TUẦN 5
PHỤC HƯNG/THỨC TỈNH VỀ
SỨ MẠNG CỦA ĐẤNG CHRIST
Tuần này, chúng ta xem xét một số điều mà Chúa Giê-xu đã kêu gọi
chúng ta làm khi chúng ta đang sống cho sứ mệnh của Ngài trong
thế gian này. Ngài định rõ và giao nhiệm vụ cho chúng ta thi hành.
Cầu mong chúng ta vâng lời và nhờ cậy Ngài để thực hiện sứ mệnh
này.
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DAY
LÀM MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

MA-THI-Ơ 5:13–16

Chúa Giê-xu sử dụng hai ẩn dụ để mô tả sứ mạng của chúng ta. Ngài phán rằng chúng ta là
“muối của đất” (câu 13) và “ánh sáng của thế gian” (câu 14). Cả hai đều nói lên sứ mệnh
Chúa Giê-xu giao cho chúng ta liên quan đến việc tạo ảnh hưởng đến những người xung
quanh là những người chưa biết Ngài.
Muối thêm hương vị và hoạt động như một tác nhân thanh lọc và bảo quản. Chúa Giê-xu kêu
gọi chúng ta đến với một lối sống khác biệt, mang đặc tính của Ngài có ảnh hưởng tích cực
đến đạo đức và luân lý cho những người chung quanh. Đời sống của chúng ta nên hướng dẫn
mọi người đến với Đấng Christ, Đấng duy nhất có thể cho chúng ta một lối sống tránh khỏi sự
suy đồi đạo đức và luân lý của thế gian. Nếu chúng ta sống giống như thế gian, thì chúng ta sẽ
không bao giờ có thể thay đổi những người trong thế gian.
Ánh sáng đẩy lùi bóng tối, giúp mọi người có thể nhìn rõ hơn. Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta
rằng ánh sáng không thể bị che giấu nhưng phải được tỏa ra để mang lại lợi ích cho những
người vẫn còn trong bóng tối thuộc linh. Đời sống chúng ta là nhân chứng — cả trong lời nói
và lối sống — phải được thể hiện để giúp người khác nhìn thấy Chúa Giê-xu. I Giăng 1:5 nhắc
nhở chúng ta rằng “Đức Chúa Trời là sự sáng.” Đặc tính của Ngài hoàn toàn thánh khiết. Khi
chúng ta đi sâu hơn vào mối quan hệ với Chúa Giê-xu, Thánh Linh của Ngài càng ngày càng
thánh hóa nhân cách chúng ta để giống như Ngài. Mọi người sẽ được thu hút đến với Chúa
Giê-xu qua những gì họ thấy trong chúng ta.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Xin Chúa Thánh Linh chỉ ra bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống của bạn làm
trở ngại cho việc hướng dẫn mọi người đến với Chúa Giê-xu. Hãy ăn năn
những gì mà ĐứcThánh Linh bày tỏ cho chúng ta.

2. Mặc dù chúng ta không sống giống như thế gian, nhưng chúng ta đang ở
trong thế gian. Nếu bạn không muốn tiếp xúc với những người chưa biết
Chúa, hãy cầu xin Chúa ban cho bạn can đảm để ánh sáng của Chúa được
bày tỏ ra trong đời sống bạn.

3. Lập danh sách những người nơi bạn ở, sở làm hoặc trường học, những
người dường như không có mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Cầu nguyện cho
những người này và làm chứng cho họ biết Ngài.

»được soạn bởi Terry Smith
QUAY LẠI MỤC LỤC
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DAY
TRỞ NÊN TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI

LU-CA 5:1–11

Chúng ta đọc thấy Chúa Giê-xu kêu gọi những người đơn sơ và bình thường theo Ngài. Với
tư cách là Vua của vũ trụ, Ngài không “cần” những người thợ cũng như Ngài không phải là
một người phân công. Ngài có thể dùng một con lừa thực hiện công việc cho Ngài, như đã
xảy ra trong Cựu Ước.
Từ khi tạo dựng và kể từ khi tội lỗi xâm nhập vào nhân loại, “sự kêu gọi” của Đức Chúa Trời
là để chúng ta thuộc về Ngài, biết Ngài và ở với Ngài. Tất cả đều xuất phát từ "tiếng gọi"
này.
Khi Phi-e-rơ và các bạn đi theo Thầy, Chúa Giê-xu đã dạy họ Lời Đức Chúa Trời và Nước
Ngài. Khi sống trong sự thông công chặt chẽ với Chúa, họ cũng “hiểu” được ý nghĩa mối
quan hệ yêu thương, tin cậy Chúa Cha qua sự quan sát đời sống và công việc bày tỏ lòng yêu
thương của Chúa Giê-xu.
Khi chấp nhận lời mời của Chúa Giê-xu thì những người theo Ngài dần dần trở nên giống
như Ngài —chú tâm về người khác, thay vì nghĩ về mình để danh Chúa được vinh hiển. Đức
Chúa Trời luôn muốn con dân Chúa hiệp lại với nhau. Lời kêu gọi luôn là Chúa ở với chúng
ta và qua chúng ta để đến với thế giới đang bị tổn thương. Đức Thánh Linh tiếp tục biến đổi
và thánh hóa chúng ta giống Chúa Giê-xu ngay cả khi Ngài làm việc qua chúng ta, kêu gọi
người khác đến với chính Ngài.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Mối quan hệ của bạn với Cha Thiên Thượng như thế nào? Bạn có đói khát
Ngài và Lời Ngài không? Chúa có phải là điều thