảnh của cuộc chiến đức tin nếu bạn quyết định đưa Chúa vào
trong cuộc chiến.
Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, con biết rằng con đáng nhận lấy những cảm xúc này, và bây giờ con đang cảm thấy
giận dữ, cự tuyệt và thù hằn. Tuy nhiên, con phó thác những cảm xúc này cho Chúa và cầu xin Ngài dùng năng quyền
chiến thắng quyền lực của tội lỗi trong con và đưa con khỏi ý muốn bày tỏ những cảm xúc này thành hành động xác
thịt.”
Ví dụ #2: Bạn phát hiện một người bạn của mình đã nói xấu sau lưng bạn. Khi bạn nghe tin ấy, quyền lực của tội lỗi
đem đến cho bạn hành động thuộc về xác thịt đó là sự cự tuyệt. Nếu bạn đầu hàng quyền lực của tội lỗi, bạn sẽ tìm
thấy những phương cách thuộc về xác thịt để cự tuyệt người bạn này. Đây là phương cách làm thế nào gắn kết với
năng quyền của Đức Chúa Trời để chiến thắng quyền lực của tội lỗi.
Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, con cầu xin Ngài ngăn chặn quyền lực của tội lỗi ở trong con để con không trả đũa
hoặc cự tuyệt người bạn của mình.”
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Bài tập: Hãy viết xuống một số hành vi thuộc về xác thịt mà bạn luôn phải tranh chiến. Hãy suy nghĩ về những trường
hợp mà những hành vi thuộc về xác thịt nói trên được quyền lực của tội lỗi đưa đến cho bạn
Kết ước với Chúa: Hãy cầu xin Chúa kìm hãm quyền lực của tội lỗi và giúp bạn không thể hiện những hành vi thuộc
về xác thịt.

Những bài học cuối cùng về việc bước đi chiến thắng quyền lực của tội lỗi
1.
2.
3.

Ngay khi bắt đầu bước đi đức tin, quyền lực của tội lỗi ở trong bạn sẽ ở thế TRỘI HƠN. Bạn sẽ thấy mình
bị quyền lực của tội lỗi đánh bại trong cuộc chiến đức tin.
ĐỪNG để điều này khiến bạn nản chí. Khi bạn đầu hàng tội lỗi, hãy xưng tội, ăn năn và cứ tiếp tục bước đi
trong đức tin.
Tin tốt lành đó là khi bạn tiếp tục gắn kết với Chúa để chiến thắng quyền lực của tội lỗi, quyền lực của tội
lỗi sẽ CÀNG NGÀY CÀNG NỚI LỎNG bạn, bạn sẽ thấy mình không dễ dàng đầu hàng hoặc không hề đầu
hàng trước quyền lực của tội lỗi.

QUYỀN LỰC CỦA TỘI LỖI
sẽ tiếp tục là một trở ngại khi KHÔNG NGỪNG cám dỗ bạn đầu hàng trước những hành vi thuộc về xác thịt.

Kẻ thù #3 - Sa-tan/Thế lực xấu xa của chúng
“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế
gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” Ê-phê-sô 6:12
Tôi phải nói thành thực với bạn rằng trong thời gian đầu trong hành trình theo Chúa, tại Hội Thánh của tôi, chúng
tôi đã không đề cập nhiều đến Sa-tan. Chúng tôi hầu như không nói gì đến ma quỷ. Tuy nhiên, trong những năm vừa
qua, tôi đã khám phá rằng Sa-tan và thế lực của chúng là có thật và ĐANG THỰC HIỆN một chiến lược:
CƯỚP, GIẾT, và HỦY DIỆT bước đi trong đức tin của bạn
Chúng ta thấy điều này trong phần đầu câu Kinh Thánh trong Giăng 10:10
“Kẻ

trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt…” Giăng 10:10a

Chúng ta sẽ không nghiên cứu hết mọi khía cạnh về Sa-tan và ma quỷ, nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất bạn cần phải
hiểu một số điều cơ bản làm thế nào những kẻ thù này chống lại bước đi trong đức tin của chúng ta. Hãy xem ba mục
tiêu của Sa-tan đối với Cơ Đốc Nhân: hắn muốn:
1.
Ngăn bạn không nhận biết Đấng Christ là cuộc sống của bạn.
2.
Ngăn bạn không hiểu ý nghĩa Đấng Christ sống trong bạn là thế nào.
3.
Ngăn bạn không tìm cầu Đức Chúa Trời trong đức tin để nhờ cậy nơi Ngài
như là Nguồn để biến đổi đời sống bạn.
Bạn thấy đấy, Sa-tan biết lẽ thật của Đức Chúa Trời và nó biết kết quả khi Cơ Đốc Nhân
được biến đổi bởi lẽ thật của Chúa là gì. Đó là lý do vì sao nó và thế lực của nó sẽ làm tất cả
mọi điều trong quyền lực của nó để ngăn bạn không nhận biết, tin, và được tự do bởi lẽ thật
của Đức Chúa Trời.
Mối đe dọa LỚN NHẤT đối với Sa-tan chính là lẽ thật của Đức Chúa Trời!
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Mối đe dọa lớn nhất đối với Sa-tan liên quan đến bạn đó là bạn chọn BƯỚC ĐI và TIN VÀO lẽ thật của Đức
Chúa Trời.
Chính vì thế, mục tiêu của Sa-tan và thế lực của chúng đó là ngăn không cho chúng ta bước đi trong đức tin với
năng quyền của Đức Chúa Trời để chúng ta cứ tiếp tục sống trong sự trói buộc của những niềm tin giả dối, những
hành động thuộc về xác thịt, và quyền lực của tội lỗi. Sa-tan biết rằng nếu nó có thể giữ cho chúng ta tiếp tục tin vào
sự lừa dối, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự biến đổi và đời sống dư dật mà Đức Chúa Trời đã hứa. Chiến
lược chính của nó đó là thông qua suy nghĩ của chúng ta.
Chiến lược chính của Sa-tan/ma quỷ để chống lại Cơ Đốc Nhân đó là THÊM VÀO trong tâm trí họ NHỮNG
SUY NGHĨ dối trá, lừa lọc, cám dỗ, buộc tội và những ý nghĩ thuộc về xác thịt.
Chúng ta biết rằng Sa-tan/ma quỷ có năng lực để làm điều này qua những gì đã xảy ra giữa Phi-e-rơ và Đức Chúa
Giê-su trong Ma-thi-ơ 16:21-23. Phi-e-rơ nói cùng Đức Chúa Giê-su rằng Ngài sẽ không bao giờ phải chết trên thập
giá. Đức Chúa Giê-su đáp lại rằng: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta!” Đức Chúa Giê-su nói thẳng đến Sa-tan bởi vì
Ngài biết Sa-tan đã thêm những ý tưởng dối trá vào trong tâm trí của Phi-e-rơ. Chính vì thế, hãy xem làm thế nào kẻ
thù có thể thêm những ý tưởng vào trong tâm trí của chúng ta và khiến chúng ta từ bỏ bước đi trong đức tin.

NGÀY BỐN
Ví dụ về phương cách gắn kết với năng quyền của Đức Chúa Trời để trải nghiệm
sự chiến thắng trên Sa-tan/ma quỷ
Ví dụ #1: Giả sử bạn đang gặp khó khăn với tình hình tài chính cá nhân. Trong tâm linh bạn muốn khao khát tin cậy
Đức Chúa Trời sẽ chu chấp nhu cầu tài chính, nhưng sau một vài bước đi trong
đức tin, tình hình tài chính của bạn vẫn chưa được thay đổi. Sa-tan hoặc thế lực
của chúng bắt đầu xuất hiện và đưa vào trong tâm trí chúng ta những suy nghĩ
chẳng hạn như: “Tôi đã dành cho Chúa một tuần để giải quyết vấn đề này nhưng
Ngài vẫn chưa làm gì để giải quyết điều này. Có lẽ Ngài không quan tâm đến
vấn đề của tôi, vậy tôi sẽ phải tự tìm cách giúp mình thoát khỏi khó khăn này
(MÀ KHÔNG CẦN đến Chúa).”
Hãy nhớ rằng: Khi Sa-tan/thế lực của chúng đưa những suy nghĩ vào trong
tâm trí của chúng ta, những suy nghĩ đó sẽ luôn luôn được thể hiện dưới
ngôi thứ nhất (tôi, chính tôi, v.v..) và giống như tiếng nói của bạn.
Nếu bạn nhận lấy những suy nghĩ đó thì chiến lược của kẻ thù đã thành công và nó đã khiến bạn quay trở về với
chính mình (xác thịt) là nguồn để bạn nương nhờ vào. Tuy nhiên, bạn có thể chọn gắn kết với Đức Chúa Trời để chiến
đấu cuộc chiến đức tin và đánh bại Sa-tan/ma quỷ. Sau đây là ví dụ minh họa về cuộc chiến đức tin này:
Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, con biết rằng kẻ thù đang cám dỗ con để từ bỏ Ngài và từ bỏ năng quyền của Ngài
để giải quyết vấn đề tài chính của con. Con tin cậy quyền năng của Ngài sẽ chiến thắng sự cám dỗ này. Xin tiếp tục
nhắc nhở con rằng Ngài đang kiểm soát và Ngài có giải pháp cho vấn đề này.”
Ví dụ #2: Bạn liên tục thất bại trước sự giận dữ. Khi bạn là nạn nhân của sự giận dữ mà bạn gây ra, Sa-tan/ma quỷ
đưa vào trong tâm trí của bạn những suy nghĩ như: “Tôi nhận mình là Cơ Đốc Nhân, nhưng tôi lại quá giận dữ. Tôi
thấy mình thật đáng trách. Có thể tôi cũng sẽ từ bỏ không tiếp tục chiến đấu với vấn đề này nữa.”
Điều quan trọng là chúng ta cần phải nhận biết lẽ thật của Đức Chúa Trời bởi vì Rô-ma 8:1 nói rằng: “Cho nên hiện
nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Chính vì thế, bởi vì Đức Chúa
Trời không đoán phạt bạn, nên bạn cũng không còn tự phạt chính mình bằng cách chấp nhận những suy nghĩ mang
tính kết tội mà Sa-tan/ma quỷ đưa đến. Vậy, cuộc chiến đức tin trong trường hợp này sẽ như thế nào?
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Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, nương nơi lời Chúa trong Rô-ma 8:1, con không còn phải tự trách chính mình nữa.
Chính vì thế, con nương dựa nơi năng quyền của Ngài để chế ngự những suy nghĩ mang tính kết tội kia và khiến cho
con tin rằng con thật sự không cần phải nhận lấy những suy nghĩ mang tính kết tội đó nữa.
Câu hỏi: Bạn có những suy nghĩ tự trách, hoặc suy nghĩ giả dối, hoặc suy nghĩ tiêu cực nào không? Sa-tan hoặc thế
lực của hắn có thể đem vào trong tâm trí của bạn những suy nghĩ trên không?
Kết ước với Chúa: Hãy cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn nguồn gốc của những suy nghĩ trên. Hãy nhờ cậy Chúa trong
năng quyền của Ngài để trói buộc những suy nghĩ tiêu cực trên và giúp bạn không nhận lấy hoặc đầu hàng trước những
suy nghĩ trên.
Những lẽ thật cần nhớ trong bước đi đức tin để chiến đấu với Sa-tan/ma quỷ
1.
2.
3.

