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Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Công 
Tác Truyền Giáo Bắc Mỹ Và Quỹ 

Phục Sinh Annie Armstrong

QUỸ TRUYỀN GIÁO PHỤC SINH

HƯỚNG DẪN  
CẦU NGUYỆN

DAN & AMANDA COLEMANJACOB & JESSICA DAHL
ELLENSBURG, WASHINGTON

Một Đời Sống Biến Đổi

Shannon không biết gì về hội thánh Resonate Church. 
Nếu cô có biết, cô cũng chẳng quan tâm gì. Cô làm quản 
lý ở một tiệm cà-phê và tổ chức tiệc tùng vào những cuối 
tuần với những ca làm việc dài. Cô diễn tả giáo dục gia 
đình coi như “đỗ vỡ.” Nhà thờ là nơi gia đình cô đi khi 
cô còn trẻ, cô nói, “Đó là thứ tự ưu tiên hàng đầu của 
chúng tôi.”

Một ngày kia Shannon gặp Jessica, vợ của của Jacob Dahl 
người lập hội thánh ở quầy cà-phê, và từ giây phút đó 
trở đi, Jessica không ngừng theo đuổi cô. Sau khi từ chối 
những lần mời gọi, Shannon cũng bắt đầu gặp Jessica 
và Jacob và tham gia với hội thánh. Qua cộng đồng 
Resonate cô học biết ân điển Đức Chúa Trời. “Điều tuyệt 
diệu nhất để làm con của Đấng Christ là ân điển - sự 
tha thứ.” Shannon cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại trong 
phòng khách của gia đình Dahl. Bây giờ cô đang hướng 
dẫn một nhóm nhỏ và dự tính làm thành viên trong 
nhóm lập hội thánh khi Resonate tiếp tục mở rộng nữa.

Tìm hiểu thêm về mục vụ của Dahl tại:
AnnieArmstrong.com/Dahl

Sự Quan Trọng Của Tính Nhất Quán

Dan Coleman nói anh và vợ anh, Amanda, là “Người 
tân Anh Quốc mới biết Tân Anh Quốc.” Là giáo sĩ cho 
người có văn hóa bản bổn xứ, họ dùng trực giác với 
chiến lược để tiếp cận cộng đồng. Từ những quan chức 
thành phố đến gia đình có con cái, thành viên của hội 
thánh Kennebec Community Church luôn luôn xây 
dựng mối quan hệ với những người chung quanh họ.

Điều hành trại thể thao cho nhi đồng được xem là điều 
tự nhiên và thích hợp, ít dính dáng đến vấn đề tôn giáo 
ở trong quận hạt. “Chúng tôi tiếp cận hàng trăm em, 
và chúng tôi phải tiếp đón gia đình các em vào nhà 
thờ Chúa Nhật sau kỳ trại,” Dan nói. “Nhu cầu nầy 
thật to lớn ở nơi đây.” Khi các gia đình kinh nghiệm 
sự tôn kính và cộng đồng thánh kinh của Kennebec 
Community Church, làm cho họ có cái nhìn tươi mới 
về Chúa Giê-xu. Một số đã gia nhập hội thánh và được 
nhận lễ báp-têm. Bây giờ Dan có cơ hội cùng với những 
người lập hội thánh tương lai trong vùng nầy như là 
một người có kinh nghiệm thành lập hội thánh với Hội 
Truyền Giáo Bắc Mỹ trong khi vẫn tiếp tục phục vụ tại 
Kennebec.

Tìm hiểu thêm về Mục vụ của Coleman tại:
AnnieArmstrong.com/Coleman

KELLY & BRANDI PARRISH
FORT COLLINS, COLORADO

Từ Chết Qua Sống

Kelly và Brandi cầu nguyện về sự thành lập hội thánh 
đang khi ở tại Texas. Điều đó có nghĩa là lìa gia đình, 
bạn bè, và tiểu bang họ yêu mến. Một điều giúp đỡ trong 
những giai đoạn chuyển tiếp là sự cầu hỏi Đức Chúa Trời 
làm cho lòng họ tan vỡ cho những người ở Colorado, nãy 
sinh tình yêu cho khách lạ là những người sẽ sớm trở 
thành láng giềng của họ. Lời cầu nguyện có kết quả.

