HỘI THÁNH CẦU NGUYỆN
ICôrinhtô 1:2
“ Gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô,
tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ,
được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào,
cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
là Chúa của những người ấy và của chúng ta.”
Sở hữu một giọng nói thay đỗi cuộc đời. Gần đây trên You Tube, một
người đàn ông tên Ted Williams một người nghiện ma tuý có cồn, sống vô
gia cư ại
t New York, một phóng viên phát hiện ông có một giọng nói
baritone ( trầm lực ), thu giọng nói của ông và đưa lên You Tube, trong một
ngày có trên 5 triệu lượt người xem, nhiều email, tin nhắn khen ngợi. Trước
đây ông cũng là phát thanh viên cho một đài phát thanh trước khi nghiện và
đưa vào tù thập niên 90, giọng nói đ ã đưa ông trở lại sau 10 năm sống
không nhà. Nhiều hãng quảng cáo và thể thao ký hợp đồng với ông. Một
kênh tryền hình đã ký hợp đòng và ứng tiền trước coh mua một ngôi nhà.
Người vợ: Đây là một ngày hạnh phúc nhất của tôi, vì anh ấy đã thay đỗi.
Khi gặp mẹ, bà đã nói: Đứng làm mẹ thất vọng nghe con. Cuộc sống thay
đổi vì giọng nói “Golden Voice”. Một email: “ tôi hy vọng rằng các fellas
người đầu tiên quay phim anh đều rất tự hào về mình ... họ đã tiết kiệm
được một cuộc sống.”

- Thánh kinh cho biết người tin Chúa được ban cho một tiếng nói hơn
vàng. Khải 5:8 Khi lấy sách, bốn con sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão

bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và
những bình vàng đầy hương; đó là những lời cầu nguyện của các thánh.
8:3,4. quăng xuống đất: Liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất
động.

Tiếng nói hơn vàng đã thay đỗi cuộc đời, gia đình và Hội thánh đó là
lời Cầu nguyện. Đầu năm mới, mục tiêu cho Hội thánh?
- Sứđồ PhaoLô định nghĩa Hội thánh là gì? ICôr 1:2. Dòng chữ đỏ.
Hội thánh...tức là…mọi người….cầu khẩn danh Đức Chúa Giêxu.
I. KHÁM PHÁ MỤC TIÊU HỘI THÁNH.
1.Khám phá.
+Đi tìm . Hội thánh tìm trong Kinh thánh và khám phá ra mục tiêu
của Chúa, chứ không đặt ra mục tiêu cho Hội thánh mình.
Gi 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.

Có nhiều việc Hội thánh phải làm, nhưng việc phải làm trước nhất là
gì? Là Cầu nguyện. Cầu nguyện là dấu hiệu liên kết Hội thánh với
Chúa, công việc Hội thánh với quyền năng Đức Chúa Trời. Không
cầu nguyện ắt không biết Chúa muốn Hội thánh phải làm, nếu có hầu
việc cũng bởi sức mình chắc không kết quả được.
+Ý thức.
Luca 21:36 Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được
tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.

2. Vì sao? Cầu nguyện là:
+ Hơi thở thuộc linh của Hội thánh.
Sự cầu nguyện của Hội thánh cho biết Hội thánh đang sống mạnh hay
yếu. Tự đánh giá mình có sự sống của Chúa bao nhiêu bằng cách
xem mình cầu nguyện.
+ Là điểm bắt đầu Hội thánh sống. Nghe giảng Lời Chúa là ăn nuốt
thuộc linh, cầu nguyện là hơi thở. Khi một người thở thoi thóp làm
gì? -Rước thợ nấu giỏi, đem cao lương mỹ vị cũng chẵng ăn được.
Một Hội thánh thiếu cầu nguyện khó có thể làm được gì.
+ Là khởi điểm của kế hoạch của Hội thánh.
Trong tác phầm của Oswald Sanders, ông đã ghi lại định nghĩa về
người của ĐCT của Powhatten James:

“Người của Đức Chúa Trời có cái nhìn thấu suốt vào những điều thuộc linh,
người ấy có thể nhìn thấy núi đầy xe và ngựa lửa, có thể thông giải nhửng
chữ bởi ngón tay viết trên vách tường, người có thể ghi lại cái kiểu mẫu
Đền tạm đã nhận trên núi, người có thể thấy thiên đàng ngay khi bị lưu
đày trên hòn đảo”.

- Người lãnh đạo thuộc linh nhìn thấy nhu cầu Hội thánh, và chỉ ra
được hướng đi, song kết quả sẽ tùy thuộc vào sự đáp ứng từ Hội
thánh.( Như Bác sĩ cho thuốc, bệnh nhân cần uống )
* “ Hãy xem sự cầu nguyện của Hội thánh đến đâu,
để lập một chương trình cho Hội thánh đến đó.”
+Là khởi điểm ngọt ngào của sự theo Chúa.
*Sự cầu nguyện là sự sống cho mọi hoạt động của Cơ Đốc nhân.
-Không Cầu nguyện, bạn Thờ phượng một Đấng xa lạ.
-Không Cầu nguyện, bạn Dâng hiến như nhà hảo tâm.
-Không Cầu nguyện, bạn Nói về Chúa như chỉ tay vào bản đồ.
-Không Cầu nguyện, bạn đến Hội thánh như sinh hoạt cộng đồng.
+Khi Cầu nguyện, bạn Thờ phượng như con gặp Cha.
+Khi Cầu nguyện, bạn Dâng hiến như con làm việc Cha.
+Khi Cầu nguyện, bạn Nói về Chúa như đồng hành với Cha.