Chiến lược lớn nhất của Sa-tan đó là LỪA DỐI. Khi hắn đưa vào trong tâm trí của bạn những suy nghĩ, hẵn
muốn lừa dối bạn bằng cách khiến bạn nghĩ rằng đó chính là suy nghĩ CỦA BẠN.
Từ những bước đầu trong đức tin, bạn sẽ TIẾP TỤC nhận lấy những suy nghĩ mà Sa-tan/ma quỷ đưa vào
trong tâm trí mình bởi vì nhận thức của bạn chưa vững mạnh.
Tuy nhiên, khi bạn tiếp tục bước đi trong đức tin, NHẬN THỨC của bạn sẽ LỚN LÊN và bạn sẽ nhạy cảm
hơn để biết những ý tưởng đó đến từ đâu.

Kẻ thù #4 – Đời sống tư tưởng của bạn
“Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng
không thể phục được.” Rô-ma 8:7
Một trong những trở ngại lớn nhất đối với bước đi đức tin của bạn đó chính là đời sống tư tưởng. Như bạn đã thấy
trong những ví dụ trên, tâm trí bạn có thể bị Sa-tan/ma quỷ lừa dối. Hơn thế nữa, tâm trí bạn có thể tự tạo ra những
suy nghĩ lừa dối, không tin cậy và suy nghĩ mang tính kết tội. Những suy nghĩ này có thể tiếp tục tràn ngập trong tâm
trí và khiến bạn trở nên nô lệ cho chúng. Hãy xem bốn loại suy nghĩ trong tâm trí có thể đem bạn ra xa khỏi bước đi
đức tin của mình.

Những suy nghĩ sợ hãi
“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là
tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.” II Ti-mô-thê 1:7
Tôi cho rằng một trong những rào cản chính đối với bước đi đức tin đó
chính là sự sợ hãi. Tại sao? Bởi vì điều này dễ dàng làm tê liệt chúng ta và
ngăn cản chúng ta không bước đi trong đức tin nữa. Chính vì thế, hãy xem
một số sự sợ hãi mà chúng ta đối diện liên quan đến bước đi đức tin và
phương cách để gắn kết với Đức Chúa Trời để chiến đấu với những suy nghĩ
này.
1. Nỗi sợ KHÔNG BIẾT
Câu hỏi mà tôi thường nghe nhất đó là: “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bước đi trong đức tin?” Đây là một nỗi sợ hợp
lý bởi vì chúng ta không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta bước những bước đi trong đức tin. Nỗi sợ
KHÔNG BIẾT này có thể ngăn cản chúng ta không bước những bước đi trong đức tin. Nguyên nhân của nỗi sợ này
đó là không kiểm soát được điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta bước những bước đi trong đức tin.
Lẽ thật: Lẽ thật đó là Đức Chúa Trời biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta bước những bước đi trong đức tin. Khi chúng
ta càng tin cậy vào đặc tính và lời hứa của Đức Chúa Trời, nỗi sợ hãi về điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta bước những
bước đi trong đức tin sẽ giảm dần. “Cái bẫy” đó là chúng ta sẽ không bao giờ càng tin cậy nơi đặc tính và khả năng
của Đức Chúa Trời nếu chúng ta không bước những bước đi trong đức tin.
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Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, con sợ hãi về việc phải bước những bước đi trong đức tin bởi vì con không biết điều
gì sẽ xảy đến. Hãy bày tỏ cho con biết rằng con không phải sợ điều gì bởi vì Ngài chăm lo cho lợi ích của con và Ngài
đang nắm quyền kiểm soát. Hãy đem khỏi con sự sợ hãi này và cho con sẵn lòng bước đi trong đức tin.”
2. Nỗi sợ THẤT BẠI
Một câu hỏi khác mà tôi thường nghe đó là: “Sẽ ra sao nếu tôi đã bước đi trong đức tin nhưng không có điều gì
xảy ra, hoặc Đức Chúa Trời không thành công?” Nỗi sợ thất bại là một nỗi sợ rất phổ biến trong bước đi đức tin (và
trong cuộc sống). Chúng ta sẽ không bước những bước đi trong
đức tin bởi vì chúng ta sợ rằng Đức Chúa Trời có thể thất bại hoặc
chúng ta sẽ khiến Đức Chúa Trời thất vọng.
Lẽ thật: Lẽ thật đó là Đức Chúa Trời sẽ không làm bạn thất vọng,
và bạn không thể thất bại nếu bạn tiếp tục bước đi trong đức tin.
Vâng, nhiều lần bạn sẽ quay trở về với xác thịt, nhưng đừng nhìn
vào những thất bại đó. Chỉ hãy hiểu rằng quay trở về với xác thịt
là một phần của tiến trình biến đổi, và điều đó không thể khiến bạn
trở nên một kẻ thất bại. Bởi vì BẠN không tạo ra được sự thay đổi
mà bạn mong muốn, nên bạn không thể thất bại nếu bạn vẫn đang
bước đi trong đức tin.
Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, con sợ rằng con sẽ thất bại nếu
con bước đi trong đức tin. Lạy Chúa, con giao phó cho Ngài nỗi sợ của con và cầu xin Ngài giúp con tin rằng con
không thể thất bại nếu con tiếp tục bước đi trong đức tin.”
Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, con xưng nhận rằng con đã quay trở về với xác thịt. Xin hãy nhắc nhở con rằng cả
con và Ngài đều không cần xem đó là sự thất bại. Trong năng quyền của Ngài, xin hãy cho con sự sẵn lòng để tiếp tục
bước đi.”
3. Nỗi sợ ĐAU KHỔ
Tôi nghe điều này rất nhiều về bước đi trong đức tin: “Tôi không muốn bước đi trong đức tin bởi vì tôi có thể sẽ
chịu sự đau khổ đến từ Đức Chúa Trời.”
Lẽ thật: Lẽ thật đó là chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã đầy đau khổ. Có thể trong hôm nay bạn không
chịu đau khổ, nhưng bạn sẽ trải qua sự đau khổ một lúc nào đó trong tương lai dù bạn có thực hiện bước đi trong đức
tin hay không. Lẽ thật đó là không phải bước đi trong đức tin đem lại cho bạn sự đau khổ bởi vì Đức Chúa Trời không
phải là tác giả của điều đó. Điều Đức Chúa Trời đã hứa nếu bạn bước đi trong đức tin đó là Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi
sự đau khổ hoặc Ngài sẽ thay đổi thái độ của bạn khi bạn đang chịu đau khổ.
Chiến đấu bởi đức tin: “Lạy Chúa, con sợ rằng nếu con bước đi trong đức tin, con sẽ phải chịu sự đau khổ. Xin hãy
giúp con tin rằng sự đau khổ là thuộc về thế giới sa ngã. Khi con chịu đau khổ, con nhờ cậy nơi Ngài để giải cứu
con khỏi điều đó hoặc xin Ngài thay đổi cuộc đời con khi đang chịu sự đau khổ. Cũng hãy giúp con tin rằng trong
những lúc chịu sự đau khổ, con cần Ngài từng phút giây.”
Kết ước với Đức Chúa Trời: Bạn đang đối diện với những nỗi sợ nào liên quan đến bước đi đức tin của mình? Hãy
bắt đầu những bước đi trong đức tin và cầu xin Đức Chúa Trời chiến thắng nỗi sợ hãi của bạn bằng sự bình an của
Ngài và sự tin cậy của bạn.
Khi bạn NHẬN LẤY những nỗi sợ của mình, chúng sẽ CƯỚP bạn khỏi bước đi trong đức tin.

Những suy nghĩ tự trách mình
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Từ phần thảo luận về Sa-tan/ma quỷ, chúng ta biết rằng chúng có thể thêm vào
trong tâm trí của chúng ta những tư tưởng mang tính kết tội. Tuy nhiên, chúng ta
cũng có thể tự tạo ra những suy nghĩ tự kết tội bản thân mà không có sự giúp đỡ
của Sa-tan. Sau nhiều năm thực hiện công tác môn đồ hóa, tôi thấy rằng nhiều Cơ
Đốc Nhân dành thời gian để tự trách mình sau khi họ phạm tội hơn là thời gian
mà họ đã phạm tội lỗi đó. Tôi biết điều này cũng đúng đối với đời sống tôi.
Lẽ thật: Tự trách mình bắt nguồn từ việc không nhận biết hoặc không tin rằng
Đấng Christ đã mang lấy tất cả mọi sự cáo trách của bạn khi Ngài chết trên thập
giá. Nhờ Đức Chúa Giê-su, chúng ta không còn bị cáo trách. Bạn có nhớ Rô-ma
8:1 không?
“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức
Chúa Jêsus Christ.”
Bởi vì bạn đã được giải cứu khỏi MỌI sự đoán phạt nhờ Đức Chúa Giê-su Christ, nên bạn KHÔNG CÒN phải
tự cáo trách mình.
Tuy nhiên, điều này nói thì dễ hơn làm. Chính vì thế, hãy xem làm cách nào để nương nhờ nơi quyền năng của Đức
Chúa Trời để chiến đấu với những suy nghĩ tự cáo trách mình.
Ví dụ: Bạn tiếp tục thất bại trong một lĩnh vực đời sống khiến cho bạn có suy nghĩ tự cáo trách mình. Bạn quyết định
gắn kết với Chúa để giải quyết những suy nghĩ trên.
Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, con đã nhận lấy những suy nghĩ đầy kết tội kia. Con giao phó cho Ngài những suy
nghĩ mang tính kết tội và cầu xin Chúa trói buộc những suy nghĩ này và giải phóng con khỏi sự buộc tội. Xin làm mới
tâm trí con cho lẽ thật rằng con không còn bị đoán phạt nữa.”
Kết ước với Đức Chúa Trời: Có lĩnh vực nào trong đời sống mà bạn cảm thấy mình đang thất bại khiến bạn có những
suy nghĩ tự kết tội bản thân? Hãy bắt đầu cầu xin Chúa trói buộc những suy nghĩ trên và làm mới tâm trí bạn theo lẽ
thật trong Rô-ma 8:1

NGÀY NĂM
Suy nghĩ vô tín
“Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: ‘Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!’” Mác 9:24
“Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không
tin.” Hê-bơ-rơ 3:19

Trong Hê-bơ-rơ 3:19, người Do Thái được hứa ban cho
một “miền đất hứa.” Tuy nhiên, vì không tin nên họ đã chọn
không bước vào miền đất ấy. Đó chính là miền đất của sự
bảo vệ và chu cấp dư dật của Đức Chúa Trời, nhưng họ nói:
“Không!” Vấn đề là gì? Họ thấy “những người khổng lồ”
trong vùng đất đó lớn hơn cả lời hứa của Chúa. Một trong
những “người khổng lồ” có thể khiến bạn không tin và không
kinh nghiệm sự biến đổi đó chính là sự vô tín. Tại sao?
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Sự vô tín khiến chúng ta BỊ NHỐT trong những niềm tin giả dối và giữ chúng ta TRONG CẢNH NÔ LỆ cho
những thái độ và hành động thuộc về xác thịt.
Trước đây tôi đã nói rằng chúng ta đều là những “tín hữu vô tín.” Nghĩa là chúng ta đều tin vào Đấng Christ để
được cứu, tuy nhiên chúng ta không tin vào nhiều điều khác về Đức Chúa Trời và lẽ thật của Ngài. Hãy nhớ rằng có
sự khác biệt giữa “nhận biết” (có tri thức về) lẽ thật và “tin vào” lẽ thật (khám phá của cá nhân dẫn đến sự biến đổi).
Khi chúng ta bắt đầu bước đi trong đức tin, sẽ có rất nhiều vấn đề mà chúng ta không có lòng tin, tuy nhiên tôi tin
rằng những điều chúng ta không tin phần lớn rơi vào hai lĩnh vực:

#1 – Không tin vào THUỘC TÍNH của Đức Chúa Trời.
#2 – Không tin vào NHỮNG GÌ Đức Chúa Trời có thể hành động (hoặc sẵn lòng hành động) trong cuộc sống
mình.
Chính vì thế, khi những suy nghĩ vô tín đến trong tâm trí, chúng ta phải gắn kết với Chúa để chiến đấu với những
suy nghĩ này.
Ví dụ: Giả sử bạn đang tranh chiến với việc tin rằng Đức Chúa Trời thật sự sẵn lòng hành động trong đời sống bạn.
Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, con đang tranh chiến với suy nghĩ không tin rằng Ngài thật sự sẽ biến đổi đời sống
con. Con cầu xin Chúa trói buộc những suy nghĩ trên và làm mới tâm trí của con cho lẽ thật rằng Ngài rất sẵn lòng
biến đổi đời sống con.”
Bước đi đức tin: “Lạy Chúa, con đã bị trói buộc bởi đồn lũy này trong thời gian quá dài đến nỗi con không thật sự
tin rằng Ngài có thể giải phóng con khỏi đó. Con giao phó suy nghĩ vô tín này cho Ngài và cầu xin Chúa khiến con
tin rằng nếu con bước đi đủ xa trong đức tin thì Ngài sẽ thật sự giải phóng con.”
Kết ước với Chúa: Hãy chọn một lĩnh vực nào đó mà bạn không tin. Hãy cầu xin Chúa bắt đầu cảm động bạn từ chỗ
không tin đến sự tin cậy trong lĩnh vực đó.
Bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn KHÔNG TIN cũng sẽ đưa bạn đến kết cuộc TỪ BỎ bước đi đức tin

Suy nghĩ nghi ngờ
“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?’” Sáng thế ký 3:1
“Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ
giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.” Gia-cơ 1:6
Tôi tin rằng sự nghi ngờ là kẻ thù số 1 giết chết đức tin. Nghi ngờ là mưu
kế đầu tiên của Sa-tan trong Vườn Ê-đen khi nó đối diện với Ê-va. Nó biết
rằng nếu nó có thể khiến Ê-va nghi ngờ Chúa, thì nó có thể cám dỗ bà tự quyết
định phạm tội nghịch cùng Chúa. Qua công tác tư vấn, tôi lại càng tin rằng sự nghi ngờ có thể nhanh chóng đem chúng
ta ra khỏi đời sống đức tin.
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Tôi đã nghe nhiều lần những nghi ngờ về tình yêu thương của Chúa, năng quyền của Ngài, ý muốn của Ngài để
giải phóng chúng ta, v.v… Khi nào Cơ Đốc Nhân còn sống trong nghi ngờ, họ vẫn sẽ không thể bước đi trong đức tin.
Những nghi ngờ này bắt đầu từ những suy nghĩ. Chính vì thế, làm thế nào tìm cầu Chúa để trói buộc những suy nghĩ
này?
Ví dụ: Giả sử bạn đã bước đi trong đức tin ở một vài lĩnh vực, nhưng bạn vẫn chưa kinh nghiệm sự thay đổi nào.
Những suy nghĩ nghi ngờ bắt đầu lẻn vào trong tâm trí bạn.
Cuộc chiến đức tin: “Lạy Chúa, con bắt đầu nghi ngờ rằng có phải Ngài đang hành động trong đời sống của con hay
không, bởi vì con vẫn chưa trải nghiệm sự thay đổi nào. Con tin cậy Ngài để trói buộc những suy nghĩ trên và xin
Ngài TRỞ NÊN sự kiên nhẫn và nhịn nhục của con để tiếp tục bước đi trong đức tin.”
Kết ước với Chúa: Lĩnh vực nào trong đời sống mà bạn đang nghi ngờ ý muốn và khả năng biến đổi của Đức Chúa
Trời? Hãy cầu xin Ngài bỏ đi khỏi bạn sự nghi ngờ và thay thế bằng sự tin chắc của Ngài. Hãy cầu xin Ngài TRỞ
NÊN sự chịu đựng của bạn giữa lúc nghi ngờ.

Đời sống NGHI NGỜ không có chỗ cho đức tin.

Những lẽ thật cuối cùng về cuộc chiến đức tin
Để kết thúc bài học này, tôi muốn chia sẻ một số lẽ thật cuối cùng về cuộc chiến đức tin.
1. Trong một số cuộc chiến, bạn sẽ phải tiếp tục chiến đấu trong một thời gian
Mỗi một cuộc chiến kéo dài trong khoảng thời gian khác nhau. Một số trở ngại mà bạn đối diện có thể bị phá hủy
ngay lập tức khi bạn gắn kết với Đức Chúa Trời để chiến đấu. Tuy nhiên, nhiều hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải đòi
hỏi một cuộc chiến đức tin lâu dài. Tôi xin đưa ra một ví dụ minh họa:
Giả sử bạn đang nghiện ăn uống, rượu bia, phim ảnh khiêu dâm, v.v… Khi bạn bắt đầu con đường thoát khỏi những
điều nghiện ngập đó, bạn sẽ đối diện với rất nhiều chống đối. Sự thèm khát trong xác thịt sẽ tiếp tục kéo bạn quay trở
về với sự nghiện nghập. Sa-tan hoặc thế lực của nó sẽ không ngừng cám dỗ bạn. Khi bạn quyết định gắn kết với Chúa
để chiến đấu cuộc chiến này và để được giải phóng, đó có thể là một trận chiến dai dẳng, khó khăn và lâu dài. Chính
vì thế, bạn cần phải luôn luôn gắn kết với Chúa để chiến đấu với những rào cản cứng đầu này.
2. Bạn sẽ bị cám dỗ từ bỏ cuộc chiến.
“Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ? Tôi phải lo
lắng nơi linh hồn tôi, hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ? Kẻ thù nghịch tôi sẽ trổi hơn tôi cho đến
chừng nào?” Thi Thiên 13:1, 2
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Đã bao giờ bạn từng cảm thấy như Đa-vít trong Thi Thiên 13? Bạn có thể nghe
thấy sự tranh chiến trong lời của ông không? Sự thật là nhiều lần bạn muốn từ bỏ cuộc
chiến đức tin, đặc biệt là khi bạn ở trong một tình huống rất khó khăn mà dường như
không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, chính trong những thời gian đó, bạn cần sự nhịn
nhục để gắn kết với năng quyền của Đức Chúa Trời để chiến đấu thay cho bạn.
“Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự
yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Xin Đức Chúa Trời hay
nhịn nhục và yên ủi…” Rô-ma 15:4, 5a
Điều bạn cần biết đó là BẠN không thể tạo ra sự nhịn nhục. Chỉ duy Đức Chúa
Trời mới có thể! Chính vì thế, hãy cầu xin Ngài trở nên sự nhịn nhục của bạn để tiếp
tục cuộc chiến.
“Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.” Rô-ma 8:25
Rô-ma 8:25 dạy rằng nếu chúng ta “trông đợi” (được dịch là “trông chờ với lòng tin chắc”) về lời hứa của Chúa,
thì chúng ta sẽ nhịn nhục bước đi trong cuộc chiến đức tin. Khi chúng ta kinh nghiệm sự tự do, chiến thắng, sự chữa
lành, v.v…, điều đó sẽ giúp xây dựng lòng tin nơi Đấng Christ để chúng ta tiếp tục bước đi trong đức tin và tiếp tục
cuộc chiến đức tin.

ĐIỂM MẤU CHỐT
Khi bạn NHỊN NHỤC trong cuộc chiến đức tin và cuối cùng kinh nghiệm sự thay đổi siêu
nhiên mà Đức Chúa Trời hành động, NIỀM TIN NƠI ĐẤNG CHRIST sẽ tăng lên và cho bạn
KHAO KHÁT để tiếp tục bước đi trong đức tin.

3. Hãy nhớ bạn sẽ đi đến đâu nếu từ bỏ cuộc chiến.
“Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: ‘Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo
đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.’” II Phi-e-rơ 2:22
Sự thật đó là nếu chúng ta từ bỏ cuộc chiến, tất cả những gì chúng ta từ bỏ đó là
quay trở về với xác thịt như là nguồn để chúng ta nương tựa. Chúng ta quay trở về
với “chuồng heo của người con hoang đàng” bằng việc nhờ cậy khả năng và ý chí
của bản thân để giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của mình. Nếu chúng ta lựa
chọn điều này, hãy nhớ rằng kết quả sẽ thật tệ hại.

Lẽ Thật Chủ Yếu:
Nếu bạn không gắn kết với Đức Chúa Trời để chiến đấu cuộc chiến đức tin, bạn ĐÃ
thua cuộc rồi. Tuy nhiên, nếu bạn cầu xin Chúa chiến đấu, và bạn Ở YÊN trong cuộc chiến,
bạn sẽ kinh nghiệm SỰ CHIẾN THẮNG của Ngài trên những rào cản đối với bước đi đức tin
của bạn.

Tóm tắt
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Tôi tin rằng bạn đã có ý tưởng rõ hơn về ý nghĩa của cuộc chiến đức tin và những kẻ thù đang không ngừng phá
hủy bước đi đức tin của bạn. Tin tốt lành đó là trong cuộc chiến này, bạn có thể chiến thắng và đem lại sự tự do, chữa
lành và sự biến đổi. Chính vì thế, tôi xin khích lệ bạn hãy tiếp tục chiến đấu cuộc chiến đức tin để bạn có thể nói cùng
Phao-lô rằng:

“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.”
II Ti-mô-thê 4:7
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Bài Sáu
Sự hy vọng về bước đi bởi đức tin
Lẽ thật cuối cùng về bước đi bởi đức tin
NGÀY MỘT
Tổng quan về bài học thứ sáu
Trong bài học cuối cùng này, tôi nghĩ điều quan trọng là phải xem xét một số hy vọng mà
chúng ta sẽ gặp phải liên quan đến bước đi đức tin của chúng ta. Dưới đây là những hy vọng
mà chúng ta sẽ thảo luận.
Sự hy vọng về bước đi đức tin của chúng ta
• Có một đức tin nhất quán
• Kinh nghiệm thất bại
• Thất bại đối kháng với các cảm giác
• Thời điểm của Chúa
• Đau đớn và chịu đựng
• Tìm hiểu những gì Chúa đang làm
• Đạt đến điểm không đấu tranh

Giới thiệu
Những gì bạn sẽ tìm thấy khi bước đi bởi đức tin là bạn sẽ có những hy vọng về những điều xảy ra sẽ như
thế nào. Chúng ta sẽ có những hy vọng thực tế và không thực tế. Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét
bảy trong số những hy vọng không thực tế phổ biến nhất mà tôi gặp phải. Tôi sẽ đối chiếu những hy vọng
không thực tế với lẽ thật. Sau đó tôi sẽ kết thúc bài học này bằng cách chia sẻ một số lẽ thật cuối cùng về
bước đi của đức tin.