Trong diễn tiến thành lập hội thánh Living Rock 
Church, gia đình Parrish tiếp cận với hàng xóm 
bằng cách đánh máy những câu kinh thánh trên kẹo 
Halloween và sắp đặt chương trình tìm trứng mùa Phục 
Sinh mà cao điểm là chia xẻ Phúc âm. Họ đầu tư thì giờ 
của họ vào những người bạn, dù khi đi câu cá hay uống 
trà thân mật với nhau. “Chúng tôi không nói với ai là 
chúng tôi đến đây để lập hội thánh. Chúng tôi đến đây 
vì họ. Chúng tôi đến vì yêu mến họ,” Brandi nói. Ngày 
nay gia đình Parrish hoan nghênh mọi người và sắn sàng 
giúp đỡ một nơi an toàn cho xóm giềng. Kelly và Brandi 
mời người ta vào nhà mình theo lòng hiếu khách của 
người Texas và cũng đã vui mừng vì nhiều quyết định 
nhận cứu rỗi của Chúa Giê-xu. “Vun trồng là một việc 
siêu nhiên,” Kelly nói. “chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể 
làm một người từ chết qua sống.”

Tìm hiểu thêm về mục vụ của Parrish tại:
AnnieArmstrong.com/Parrish
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Hãy tưởng tượng xem điều gì xảy ra cho Báp-tít 
Nam Phương ở vùng Bắc Mỹ - mỗi ngày những 
người như chúng ta quyết ôm chặt lấy tiếng gọi 
truyền giáo, để cùng làm việc với nhau, vì cớ 
Vương quốc Đức Chúa Trời.

Những tấm lòng sẽ đổi thay, 
Những cụôc đời được biến đổi.

Những người dân ở Hoa Kỳ
& Gia-nã-đại sẽ được đem vào
đại gia đình của Đấng Christ!

Cầu Nguyện:
Tìm được những người lạc mất ở Ellensburg  

và Đức Chúa Trời sẽ dấy lên những người  
lãnh đạo mục vụ.

Đức Chúa Trời cho thấy những việc tốt lành
mà Ngài muốn bạn làm (Ê-phê-sô 2:10).

Cầu Nguyện:
Những người theo Chúa trưởng thành đến để 

giúp đỡ môn đệ hóa người mới tin.

Bạn sẽ bước đi bằng đức tin trong Đức Chúa  
Trời hơn là bởi sự khôn ngoan riêng của bạn 

(Châm-ngôn 3:5-6).

Cầu Nguyện:
Những người New England cảm nhận được sự 

kêu gọi và phục vụ trọn thời gian.

Bạn sẽ chiếu sáng ngọn đèn của minh cho Đấng 
Christ nơi mà bạn được đặt để (Ma-thi-ơ 5:16).

AUGUSTA, MAINE

Cầu nguyện sốt sắng cho giáo sĩ Bắc Mỹ 
và những hội thánh làm việc cùng nhau 

cho vương quốc của Đức Chúa Trời  
(Rô-ma 15:5-6).

Dâng hiến rời rộng để ủng hộ những giáo 
sĩ trong vùng Bắc Mỹ qua Quỹ Phục Sinh 

Annie Armstrong (II Cô-rinh-tô 9:6-7).

Đi với mục đích như là một giáo sĩ  
vào cộng đồng nơi mà Đức Chúa Trời  

đặt để bạn (Ma-thi-ơ 28:19).

Để biết thêm về
Quỹ Phục Sinh Annie Armstrong,
hay dâng hiến trên mạng, xin vào

ANNIEARMSTRONG.COM
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Hội Thánh ban đầu cùng nhau làm việc để có hiệu quả xây 
dựng Vương quốc Đức Chúa Trời. Ngày nay, Báp-tít Nam 
Phương đi theo đường hướng đó. Chìa khóa sự thành công 
của Hội thánh ban đầu trong Công Vụ Các Sứ-đồ ngày nay 
vẫn còn nguyên. Trong Công Vụ Các Sứ-đồ đoạn 8, chúng 
ta thấy Phi-líp giảng dạy Chúa Giê-xu cho những người lạc 
mất ở Sa-ma-ri - một nơi đầy tội ác. Và Đức Thánh Linh đã 
đột phá sự tối tăm. Người ta đã được giải cứu khỏi những 
tà linh ô uế. Đau ốm và bệnh tật cúi đầu trước Đấng Christ. 
Ngay cả Si-môn khét tiếng - thầy phù thủy được nể sợ làm 
nghề ma thuật - quay trở lại cùng Chúa Giê-xu và được báp-

Sự cầu nguyện và ủng hộ tài chánh của bạn qua Quỹ Phục Sinh Annie Armstrong
là những sự cung ứng cần thiết cho những giáo sĩ của chúng ta. 

têm. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã vượt qua Sa-ma-ri, 
và Kinh Thánh chép  “Có sự vui mừng lớn trong thành.” Đó 
là sự chiến thắng cho Đấng Christ và Vương quốc Ngài.