+Khi Cầu nguyện, bạn đến Hội thánh như con về nhà Cha.

II. SỨC MẠNH HỘI THÁNH CẦU NGUYỆN.
1. Giữ mình. -Vì sao mục tiêu là cầu nguyện?

Một Truyền đạo gặp hội đồng thẩm vấn tấn phong mục sư, lần lượt hỏi qua
các câu hỏi về lẽ đạo về kinh nghiệm hầu việc Chúa..v..vv. đều trôi chảy.
Nhưng trước khi quyết định Chủ tọa đột ngột hỏi câu: Bổn phận thứ nhất
của Mục sư là gì? - Là gây dựng Hội thánh cho tầm thước gióc giạc. Cần
nhưng chưa đúng - Thưa là làm chứng Tin lành để cứu mọi người. Cần
nhưng chưa đúng.
- Chủ tọa hội đồng: Nếu ông trả lời như thế thì chưa thể tấn phong ông
được. Ông có đọc Kinh thánh nhiều không? Thưa có, tôi đọc mấy chục lần.
Ông có đọc sách Công vụ các sứ đồ không? Thưa có. Ông có đọc đoạn 20
không? Thưa có, đó là đoạn Sứđồ Phaolô từ giả Hội thánh Êphêsô. Ông có
nhớ câu 28 không? đọc thử?
Công 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức ThánhLinh đã
lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài
đã mua bằng chính huyết mình.
Giữ lấy mình, một thi sĩ nghiện ruợu có thể làm thơ tuyệt tác, viên y sĩ
phạm tội có thể chữa lành cho một bệnh nhân, viên đại tướng không công
minh có thể thắng trận. Nhưng là người của Đức Chúa Trời nếu không giữ
lấy mình thì không thể làm tròn bổn phận được. Giữ lấy mình bằng cách
nào? Ai có thể giữ lấy mình? Chúa giữ., giữ lấy mình bằng sự biết mình
không thể và nhờ cậy Chúa.
Luca 22:31 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như
lúa mì, Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không
thiếu thốn.

2. Phát triển. - Cầu nguyện sinh ra điều gì? Công vụ 1-4.
1. Cầu nguyện để nhận Đức Thánh Linh.( đoạn 1 )
Chưa có Đức Thánh Linh chưa có việc Đức Thánh Linh.
Phierơ đã dừng cầu nguyện để làm việc, quên sự chọn và lập sứ đồ
thuộc Chúa. Côngvụ 1:26 Đoạn, bắt thăm, trúng nhằm
Mác 3:13 Kế đó, Đức Chúa Jêsus lên trên núi, òđi những người Ngài

muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. 14 Ngài bèn lập mười hai người, gọi
là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, 15 lại ban cho quyền phép đuổi
quỉ. 16 Nầy là mười hai sứ đồ Ngài đã lập:

2.Cầu nguyện để nhận kết quả từ Đức Thánh Linh.(Đoạn2).

Côngvụ 2:1 Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 4 Hết
thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, 6 Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng
chạy đến, 14 Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, 37 Chúng nghe
bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động , bèn hỏi Phi -e-rơ và các ứ
s đồ khác

rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? 41 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều
chịu phép báp-têm; và trong ngàyấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội
thánh. 42 Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự
thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.

3. Cầu nguyện để cánh cửa cơ hội mở ra.(3-4)

Chúa phán: Ta đóng, ta mở.. : Cơ hội cho người què được chữa lành (c7),
cơ hội giảng cho những người trong đền thờ và đến Đền thờ (c11,12). Cơ
hội giới hữu quyền được nghe Tin lành (4:1), cơ hội Tinlành được giảng
trong khám tù (4:3). Cơ hội cả Hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh và giảng
đạo dạn dĩ (4:31).

III. ĐỂ CÓ HỘI THÁNH CẦU NGUYỆN.
Luca19:46 Có lời chép rằng: Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện;
Thiết lập một cam kết. Các đề nghị cho mục tiêu cầu nguyện.
1.Tôi là người cầu nguyện.
a. Lập sổ Cầu nguyện ( thay cho sổ liên lạc ). Trong sổ có từ ngày thứ
hai đến thứ bảy có tên từng gia đình để cầu nguyện.
b. Hứa nguyện dành một thì giờ nhứt định trong ngày cầu nguyện.
Mat 6:6 . Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng.
2.Giađình tôi là gia đình cầu nguyện.
-Tập các con cầu nguyện và đọc Kinh thánh.
3.Hội thánh tôi là Hội thánh cầu nguyện.
a. Tham dự các buổi cầu nguyện của Hội thánh. Hội thánh đầu tiên
có các buổi cầu nguyện chung. Công 4:31; Công 12:5; Công
16:13 Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông, là

nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện;

b. Nhờ Hội thánh cầu nguyện cho gia đình mình.
Giacơ 5:14 Trong anh em có ai đauốm chăng? Hãy mời các trưởng lão
Hội thánh đến, …. hãy cầu nguyện cho người.
Có 2 danh sách: Một tuần đến hiệp nguyện những gia đình ghi danh,
và một tuần đến thăm cầu nguyện những gia đình chưa có điều kiện
mời Hội thánh.
Công 8:15 Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới,
c. Cầu nguyện chung một lời. Là điều Chúa Giêxu đã dạy.
Ma 6:9. Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;
Côngvụ 1:24. Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức
Chúa Trời rằng:…
-Cầu nguyện chung một lời giúp mọi người dạn dĩ cầu nguyện.
-Giờ Thờ Phượng Chúa nên có lần chung một lời cầu nguyện.