Hy vọng số 1 - Bạn sẽ kiên định đưa ra lựa chọn để bước đi bởi đức tin vào
Chúa.
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Hy vọng không thực tế: Bạn sẽ luôn chọn cách bước đi bằng niềm tin vào Chúa.
Lẽ thật (hy vọng thực tế): Ngay từ khi bước vào đức tin, bạn sẽ chọn nhiều lần để trở về với chính mình
(xác thịt) làm nguồn để cố gắng giải quyết các vấn đề hay tìm giải pháp để giải
quyết vấn đề. Và, khi bạn tiếp tục bước đi bởi đức tin, bạn sẽ thấy mình có
khuynh hướng trở lại xác thịt.

Ngay từ khi bước đi trong đức tin, bạn sẽ quay trở lại với chính mình (xác thịt)
nhiều lần để làm nguồn giải quyết vấn đề hoặc để đối phó với các vấn đề của bạn.
Tại sao? Trước hết, hãy nhớ rằng xác thịt của bạn là vị trí mặc định. Bằng cách này,
tôi có ý nói rằng sống bởi xác thịt là những gì bạn quen thuộc. Đó là xu hướng tự
nhiên của bạn muốn sử dụng trí tuệ, khả năng và ý chí của mình để sống cuộc

sống độc lập với Chúa.
Ngoài ra, khi bạn bắt đầu bước đi bằng đức tin, bạn có loại đức tin mà tôi gọi là đức tin của người yếu đuối,
hay điều mà Chúa Giê-su gọi là “ít đức tin”. Đức tin yếu đuối của bạn là kết quả của mức độ không tin vào
Chúa là ai và những gì Ngài có thể làm. Cùng với đức tin yếu đuối là xác thịt mạnh mẽ của bạn. Xác thịt
của bạn sẽ nắm chặt lấy bạn từ sớm, nhưng khi bạn tiếp tục thực hiện đức tin vào Christ của mình, nó sẽ
trở nên mạnh mẽ hơn sức mạnh của xác thịt bạn.

Ngoài ra, khi bạn học cách bước đi bằng đức tin vào Chúa, bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm cuộc sống và quyền
năng của Ngài biến đổi cuộc đời bạn, và bạn sẽ nhận ra sự thật rằng bản thân không có giải pháp thực sự,
không có sức mạnh và không có khả năng giải quyết các vấn đề. Khi Chúa Thánh Linh tiết lộ cho bạn rằng
bạn đang sống bằng xác thịt của mình, chỉ cần thú nhận điều đó với Chúa và quay lại với Ngài ngay lập
tức. Khi bạn thực hiện đức tin vào Christ, bạn sẽ thấy mình trở lại xác thịt ít lần hơn và lưu trú ở đó ngày
càng ít đi.

HÃY NHỚ:
Lẽ thật là bạn sẽ trở về với chính mình (xác thịt) như nguồn NHIỀU lần, nhưng hãy nhớ rằng trong
THỜI ĐIỂM ngay sau đó, bạn có thể ăn năn lối sống xác thịt của mình và quay trở lại với Chúa là
Nguồn của bạn.
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Kết ước với Chúa: Nếu bạn đang tìm kiếm Chúa để biến đổi một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống của bạn,
bạn đã khám phá ra việc quay lưng lại với Chúa dễ dàng như thế nào và quay trở lại xác thịt chưa? Nếu
vậy, hãy cầu xin Chúa tiếp tục cho bạn sẵn sàng bước đi bằng đức tin vào Ngài.

Hy vọng số 2 - Thất bại KHÔNG phải là một lựa chọn!
Hy vọng không thực tế: Tôi không đủ khả năng để thành công trong bước đi của đức tin. Nếu tôi thất
bại, tôi phải tự kết án mình vì đã thất bại và tin rằng tôi là một kẻ thất bại.
Lẽ thật (Hy vọng thực tế): Bạn sẽ thất bại nhiều lần trong bước đi của đức tin. Tuy nhiên, điều này
không khiến cho bạn bị phá sản hoặc cung cấp cho bạn giấy phép để kết án chính mình.

LẼ THẬT:
Chúa CHỜ ĐỢI bạn thất bại!

Có nhiều vị thánh vĩ đại trong Kinh thánh đã thất bại nhiều lần, nhưng Chúa đã sử dụng họ
theo những cách mạnh mẽ. Chúng ta có thể nhìn vào Đa-vít để hiểu rằng chúng ta có
thể và sẽ thất bại nhiều lần. Tuy nhiên, Chúa đã nói gì về Đa-vít? Ông là một người đi
theo tấm lòng của Chúa. Do đó, sự thất bại trong chúng ta là thường xuyên (tôi chỉ
đơn giản định nghĩa thất bại là quay trở lại chính mình là nguồn.) Bạn thấy đấy, Chúa
mong đợi bạn thất bại vì Ngài biết rõ về sự không tin, sức mạnh của xác thịt, sức
mạnh của tội lỗi và sức mạnh của Satan trong đời sống bạn.

Mặc dù bạn sẽ thất bại nhiều lần, nhưng điều này không khiến bạn bị phá sản thuộc linh và không có lý do
gì để bạn lên án chính mình. Tại sao? “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà
thắng hơn bội phần.” Rô-ma 8:37 nói rằng bạn không phải là người thất bại trong mắt Chúa, nhưng nhờ
Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Khi bạn thất bại, bạn chỉ cần thú nhận thất bại của mình
với Chúa, và ăn năn (quay lại) trong giây phút tiếp theo sau đó để phụ thuộc vào Ngài.

Một điểm quan trọng khác cần nhớ là Chúa không xem những gì bạn gọi thất bại là thất bại. Ngài thấy
bạn quay trở lại xác thịt như một cơ hội để cho bạn thấy cái chết của xác thịt và nhu cầu của bạn để trở về
với Ngài. Tôi hy vọng rằng khi bạn thất bại, bạn sẽ nghe giọng nói của Chúa Giê-su:

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ma-thi-ơ 11:28
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Lẽ thật quan trọng cần nhớ là đây:

Lẽ thật chính:
Không quan trọng bạn thất bại bao nhiêu lần. Điều đó sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, Chúa sẽ sử dụng những thất bại của bạn như một CƠ HỘI để cho bạn thấy cái chết của
xác thịt và NHU CẦU của bạn là phụ thuộc vào Ngài trong từng phút giây.

Suy ngẫm: về lẽ thật rằng Chúa không xem bạn là người thất bại khi bạn quay trở lại xác thịt.

Kết ước với Chúa: Nếu bạn vật lộn với cảm giác thất bại trong bước đi của đức tin, hãy tìm kiếm Chúa để
Ngài thuyết phục bạn rằng đó không phải là một thất bại. Thay vào đó là một cơ hội để nhìn thấy cái chết
của xác thịt của bạn và quay trở lại với Chúa.

Hy vọng # 3 - Bạn sẽ cảm thấy hoặc trải nghiệm sự biến đổi
Vì chúng ta bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy. 2 Cô-rinh-tô 5:7
Hy vọng không thực tế: Khi bạn thực hiện các bước của đức tin hoặc bước đi trong đức tin, bạn sẽ
cảm thấy hoặc trải nghiệm Chúa làm việc trong cuộc sống của bạn.
Lẽ thật (hy vọng thực tế): Trong phần lớn bước đi của đức tin, bạn sẽ KHÔNG cảm thấy hoặc trải
nghiệm quá trình biến đổi của Chúa cho đến khi bạn trải nghiệm kết quả của quá trình đó (tức là tự
do, chiến thắng, chữa lành, v.v.). Bạn sẽ là người tin vào điều đó nhiều hơn là sẽ trải nghiệm hoặc
cảm nhận nó.

Tôi biết rằng chúng tôi đã nói về điều này sớm hơn, nhưng vì sự hy vọng này là một cuộc đấu tranh lớn
như vậy trong bước đi của đức tin, tôi muốn thảo luận thêm một chút. Đó là một trở ngại vì chúng ta cảm
nhận hoặc trải nghiệm cuộc sống từng phút giây thông qua các giác quan của con người. Tuy nhiên, khi
nói đến việc sống bằng đức tin, chúng ta có thể không cảm thấy hoặc không trải nghiệm
được Chúa làm việc trong cuộc sống của chúng ta.
Tôi so sánh công việc của Chúa trong cuộc sống của bạn với việc tiêm kháng sinh
vào tĩnh mạch. Hãy giả sử rằng bạn đang ở trong bệnh viện và bạn được tiêm kháng
sinh như trong hình. Khi bạn ngồi và xem nhỏ giọt, nhỏ giọt, bạn có thể cảm nhận
được kháng sinh hoạt động ban đầu. Tuy nhiên, bạn tin rằng nó đang hoạt động vì bạn
có niềm tin vào bác sĩ đã hứa với bạn rằng kháng sinh này sẽ chữa lành cho bạn. Cuối
cùng, khi bạn được chữa lành, bạn sẽ cảm nhận được tác động của sự chữa lành đó
trong cơ thể bạn.
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Cũng giống như vậy, khi bạn bắt đầu bước đi bằng đức tin, công việc của Đức Chúa Trời hoạt động
trong bạn giống như tiêm vào tĩnh mạch. Bạn có thể không cảm thấy Ngài làm việc, nhưng bạn biết bởi đức
tin rằng đó là những gì Ngài hứa. Nếu bạn bước đi bởi đức tin trong một khoảng thời gian nhất định, bạn
sẽ bắt đầu cảm nhận được tác động của công tác Chúa hoạt động đem đến sự tự do, chiến thắng, chữa lành,
biến đổi và vui hưởng mối tương giao thân mật với Chúa. Điều quan trọng là giữ cho công việc “tiêm vào
tĩnh mạch thuộc linh” trong một thời gian đầy đủ để trải nghiệm những lời hứa của Chúa.

Là con người chúng ta cảm nhận và trải nghiệm tất cả cuộc sống. Tuy nhiên, khi nói
đến đức tin, chúng ta có thể KHÔNG cảm thấy hoặc trải nghiệm công việc biến đổi của Đức
Chúa Trời.

Kết ước với Chúa: Khi bạn cảm thấy nghi ngờ hoặc chán nản trong bước đi đức tin của mình, hãy tìm
kiếm Chúa để nhắc nhở bạn rằng đó là một quá trình. Hãy cầu xin Ngài đưa bạn đến một nơi có niềm tin
lớn hơn rằng Ngài đang làm việc mặc dù bạn có thể không cảm thấy hoặc không trải nghiệm công việc của
Ngài.

NGÀY HAI
Hy vọng số 4 - Thời gian biểu của Chúa đối kháng với thời gian biểu của bạn
Hy vọng không thực tế: Khi tôi bắt đầu bước đi của đức tin, Chúa sẽ đáp ứng thời gian biểu của tôi cho
những thay đổi mà tôi muốn trải nghiệm.