Vì Chúa Giê-xu Christ vẫn y nguyên, hôm qua, ngày nay, và 
đến đời đời, cùng một năng quyền khiến Ngài sống lại từ 
phần mộ, sống trong dân Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu và 
năng quyền Ngài, chúng ta gởi những giáo sĩ Báp-tít Nam 
Phương tới những người Sa-ma-ri mà chưa tiếp cận được 
của Bắc Mỹ để giảng dạy, làm báp-têm, và cùng nhau môn 
đệ hóa cho Vương quốc Ngài.

MỘT MÙA THU 
HOẠCH
Dồi Dào

Không có gì bí mật về nhiều sự thách thức ở cánh 
đồng truyền giáo tại Hoa Kỳ và Gia-nạ-đại. Bảy 
mươi đến bảy mươi lăm phần trăm Hội Thánh 
Báp-tít Nam Phương ở Hoa Kỳ giử nguyên hay 
là giảm thiểu. Trung bình, 17 Hội Thánh Báp-tít 
Nam Phương đóng cửa luôn mỗi Chúa Nhật, bỏ lại 
những xóm làng không được phục vụ và chưa tiếp 
cận trong những thành phố khắp vùng Bắc Mỹ.

Hãy để ánh sáng chiếu sáng tăm tối. Đừng quên  
rằng Bắc Mỹ đã từng trãi qua những ngày tăm 
linh tối tăm trước đây. Trong thời kỳ cằn cõi, có sự 
thức tỉnh và phục hưng lớn đã làm cho nước Chúa 
Giê-xu phát triển cách mạnh mẽ. Điều đó không 
làm ngạc nhiên vì những sự phục hưng tâm linh vĩ 
đại nhất trên đất nước chúng ta bắt đầu với sự cầu 
nguyện. Trong sự cầu nguyện, chúng ta mời Chúa 
vào và trao Ngài quyền tể trị. Trong sự cầu nguyện, 
chúng ta để Vua Giê-xu chiếm hữu. Tuần nầy, hãy 
hướng đến Đấng tể trị trên cao và qui định mọi sự - 
thấy được và không thấy được.

Cầu Nguyện: 
Cho các giáo sĩ khắp vùng Bắc Mỹ đặt Đấng 

Christ làm trọng tâm đời sống tâm linh.  
(Rôma 15:18-19).

Chúa sai phái nhiều nhân sự để đến với  
hàng triệu người vùng Bắc Mỹ đang sống 

trong tối tăm (Luca 10:2).

Bạn và Hội Thánh của bạn sẽ là những nhà 
truyền giáo cho Đấng Christ trong thôn xóm 

của bạn (II Cô-rinh-tô 5:14-15).

NGÀY
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JAMES & NATARSHA ROBERSON 
BROOKLYN, NEW YORK

Một Hành Động Như Sự Gặp gỡ

James Roberson biết sự quan trong khi ra khỏi sự thỏa 
mái của mình. Là một người đi khai mở Hội Thánh 
mơi thuộc giáo hội Báp-tít Nam Phương, anh và vợ, 
Natarsha, dời gia đình đến Brooklyn nơi xa lạ để lập hội 
thánh The Bridge Church. Khi đã định cư trong thôn 
xóm, James tin cậy Chúa mở đúng cánh cửa cho anh. 
“Tôi vừa mở sách Công Vụ Các Sứ-đồ và thử,” Anh nói.

Một ngày nọ khi đang đi bộ cầu nguyện, James đi ngang 
qua Long Island University, Brooklyn, một khuôn viên 
đại học trong bảy năm không có sự hiện diện của phúc 
âm. Anh đặt tay trên toà nhà và cầu nguyện, “Lạy Chúa, 
Chúa sẽ mở cánh cửa trong khuôn viên đại học nầy cho 
con hay một ai khác?” Khi anh bước vào trong tiền sảnh, 
hai em sinh viên đang tranh cãi, một em la lớn, “Đúng, 
chính Ngài đó.” Khi em nầy thấy James đến, em quay 
lại với anh và hỏi, “Anh có tin Đức Chúa Giê-xu là Con 
Đức Chúa Trời không?” Sau cuộc gặp gỡ kỳ diệu nầy, và 
vài cuộc họp trong văn phòng của trưởng khoa, và Chúa 
phối hợp những sự kiện, Mục Sư James có được mục vụ 
tên Ignite cho sinh viên trong khuôn viên nhà trường.

Tìm hiểu thêm về mục vụ của Roberson tại
AnnieArmstrong.com/roberson

Cầu Nguyện:
Mục vụ sinh viên Ignite lớn mạnh và tự duy  

trì trong một cộng đồng để thờ phượng  
Chúa, và The Bridge Church sẽ tạo nên  

nhiều lãnh đạo trong tương lai.