Lẽ thật (Hy vọng thực tế): Chúa có một thời gian biểu hoàn hảo để ý chí của Ngài được
hoàn thành trong cuộc sống của bạn (và Ngài không nói cho bạn biết thời gian biểu đó là gì).
Tôi không biết nhiều về bạn, nhưng tôi không mong đợi phải chờ đợi
lâu cho bất cứ điều gì. Khi tôi đặt chìa khóa vào bộ phận khởi động ô-tô
và vặn nó, tôi hy vọng chiếc xe sẽ khởi động ngay lập tức. Khi tôi kéo cần
số vào vị trí Drive và đệm nhẹ bàn đạp ga xuống, tôi hy vọng chiếc ô tô sẽ
từ từ di chuyển.

Còn bạn thì sao? Thật không may, đối với hầu hết các tiến trình đức tin,
ở đây (hành động khởi động xe ô tô và cho xe chạy) không phải là cách nó
hoạt động. Khi bạn bước xuống con đường đức tin này, mong muốn của bạn
sẽ được Chúa ban cho bạn sự tự do, chiến thắng và chữa lành vết thương của
bạn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn sẽ sớm phát hiện
ra rằng thời gian biểu (thời điểm) của Chúa và thời gian biểu của bạn có thể không giống nhau.
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Hãy cho rằng bạn tiếp tục tìm kiếm Chúa trong một thời gian để biến đổi bạn trong một số lĩnh vực, nhưng
không có gì thay đổi. Bạn cảm thấy rằng bạn đã đăng nhập đủ thời gian bởi niềm tin rằng bạn sẽ trải qua
một số thay đổi. Khi Chúa không đáp ứng thời gian biểu của bạn, bạn có thể bị cám dỗ từ bỏ bước đi đức
tin hoặc thất vọng với Ngài. Không có lựa chọn nào trong những lựa chọn này sẽ mang lại sự thay đổi mà
bạn mong muốn nhanh hơn. Chìa khóa là tiếp tục thực hiện các bước đức tin đủ lâu để bạn trải nghiệm sự
thay đổi mà bạn mong muốn. Điều quan trọng cần nhớ khi bạn không hài lòng với thời gian biểu của Đức
Chúa Trời là:
Mặc dù Chúa có thể không làm việc theo tốc độ nhanh như bạn mong muốn, nhưng Ngài đang làm
việc!

“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.” Truyền đạo 3:1
Một trong những câu hỏi mà chúng ta có xu hướng hỏi Chúa là tại sao phải mất quá nhiều thời gian để
trải nghiệm sự thay đổi? Chúng ta cần hiểu rằng trong một số lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta sẽ được
thay đổi nhanh chóng hơn những người khác, trong khi những lĩnh vực khác có thể thay đổi chậm hơn.
Tại sao? Sau đây là một số lý do tại sao sự thay đổi của bạn có thể đến chậm hơn trong một số lĩnh vực
so với những người khác:
• Niềm tin sai lạc của bạn cố thủ, vì nhiều năm tin vào những điều sai lạc đó.
• Các đồn lũy, sự nghiện ngập của bạn đã kẹp chặt bạn mạnh mẽ vì thời gian chúng giam giữ bạn
trong xiềng xích quá lâu.
• Độ sâu của vết thương và thời gian bạn sống với vết thương quá lâu, dẫn đến quá trình được chữa lành
vết thương chậm hơn.
• Một số khu vực của con người xác thịt bạn quá mạnh và có khả năng chống lại công việc của Chúa
hơn những khu vực khác.
• Sự không tin, nghi ngờ và sợ hãi của bạn có thể khiến bạn chống lại và trì hoãn công việc của
Chúa trong đời sống bạn.
Tôi tin khi nói đến niềm tin thì câu hỏi chính là đây:

“Bạn có thể tiếp tục tin tưởng Chúa bao lâu mặc dù không trải qua những
thay đổi trong cuộc sống của bạn?

Câu hỏi: Một số điều nào bạn sẽ bị cám dỗ để làm nếu Chúa không đáp ứng cho thời gian biểu của bạn?
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Kết ước với Chúa: Nếu bạn đã bước đi trong đức tin một thời gian với một vấn đề và bạn chưa trải qua
bất kỳ thay đổi nào, hãy cầu xin Chúa là (trở thành) sự kiên nhẫn của bạn cho đến khi bạn trải nghiệm sự
thay đổi.

Ghi nhớ:
Đức tin là tin rằng Chúa đang làm việc mặc dù không có bằng
chứng hay kinh nghiệm rõ ràng về công việc đó trong cuộc sống của
chúng ta. Đức tin là điều cốt yếu mà Chúa đang dạy bạn khi bạn chờ
đợi Ngài.

Hy vọng số 5 - Sẽ không có đau đớn hay đau khổ.
Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi
bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy
2 Côr. 1:5
Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường.
Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến
ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.

1 Phi-e-rơ 4:12-13

Hy vọng không thực tế: Nếu tôi thực hiện phần của mình trong việc bước đi bằng đức tin, Chúa sẽ ngăn
chặn nỗi đau, các khổ nạn và xung đột trong cuộc sống của tôi.

Sự thật (Hy vọng thực tế): Sẽ có đau đớn, đau khổ hoặc xung đột, NHƯNG Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của
bạn khi những điều đó xuất hiện trong cuộc sống của bạn và sẽ bày tỏ cho bạn về thời điểm của Ngài ban
sự tốt lành cho bạn xuyên qua sự khổ nạn.
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Tôi không thích (tôi cũng không bao giờ thích) đau đớn, đau khổ hay
xung đột. Tôi biết rằng bạn cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, Chúa
không bao giờ hứa rằng bước đi đức tin của chúng ta sẽ không có đau
đớn hay đau khổ. Tại sao? Chúng ta sống trong một thế giới sa ngã, và
trong thế giới sa ngã này sẽ luôn có những đau khổ ở một mức độ nào
đó.
Có ba loại người: những người đã chịu đựng khổ nạn, những người
đang khổ nạn và những người sẽ phải chịu đựng khổ nạn. Sớm hay muộn
chúng ta cũng sẽ tương ứng với ba loại trên. Tuy nhiên, đối với tín hữu
đang bước đi đức tin trong đau khổ, Chúa hứa sẽ đáp ứng cho nhu cầu
của họ (Phi-líp 4:19), để thực hiện mục đích tốt đẹp thiêng liêng thông
qua nó (Rô-ma 8:28) và sử dụng nó để lôi kéo bạn vào một sự phụ thuộc
sâu sắc hơn vào Ngài (Giăng 15: 5).

Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo
ý muốn Ngài đã định.

Rô-ma 8:28

Những gì tôi thấy là đúng trong bước đi đức tin cá nhân của tôi là:

Thời kỳ chuyển đổi TUYỆT VỜI nhất của tôi đã xảy ra khi
tôi trải qua sự đau khổ.

Ở đây một lần nữa không có nghĩa là tôi mời đau đớn và khổ nạn bước vào cuộc sống. Tuy nhiên, khi
tôi nhìn lại công việc của Chúa trong cuộc đời mình, thì “những điều tốt đẹp thần thượng” đã đến trong
cuộc sống của tôi do hậu quả của sự đau đớn hay đau khổ. Hãy để tôi chia sẻ một câu chuyện cá nhân minh
họa điều này.
Tôi có một căn bệnh mãn tính khó chịu kéo dài rất lâu có thể không bao giờ biến mất. Ngay từ khi tôi
gặp phải tình trạng này, tôi đã cầu xin Chúa hãy mang chiếc gai (dằm xóc) này ra đi. Khi tôi bắt đầu thực
sự bước đi bằng đức tin, tôi đã lý luận rằng Chúa sẽ loại bỏ cái gai này. Tuy nhiên, khi viết bài này tôi vẫn
phải chịu đựng nó. Sự khác biệt là tôi đã nhận ra những điều tốt đẹp thiêng liêng có được từ cái gai của tôi.
Chúa đang dùng sự đau khổ của tôi để dạy cho tôi về sự phụ thuộc vào Ngài, lòng trắc ẩn, sự kiên trì, và
những bài học khác. Tôi không còn cầu xin Chúa gỡ bỏ cái gai. Ngược lại, bây giờ tôi ôm lấy chiếc gai của
mình bởi vì qua đó tôi đang trải qua một sự phụ thuộc lớn hơn vào Chúa và một sự biến đổi, như Phao-lô
nói, “Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng
ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (Ê-phê-sô 3:20)
Ở giữa đau khổ, rất dễ dàng để cố gắng chạy trốn khỏi nó, gây mê nó hoặc cố gắng từ chối nó. Sự thật là
không có nơi nào để chạy ngoài Chúa. Ngài là người duy nhất ban cho bạn trải nghiệm sự thoải mái, sức
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chịu đựng và hy vọng giữa những đau khổ. Tôi ước rằng tôi có thể hứa với bạn không còn đau đớn khi bạn bước
đi bởi đức tin, nhưng tôi không thể thực hiện lời hứa đó. Tuy nhiên, tôi có thể nói trong đức tin gắn kết với Chúa
Giê-su rằng đau khổ do bước đi đức tin của bạn sẽ luôn có một mục đích tốt đẹp thiêng liêng.

“SỰ TỐT ĐẸP THẦN THƯỢNG”
Chúa sẽ dùng từng chút đau đớn và khổ nạn của bạn để lôi kéo bạn vào một SỰ PHỤ
THUỘCTUYỆT VỜI với Ngài, để CHUYỂN ĐỔI cuộc sống của bạn, và khai phóng cho bạn
ân sủng và lòng thương xót trong kỳ hạn đau khổ của bạn.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn chọn bước đi trong xác thịt của mình, Chúa sẽ sử dụng đau khổ như một cách
để kỷ luật bạn và đưa bạn trở lại sự lệ thuộc vào Ngài.
Kết ước với Chúa: Trong những lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn, bạn đang trải qua một số xung đột hoặc
đau khổ dường như không có hồi kết? Hãy cầu xin Chúa lôi kéo bạn vào một sự phụ thuộc sâu nhiệm hơn vào
Ngài về sự đau khổ này. Hãy cầu xin Ngài tiết lộ cho bạn biết những gì tốt đẹp thiên thượng đang được thực
hiện. Nếu nỗi đau không biến mất, hãy cầu xin Ngài biến đổi thái độ của bạn giữa cơn khổ nạn.

NGÀY BA
Hy vọng số 6 - Bạn sẽ tìm ra những gì Chúa đang làm trong quá trình
biến đổi.
Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối
ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao
hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu
Ê-sai 55:8, 9
Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài
người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.

Truyền đạo 3:11
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Hy vọng không thực tế: Tôi sẽ hiểu TẠI SAO và ĐIỀU GÌ Đức Chúa
Trời đang làm trong cuộc đời tôi.
Lẽ thật (Hy vọng thực tế): Nhiều lần bạn sẽ không hiểu tại sao Chúa
lại làm những gì Ngài đang làm trong cuộc sống của bạn. Cuối cùng,
những gì Chúa hướng đến là hoàn thành số phận tâm linh của bạn để
được biến đổi giống như Chúa Giê-su. Chúa sẽ xác định xem bạn cần
biết tại sao hoặc những gì Ngài đang làm hoặc không làm trong cuộc
sống của bạn. Ngài có thể bày tỏ với bạn HOẶC không bày tỏ cho bạn
biết Ngài đang làm gì.

Phao-lô nói điều này trong 2 Côr. 4:8.

“Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng.”
Tôi tin rằng tất cả chúng ta có thể giống như Phao-lô. Tôi biết rằng tôi đang bối rối về lý do tại sao Chúa
làm điều đó hoặc tại sao Ngài không làm điều đó. Sự thật là tất cả chúng ta, ở những thời điểm khác nhau
trong hành trình của chúng ta, sẽ bối rối khi nói đến công việc Chúa làm trong cuộc sống của chúng ta.

Một phần trong kế hoạch của Chúa là khiến chúng ta bối rối vì sự bối rối tạo ra nhu cầu phụ thuộc vào
Chúa. Thông qua sự bối rối của tôi, Chúa đang dạy tôi rằng tôi không cần phải cố gắng tìm ra những gì
Ngài đang làm. Ngài đã tìm ra nó. Ngài biết kết thúc ngay từ đầu, và tất cả những gì Ngài đang đòi hỏi
bạn và tôi là tin cậy Ngài và từ bỏ việc cố gắng tìm hiểu tại sao và những gì Ngài đang làm. (Có thể là
chúng ta cần biết về những gì Chúa làm và tại sao như vậy vì chúng ta muốn được kiểm soát các tình
huống?)

Bạn có thể yên nghỉ trong sự bối rối của bạn bởi vì
Chúa BIẾT chính xác tại sao và những gì Ngài đang làm, và Ngài đang kiểm soát mọi tình huống.

Những câu hỏi khác mà tất cả chúng ta đã hỏi là, TẠI SAO? Tại sao điều này xảy ra hoặc tại sao điều này
không xảy ra? Tại sao Chúa không dừng việc này lại hay tại sao Ngài không nên làm? Tất cả chúng ta đều
có câu hỏi vì sao, và muốn có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi của chúng ta
không được trả lời. Bởi vì chúng ta có xu hướng quên trong thời gian này là Chúa là Đức Chúa Trời, và
rằng Ngài sẽ tiết lộ cho chúng ta tại sao hoặc những gì Ngài nói nếu Ngài muốn. Đó là đặc quyền của Chúa
để nói với chúng ta tại sao hoặc những gì Ngài đang làm trong cuộc sống của chúng ta. Chúa luôn có một
mục đích thiêng liêng trong việc cho bạn câu trả lời (hoặc không).
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Nếu bạn được gây mê và tin tưởng một bác sĩ phẫu thuật não, người biết
chính xác những gì cần làm trong phẫu thuật não, thì tại sao chúng ta không
thể tin tưởng vào bác sĩ phẫu thuật thiên thượng của chúng ta, Đấng biết
chính xác những gì chúng ta cần và tại sao chúng ta cần nó? Khi chúng ta
học cách tin cậy Ngài, chúng ta sẽ yên nghỉ trong thực tế rằng Ngài thực sự
biết những gì Ngài đang làm và điều đó sẽ là vì lợi ích vĩnh cửu của chúng
ta.
Tôi biết rằng câu trả lời có thể không thỏa đáng, nhưng tôi đã đi đến một kết

luận rất quan trọng:

Nếu Chúa nghĩ rằng bạn cần biết TẠI SAO hay ĐIỀU GÌ, thì Ngài sẽ nói với bạn.
Mặt khác, phần của bạn là tin tưởng rằng Ngài biết TẠI SAO và ĐIỀU GÌ và yên nghỉ với điều đó.
ĐỨC TIN = SỰ YÊN NGHỈ

Kết ước với Chúa: Điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn, ở đó bạn không hiểu TẠI SAO hoặc ĐIỀU GÌ
Chúa đang làm? Hãy cầu xin Chúa thuyết phục bạn rằng bạn không thực sự cần biết trừ khi Ngài muốn nói với
bạn. Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn một thái độ bình an và yên nghỉ liên quan đến những vấn đề đó.

Hy vọng số 7 - Chúng ta sẽ đến một nơi mà cuộc đấu tranh nội bộ sẽ kết thúc.
Hy vọng không thực tế: Tôi sẽ đi đến một điểm trong bước đi của đức tin nơi sẽ không còn những cuộc
đấu tranh nội tâm nữa.

Lẽ thật (Hy vọng thực tế): Sẽ có một cuộc đấu tranh nội bộ đang diễn ra cho đến khi bạn đối mặt với Chúa
Giê-su. Tuy nhiên, Chúa Giê-su trong bạn đã vượt qua tất cả các
cuộc đấu tranh bên trong và bên ngoài mà bạn sẽ phải đối mặt. Khi
bạn bước đi bởi đức tin vào Chúa, bạn sẽ trải nghiệm nhiều chiến
thắng hơn, tự do hơn và biến đổi nhiều hơn thông qua các cuộc đấu
tranh nội bộ (và bên ngoài) của bạn. Nhiều tín hữu bị ấn tượng sai
lầm rằng nếu bước đi đủ lâu trong đức tin, họ sẽ đến một nơi không
còn đấu tranh nữa. Tôi rất muốn nói với bạn rằng đó là sự thật,
nhưng thật không may, điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi chúng
ta lên thiên đàng. Các cuộc đấu tranh nội tâm với xác thịt của chúng
ta, sức mạnh của tội lỗi và các hành vi xác thịt của chúng ta sẽ tồn
tại suốt đời.
Tuy nhiên, trước khi bạn chán nản, hãy để tôi đảm bảo với bạn rằng bạn có thể trải nghiệm những chiến thắng
đáng kinh ngạc trên xác thịt và sự tự do thực sự của bạn khỏi các kiểu tội lỗi đã liên tục đánh bại bạn.
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Bạn có thể trải nghiệm sự chữa lành tuyệt vời các vết thương của bạn. Ngoài ra, khi bạn tiếp tục bước đi
bởi đức tin vào Chúa Giê-su, bạn có thể trải nghiệm sự biến đổi triệt để khi Chúa biến đổi các hành vi xác
thịt của bạn để bạn được biến đổi giống như hình ảnh của Đấng Christ. Thực tế, bạn sẽ đến một nơi mà
Phao-lô đã trải nghiệm khi ông viết trong Ê-phê-sô 3:20.
Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu
xin hoặc suy tưởng
Tin tốt cho bạn nếu bạn kiên trì bước đi trong đức tin:

Chúa sẽ đưa bạn đến một nơi mà
bạn sẽ trải nghiệm một niềm vui không thể diễn tả được (1 Phi-e-rơ 1: 8) và
một sự bình an vượt qua TẤT CẢ mọi hiểu biết (Phi-líp 4: 7).

Kết ước với Chúa: Tìm kiếm Chúa để Ngài ban cho bạn đức tin của Ngài, đến một lúc nào đó bạn sẽ thực
sự trải nghiệm những lời hứa về tự do, chiến thắng, chữa lành và biến đổi của Ngài.

Tóm lược
Tôi đã trải nghiệm tất cả những hy vọng trên và nhiều hơn thế nữa. Tôi đã quay trở lại xác thịt nhiều lần. Tuy
nhiên, mỗi lần tôi trở lại với “máng cho heo ăn của đứa con hoang đàng” tôi đã sớm nhận ra rằng không có gì sẽ
được cải thiện (và nó thường trở nên tồi tệ hơn) ở đó. Tôi nhận ra rằng lựa chọn thực sự duy nhất của tôi là trở
về với Chúa và tiếp tục thực hiện các bước đức tin. Thỉnh thoảng tôi vẫn “lội trong bùn nhơ” nhưng rồi cái chết
của xác thịt đến nhanh hơn và điều đó khiến tôi quay trở lại các bước của đức tin.

NGÀY BỐN
Những lẽ thật cuối cùng liên quan đến các bước đức tin

Lẽ thật số 1 - Bước đi của đức tin sẽ trở nên TỰ NHIÊN hơn.
Chúng ta đã nói thực tế rằng bạn phải có chủ ý về bước đi đức tin của bạn. Bạn đang học cách sống theo
đức tin, và như tôi đã nói trước đây giống như chuyển đến một đất nước mới và học một ngôn ngữ và văn
hóa mới. Tôi hy vọng bạn biết rằng vào thời điểm khởi đầu này, đó sẽ là một hành trình mà bạn chưa từng
trải nghiệm trước đây. Dĩ nhiên là có sự khó khăn. Sẽ có sự phản kháng, nhưng phần thưởng
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của việc được biến đổi là rất xứng đáng. Tin tốt là học cách bước đi bằng đức tin sẽ trở nên dễ dàng
hơn khi bạn tiếp tục hành trình đức tin.
Một ví dụ mà tôi sẽ sử dụng để minh họa điều này là khi tôi đang học cách lái một chiếc xe sang với hộp
số tiêu chuẩn (xe có bàn đạp ly hợp). Khi tôi mới bắt đầu lái xe trên đường, tôi đã hiểu cách ly hợp và
chân ga cùng phối hợp. Chuyện này tôi chưa từng thử trước đây (chạy xe số tự động thì làm gì có bàn đạp
ly hợp). Lúc đầu tôi đã đi được khoảng mười feet trên đường trước khi tôi làm cho động cơ xe bị chết
máy. Sau đó tôi đi khoảng hai mươi feet nữa rồi cũng bị chết máy. Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục luyện tập
cho đến khi bàn đạp ly hợp và cách chuyển đổi số không thành vấn đề với tôi. Đó là cách tương tự trong
bước đi đức tin. Ban đầu bạn phải có chủ ý về việc thực hiện các bước của đức tin. Bạn sẽ làm chết “cỗ
máy tinh thần” của bạn bằng cách quay trở lại xác thịt nhiều lần. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó bước đi
bởi đức tin sẽ trở nên giống như hơi thở. Nó sẽ trở nên tự nhiên hơn. Bạn sẽ tìm thấy chính mình như sau:

• Quay trở lại xác thịt ít thường xuyên hơn.
• Dành ít thời gian hơn cho “máng heo ăn của đứa con hoang đàng” khi bạn quay trở lại với xác
thịt.
• Nhanh chóng nhận ra cái chết của xác thịt và quay trở về với Chúa.
• Sẵn sàng bước đi bằng đức tin.
Kết ước với Chúa: Khi bạn thấy mình trở nên thất vọng vì bước đi của đức tin, hãy tìm kiếm Chúa
với sự kiên nhẫn và như bạn sẽ thấy bước đi đức tin của mình sẽ trở nên tự nhiên hơn.