Chúa cho thấy làm thế nào để bạn nhạy cảm với 
những nhu cầu của người xung quanh bạn  

(Phi-líp 2:4). 
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GARTH & PATTY LENO
WINDSOR, ONTARIO

RON & KIM CARR 
JACKSONVILLE, FLORIDA

Phúc Âm Trong Nhiễm Sắc Thể Chúng Ta

Ron và Kim Carr thành lập trung tâm the International 
Learning Center (ILT), một tổ chức truyền giáo dựa trên 
lòng thương tiếp cận đến với những sinh viên ngoại 
quốc. Những học sinh học lớp Anh Ngữ là ngôn ngữ thứ 
hai (ESL), qua huấn luyện về văn hóa; học về quốc tịch, 
sức khỏe, và những đề tài khác nữa. Điều quan trọng 
nhất là, gia đình Carr sắp đặt khóa tập đọc bổ sung - một 
lớp mà người hướng dẫn dùng Kinh Thánh làm bài đọc.

Kim nói, “Nhiều học sinh ghi danh và hoan nghênh sự 
giúp đỡ tập đọc, và nhiều người trong số họ lần đầu tiên 
biết được thế giới qua cái nhìn từ Kinh Thánh.”
Khóa học bao gồm lược khảo Thánh Kinh và đọc trích 
đọan về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Khi 
những học sinh nghe về tình yêu của Chúa Giê-xu, nhiều 
người đáp ứng bằng đức tin ngay trong lớp. Lời khuyên 
của Carr về nền tảng tiếp cận cộng đồng? “Biết chắc 
rằng phúc âm là nhiễm sắc thể cho mục vụ của chúng ta. 
Chúng tôi làm bởi sự giảng dạy và mời những người lập 
hội thánh vào lớp học, để họ có thể nối kết với học sinh 
ESL và những hội thánh địa phương.” Mục vụ nầy đang 
trên tiến cấp số nhân ở những thành phố khác như New 
York City.

Tìm hiểu thêm về mục vụ của Carr tại:
AnnieArmstrong.com/Carr

Làm Việc Cùng Nhau Vì Phúc Âm

Garth và Patty Leno chưa bao giờ nghĩ đến thành lập 
một hội thánh. Trước đây Garth giảng dạy như một mục 
sư, nhưng còn về lập hội thánh? Anh và Patty chỉ mời 
người đến nhà mình ở Windsor, Ontario để học Kinh 
Thánh tối thứ Bảy. Dầu vậy Chúa bắt đầu cho thấy Ngài 
có những kế hoạch khác. Những đời sống thay đổi trong 
cả thành phố được thêm vào.

Lớp học Kinh Thánh quá đông cho phòng khách của họ 
nên họ bắt đầu họp tại câu lạc bộ đánh gôn địa phương. 
Và rồi họ đông hơn cả hai phòng lớn. Hội Thánh The 
Gathering Church ở Windsor đã hình thành phát triển 
cách tự nhiên với bàn tay vô hình của Đức Chúa Trời 
hướng dẫn từng bước một. Garth cho biết, “Một ngày nọ 
tôi nói dỡn rằng. ‘Có thể chúng ta nên bắt đầu một hội 
thánh.’ Mọi người đều đồng ý.” 
Hôm nay, hội thánh The Gathering Church chú trọng 
vào sự tìm đến những người mới và lập các hội thánh. 
Garth nói, “Nếu chúng ta có thể làm cho người của 
chúng ta làm việc cùng nhau và sống bày tỏ Phúc Âm 
với láng giềng của họ, chúng ta có thể chứng kiến năng 
quyền phúc âm cách linh động.

Tìm hiểu thêm về mục vụ của Leno tại:
AnnieAmstrong.com/Leno

Cầu Nguyện:
Cho Phúc Âm được lớn lên trong đời  

sống dân chúng, trong hội thánh, và toàn  
cả vùng Windsor.

Sự tin cậy vào Đức Chúa Trời sẽ khiến bạn  
dũng cảm và tự tin (Thi thiên 20:7).

Cầu Nguyện:
Sự khôn ngoan và hướng dẫn của Đức  
Chúa Trời để khuôn mẫu ILT được tăng  

gia khắp vùng Bắc Mỹ. 

Chúa sẽ cho bạn thấy một người để bạn cầu 
nguyện và sớm tiếp cận với họ (I Timôthê 2:1-4).
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Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin lành của nước 
Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giê-xu Christ cho mình, thì cả đàn 
ông đàn bà đều chịu phép báp-têm. (Công Vụ Các Sứ-đồ 8:12) (BTT)
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