Lẽ thật số 2 - Sự biến đổi của bạn là một
phương thức GIẢI PHẪU trọn đời.
“Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Jêsus mà hằng bị nộp
cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng được tỏ
ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi” 2 Côr. 4:11

Giây phút mà bạn tin cậy Chúa Giê-su, Chúa bắt đầu một quá trình phẫu thuật kéo dài cả đời để biến đổi
cuộc đời bạn. Ngài đang trong quá trình đưa bạn ra khỏi cuộc sống của xác thịt, niềm tin dối trá và hành
vi xác thịt của bạn. Tuy
nhiên, không có gây mê cho cơn đau liên quan đến quá trình này. Tại các điểm khác nhau trong cuộc phẫu
thuật này, bạn sẽ muốn (và bạn sẽ) nhảy khỏi bàn phẫu thuật và quay trở lại xác thịt. Tuy nhiên, Chúa yêu
bạn đủ để Ngài sẽ liên tục kéo bạn trở lại với chính Ngài để tiếp tục phẫu thuật.
Chúa Thánh Linh biết con đường chính xác của quá trình phẫu thuật của bạn. Là bác sĩ phẫu thuật thần
thánh, Ngài hiểu những gì cần phải xảy ra tiếp theo trong quá trình biến đổi của bạn. Khi bạn tiếp tục bước
đi trong đức tin, bạn sẽ thấy mình ngày càng đứng vững vàng trong chiến trận thuộc linh vì bạn đang trải
nghiệm sự tự do, chiến thắng và sự chữa lành mà Đức Chúa Trời hứa. Bạn cũng sẽ ngày càng bị thuyết
phục rằng Chúa biết những gì Ngài đang làm và tất cả những gì Ngài đang làm đều được thúc đẩy bởi tình
yêu của Ngài dành cho bạn.
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Chúa thường tiến hành phẫu thuật thần thánh không cần gây mê.
Tuy nhiên, bạn hãy ở lại trên bàn phẫu thuật và tin cậy để Chúa làm việc.

Kết ước với Chúa: Cuộc phẫu thuật tâm linh nào bạn trải qua hôm nay sẽ khiến bạn nhảy khỏi bàn phẫu
thuật? Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn sự sẵn lòng ở lại trên bàn để Ngài có thể hoàn thành ca phẫu thuật
thần thượng trong lĩnh vực này.

Lẽ thật số 3 - Xu hướng ĐO LƯỜNG Tiến trình của bạn. Không làm điều
này!
Tôi sợ rằng chúng ta không thể biết được tư duy “trình diễn” đã ăn sâu vào tâm trí. Điều đó có nghĩa là
trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta có xu hướng đo lường hoặc so sánh bản thân với một số tiêu
chuẩn hoặc người khác. Trong bước đi đức tin của bạn, bạn sẽ bị cám dỗ để đo lường sự tiến bộ của bạn và
so sánh bước đi tâm linh của bạn với người khác. Xin đừng làm điều đó. Lý do là:

1. Bạn không thể thực sự đo lường tiến bộ tâm linh của bạn. Chỉ có Chúa mới có thể.
2. Mỗi người có một hành trình riêng là duy nhất đối với người đó. Do đó, bạn không có cơ sở để so sánh
hành trình của bạn với bất cứ ai.

Thật không may, bạn bắt đầu đo lường và so sánh bước đi đức tin của bạn với người khác. Kết quả sẽ
là bạn tự lên án nếu bạn không tiến bộ theo thời gian biểu của mình, nếu không bạn sẽ tự khen mình (tức là
niềm tự hào) nếu bạn nghĩ rằng bạn đang tiến bộ nhanh hơn những người khác. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng
việc đo lường và so sánh sẽ chỉ đưa bạn trở lại với “những con lợn xác thịt” đáng lên án (heo đã tắm rồi lại
lăn lóc trong vũng bùn). Do đó, hãy đặt thước dây thuộc linh của bạn xuống và tận hưởng cuộc hành trình.

Mặc dù bạn sẽ không thể đo lường sự tiến bộ của mình, hãy nghĩ về hành trình tâm linh của bạn giống
như đang ở trên một con tàu du lịch. Nếu bạn
đang ở trên một con tàu du lịch đang rời bến,
và bạn đang ở phía trước mũi con tàu, bạn
không thể biết bạn đã đi được bao xa. Tuy
nhiên, nếu bạn ở phía sau con tàu, bạn sẽ thấy
rõ khoảng cách bao xa từ tàu đến bến cảng. Do
đó, khi bạn bước đi bằng đức tin, hãy nhìn lại nơi bạn đã bắt đầu, và bạn sẽ thấy bạn đã đi được bao xa
trên con đường biến đổi. Bạn sẽ ngạc nhiên khi Chúa nhanh chóng di chuyển bạn ra khỏi bến tàu.
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Lưu ý: Đến một lúc nào đó, bạn sẽ có thể nhìn lại và xem Chúa đã đưa bạn đến đâu.

Kết ước với Chúa: Bạn đã bị cám dỗ để đo lường tiến bộ tâm linh của bạn? Nếu vậy, hãy cầu xin
Chúa thuyết phục bạn rằng bạn sẽ không bao giờ có thể đo lường được. Khi bạn bước đi bằng đức
tin, hãy đi về phía sau thuyền của bạn và bạn sẽ bắt đầu thấy mình đã đi được bao xa trong hành
trình biến đổi bản thân.

Lẽ thật số 4 - Khi bạn tiếp tục bước đi bởi đức tin, bạn sẽ có đôi mắt thuộc linh
để xem Chúa là gì trong cuộc sống của bạn.
…bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được

chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. 2 Cô-rinh-tô 4:18

Người mù nói, “trước tôi mù, bây giờ đã thấy.” (Giăng
9:25). Khi chúng ta bắt đầu bước đi bởi đức tin, chúng ta
giống như người mù. Tất cả những gì chúng ta có thể thấy
là những gì năm giác quan của chúng ta nói với chúng ta.
Tuy nhiên, giống như đôi kính mắt cho chúng ta tầm nhìn
rõ ràng hơn, khi chúng ta tiếp tục bước đi bởi đức tin Chúa
ban cho chúng ta đôi kính mắt thuộc linh để từ đó nhìn thấy
cuộc sống của chúng ta. Một số điều mà chúng ta bắt đầu
nhìn thấy qua những chiếc kính thuộc
linh này là gì?

Chúng ta bắt đầu thấy những “điều tốt đẹp thần thượng” đang diễn ra ngay cả khi đang trải qua
đau đớn và xung đột. Chúng ta thấy rõ hơn các mục đích của Chúa và cách thức Ngài hoàn thành
số phận thiêng liêng của chúng ta khi được biến đổi. Chúng ta thấy những kẻ thù bất lực trước các
bước đi đức tin của chúng ta, khi chúng ta bước đi trong quyền năng của Chúa. Chúng ta cũng thấy
tình yêu Chúa dành cho chúng ta ngay cả khi mọi thứ xảy ra không như mong muốn.
Một sự tương tự khác mà tôi sử dụng là nhìn cuộc sống của bạn bằng góc nhìn của Chúa từ độ cao
30.000 feet. Ngay từ đầu trong bước đi của bạn, nó giống như ở trên mặt đất. Tuy nhiên, khi bạn
lớn lên trong đức tin, bạn có được độ cao và có thể thấy ngày càng nhiều hơn những gì Chúa đang
làm và tại sao Ngài lại làm điều đó. Những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn sẽ rõ ràng hơn
nhiều khi nhìn thấy ở 30.000 feet. (1 feet - foot = 0.30 m; 30 000 feet = 9 000 m)
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Chúa sẽ ban cho bạn ĐÔI MẮT thuộc linh để nhìn thấy những điều mà con người tự nhiên bị mù.

Bài tập: Vấn đề nào bạn đang phải đối mặt mà bạn cần nhìn thấy từ độ cao 30.000 feet? Hãy cầu
xin Chúa biến tất cả những lẽ thật ở trên thành hiện thực liên quan đến vấn đề của bạn.

Lẽ thật số 5: Bạn không thể kết nối một bước đức tin để trải nghiệm sự biến đổi
vào ngày mai.
Một sự thật quan trọng khác mà chúng ta cần phải hiểu là chúng ta không thể kết nối một bước
đức tin với sự biến đổi vào ngày mai. Đây là một cuộc đấu tranh bởi vì chúng ta muốn kết nối các
điểm tâm linh của tín nhân và tìm hiểu mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta được
kết nối như thế nào. Lẽ thật là Chúa biết mọi tình huống, và phần của chúng ta là tin cậy Ngài và
yên nghỉ trong thực tế đó. Một phần của hành trình đức tin là học cách yên nghỉ trong thực tế là
Chúa biết các phần được kết nối như thế nào, còn chúng ta không nên biết.

NGÀY NĂM
Lẽ thật số 6 - Bước đi của đức tin của bạn sẽ tạo ra động lực khi đức tin vào Chúa
Giê-su gia tăng
Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. 2 Cô-rinh-tô 3: 4

Như tôi đã nói trước đây, tôi thấy rất nhiều Cơ đốc nhân sống thiếu đức tin nối kết với Chúa
Giê-su. Như tôi đã đề cập trước đây, đó là bởi vì rất ít người đã bước đi đủ lâu bởi đức tin để trải
nghiệm công việc siêu nhiên của Chúa trong việc đổi mới tâm trí của họ.

Tuy nhiên, khi bạn tiếp tục bước đi bởi đức tin, hành trình thuộc linh của bạn sẽ giống như một
quả cầu tuyết lăn xuống dốc. Khi niềm tin vào Chúa Giê-su của bạn tăng lên, bạn có được động
lực tinh thần, lúc này ước muốn và sự sẵn lòng của bạn càng gia tăng để trải nghiệm ngày càng
nhiều hơn sự biến đổi của Chúa.
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CÁC THÁCH THỨC:
Thực hiện đủ các bước đức tin để trải nghiệm những thay đổi SIÊU NHIÊN để xây dựng ĐỨC TIN
NỐI KẾT VỚI CHRIST trong khả năng của Chúa và mong muốn của Ngài biến đổi cuộc sống của
bạn.

.

Lẽ thật số 7 - Chuyển đổi sẽ đến TỪ TỪ
Vì quá trình biến đổi sẽ gia tăng, làm sao tôi biết rằng sự thay đổi đang diễn ra? Trong Rô-ma 15:
8, Phao-lô nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ xác nhận với chúng ta những lời hứa của Ngài.
Vả, tôi nói rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày
sự thành tín của Đức Chúa Trời, và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta.
Chúng ta biết bởi đức tin rằng Chúa đang làm việc trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên,
Chúa muốn xác nhận những thay đổi trong suy nghĩ, lựa chọn, hành vi và cảm xúc của bạn. Do
đó, tôi sẽ liệt kê dưới đây một số cách mà Chúa có thể sử dụng để xác nhận công việc của Ngài
trong cuộc sống của bạn:
1. Tâm trí của bạn bắt đầu suy nghĩ và tin vào lẽ thật của Chúa chứ không phải tin vào lời
nói dối của bạn.
2. Ý chí của bạn bắt đầu đưa ra lựa chọn dựa trên lẽ thật của Ngài mà bây giờ bạn đang nghĩ
và cảm nhận. Điều này sẽ tạo ra trong bạn một sự sẵn lòng lớn hơn để đến với Chúa để tiếp
tục làm mới tâm trí của bạn với lẽ thật của Ngài.
3. Bạn bắt đầu trải nghiệm một sự thay đổi siêu nhiên trong thái độ và hành vi của bạn.
4. Bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm sự chữa lành các tổn thương của bạn.
5. Bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm sự tự do và chiến thắng trong các lĩnh vực mà trước đó bạn
chỉ trải qua sự trói buộc và thất bại.
6. Mong muốn của bạn để bước đi bởi niềm tin vào Chúa sẽ tăng lên, và ham muốn của bạn
để trở lại với bản thân (xác thịt) sẽ giảm.
7. Bạn sẽ thấy rằng tình yêu và ước muốn của bạn đối với Chúa sẽ phát triển.
8. Bạn sẽ thấy mình ngày càng ngạc nhiên và kinh ngạc về Chúa là ai và những gì Ngài đã
làm trong cuộc đời bạn.
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Khi những điều trên đây bắt đầu diễn ra trong cuộc sống của bạn, thì đức tin vào Chúa sẽ gia
tăng, bạn có thêm động lực và mong muốn tiếp tục bước đi bằng đức tin.

Lẽ thật số 8 - Hành trình tâm linh của bạn chỉ đơn giản là SỰ LỰA CHỌN
trong từng khoảnh khắc
MỌI THỜI GIAN cho phần còn lại của cuộc đời bạn, bạn sẽ thực hiện SỰ LỰA CHỌN trong
từng khoảnh khắc
để có niềm tin vào BẢN THÂN hoặc có niềm tin vào ĐỨC CHÚA TRỜI.
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By Moment Choice

Faith In Your Self As
Your Source =
lifeless, powerless, unchanged
life, (more of the same)

Faith In God As Your
Source =
Life, Power,
Transformation

CHOICE

Moment By Moment Choice

What Choice Will You Make?
Faith in yourself as your source = lifeless, powerless, unchanged life, (more of the same): Đức tin vào
bản thân như nguồn của bạn = cuộc sống vô hồn, bất lực, không thay đổi, (nhiều hơn thế)
Faith in God as your source = Life, power, transformation: Đức tin vào Chúa là nguồn của bạn = Sự
sống, quyền năng, sự biến đổi.
Moment by moment choice: Sự lựa chọn trong từng phút giây
CHOICE: sự lựa chọn
What choice will you make? Sự lựa chọn nào bạn sẽ thực hiện?

Niềm tin vào bản thân sẽ dẫn đến:
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• Không có chiến thắng
• Không có tự do
• Không được chữa lành
• Không có sự biến đổi
• Không có niềm vui
• Không có sự tương giao thân mật với Chúa

Đức tin vào Chúa sẽ dẫn đến:
• Sự chiến thắng
• Sự tự do
• Sự chữa lành
• Được biến đổi
• Vui mừng
• Tương giao thân mật với Chúa

Hãy nhớ rằng sẽ có thời gian trong hành trình đức tin, bạn sẽ:
• Nghi ngờ khả năng và ý chí biến đổi của Chúa dành cho cuộc sống của bạn
• Thất vọng và tức giận với Chúa.
• Lên án chính mình.
• Muốn bỏ cuộc.
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Đáng buồn thay, tôi đã thấy nhiều người từ bỏ bước đi của đức tin. Nó làm tôi đau buồn vô cùng vì khi
họ làm vậy, họ đang quay lưng lại với Đấng duy nhất có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của họ.
Tất cả những gì còn lại khi chúng ta quay lưng lại với Chúa là để đối phó với cuộc sống. Tôi định nghĩa về
việc đối phó là những gì con người cố gắng làm để từ chối, che đậy hoặc gây tê nỗi đau khi nỗ lực khắc
phục các vấn đề trong cuộc sống của mình. Do đó, khi bạn bị cám dỗ từ bỏ hành trình đức tin, hãy làm điều
này:

Thực hiện một bước khác của đức tin.

Khi mọi thứ trong bạn nói, “quay lại.” Khi đó hãy bước một bước nữa của đức tin. Bạn sẽ đòi hỏi câu
trả lời từ Chúa, và khi bạn không nhận được chúng, hãy thực hiện một bước nữa của đức tin. Khi bạn đau
đớn nhiều hơn bạn có thể chịu đựng, hãy bước thêm một bước đức tin. Khi bạn bối rối, và hoang mang, hãy
bước thêm một bước đức tin. Nếu bạn làm như vậy, thì bạn sẽ trải nghiệm tất cả những gì Chúa hứa và
nhiều hơn nữa. Một phần của “nhiều hơn nữa” được tìm thấy trong Rô-ma 5:17.
“….much more those who receive the abundance of grace and of the gift of
righteousness will reign in life through the One, Jesus Christ.”

…nhiều hơn nữa cho những ai nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một
mình Đức Chúa Giê-su Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào!

Cai trị trong sự sống là sống bởi, dựa vào, tồn tại và

được biến đổi bởi chính sự sống của Chúa Giê-su

Bạn sẽ trở thành một Cơ đốc nhân theo Giăng 6:66 hay Giăng 6:68?
Chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh sau:
Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Jêsus phán cùng mười
hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa,
chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời.

150

Giăng 66-68

Cơ đốc nhân theo Giăng 6:66 là gì?
Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ của Chúa Giê-su trở lui, không đi với Ngài nữa. (Giăng 6: 66)

Thật không may, nhiều Cơ đốc nhân cuối cùng đã quay lưng lại với Chúa Giê-su và quay trở
lại với chính họ như là nguồn. Đây là những gì tôi gọi là Cơ đốc nhân theo Giăng 6:66. Điều gì
khiến một người trở thành Cơ đốc nhân Giăng 6:66?

• Họ không biết lẽ thật về Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài nơi họ, vì vậy họ tiếp tục
sống bởi xác thịt thay vì sống bởi Chúa Giê-su.
• Họ không biết cách thực sự bước đi bởi đức tin vào Chúa Giê-su, vì vậy họ tiếp tục bước đi
trong đức tin vào khả năng của chính mình với sự giúp đỡ của Chúa.
• Họ đã bước đi bởi đức tin vào Chúa Giê-su, nhưng họ không đi đủ lâu để trải nghiệm bất
kỳ sự biến đổi nào và chán nản và quay trở lại với chính mình như là nguồn.
Cơ đốc nhân theo Giăng 6:66 là người cuối cùng kết luận rằng bước đi của đức tin

không hiệu quả, người đó từ bỏ bước đi bằng đức tin và quay trở lại với bản thân như là
NGUỒN.

Cơ đốc nhân theo Giăng 6:68 là gì?
Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời
đời. Giăng
6:68
Si-môn Phi-e-rơ và những người còn lại của nhóm mười hai sứ đồ đã kết luận điều gì:

Chúa Giê-su là Con đường duy nhất để sống đời sống Cơ đốc
“Ta là Đường đi…….” Giăng 14:6
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Các môn đệ nhận ra rằng không có cách nào khác ngoài việc phụ thuộc vào Chúa Giê-su. Họ đã thực
hiện đủ các bước đức tin vào Chúa Giê-su để họ tin rằng Ngài là Nguồn duy nhất để sống cuộc sống Cơ
đốc.
Do đó, tôi sẽ định nghĩa một Cơ đốc nhân theo Giăng 6:68 là một người:

• BIẾT lẽ thật đời sống Cơ đốc là Chúa Giê-su sống cuộc sống của Ngài bên trong con người.
• LÀ bước đi bởi đức tin vào Chúa Giê-su.
• TRẢI NGHIỆM các chuyển đổi tâm linh đang diễn ra.
• Nhận ra không có sự thay thế nào khác để sống cuộc sống Cơ đốc là để Chúa Giê-su sống bên
trong.

Cơ đốc nhân theo Giăng 6:68 là đi đến một nơi mà họ trải nghiệm đầy đủ sự biến đổi.
Tất cả những gì họ muốn là CHÚA GIÊ-SU.
Tại thời điểm đó, Ngài sẽ là TẤT CẢ trong TẤT CẢ của họ.

Điểm cuối cùng là chìa khóa, bởi vì sẽ có một khoảng thời gian trong hành trình của bạn khi
bạn nhận ra rằng cách duy nhất để thực sự sống cuộc sống Cơ đốc nhân là thông qua Chúa Giê-su.
Đây là điều Phao-lô nói đến ở Phi-líp 3:8.

Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ
là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật,
tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.
Tôi tin tưởng vào thời điểm này rằng bạn thấy rõ sự khác biệt giữa Cơ đốc nhân theo Giăng 6:66
và Cơ đốc nhân theo Giăng 6:68. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ đưa bạn đến cùng một kết luận mà
Phi-e-rơ và Phao-lô đã làm khi họ bị thuyết phục rằng không có cách sống Cơ đốc thành công nào
khác ngoài CON ĐƯỜNG là Chúa Giê-su.

Lời khích lệ cuối cùng
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Tôi muốn cảm ơn bạn đã đọc hết sách nghiên cứu này. Tôi tin rằng Chúa Thánh Linh đang
lấy những lẽ thật này và tiết lộ và biến đổi cuộc sống của bạn. Mong muốn và lời cầu nguyện liên
tục của tôi dành cho bạn là từ “nhắm mục đích” mà Phao-lô đã sử dụng trong Phi-líp 3:14.
I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in
Christ Jesus.
Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus
Christ.
"press on" bản Kinh Thánh Tiếng Việt dịch là “nhắm”

Lời cầu nguyện của tôi cho bạn là bạn sẽ nhắm mục đích thực hiện một bước đức tin khác.
Nhắm mục đích và không bỏ cuộc, không quay trở lại xác thịt. Nhắm mục đích và trải nghiệm các
công việc siêu nhiên của Chúa, Đấng đang sống trong bạn. Nhắm mục đích và đồng thanh nói với
Phao-lô:

Đối với tôi sống là Christ. Phi-líp 1:21.
Từ đây bạn sẽ đi đến đâu?

Bạn vừa hoàn thành cuốn Một trong bốn sách về đào tạo
môn đồ có tên Đời sống Biến Đổi Trong Christ. Cuốn
Hai của bộ sách này có tên là Bạn có biết danh tính thật
của bạn Nếu bạn muốn đặt hàng cho sách này, vui lòng
truy
cập
trang
web
của
chúng
tôi:
www.christislifeministry.com và xem phần
Cửa hàng.

Trong phần Cửa hàng, bạn sẽ tìm thấy loạt bài có tên
Đời sống Biến Đổi Trong Christ. Bạn sẽ thấy trong phần
này chương trình giảng dạy có tiêu đề Bạn có biết danh
tính thật của mình không? Bạn có thể mua sách này
trực tuyến hoặc gửi email đơn đặt hàng của bạn đến địa
chỉ email của chúng tôi dưới đây. Hoặc, bạn có thể tải
xuống các tài liệu này miễn phí và sao chép nhiều bản
sao bạn muốn. Ngoài ra còn có một DVD cho sách này
mà bạn cũng có thể đặt hàng từ phần Cửa hàng hoặc
xem trực tuyến dưới phần Video trên trang web của
chúng tôi.
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Ghi chú cá nhân: Chúa đã sử dụng những lẽ thật trong sách nghiên cứu này để giải phóng tôi
khỏi nhiều niềm tin sai lầm mà tôi có về bản thân. Nó thực sự là một nghiên cứu thay đổi cuộc
sống.
Bạn có biết Danh tính thật của bạn sẽ tập trung vào những điều sau đây:

• Niềm tin sai lầm chúng ta tin về chính mình.
• Bản sắc cũ của chúng ta được hình thành như thế nào?
• Những gì Chúa đã hoàn thành trên thập giá để cho chúng ta một bản sắc mới?
• Danh tính thực sự của chúng ta là gì trong Chúa Giê-su?
• Quá trình Đức Chúa Trời biến đổi cuộc sống của bạn để trải nghiệm danh tính thực sự
của bạn.

Christ Là Chức Vụ Ban Sự Sống
Trang web: www.christislifeministry.com
Email: bill@christislifemin Ministry.com
---The end--Translated by Tuong Vi – Vinh Hien

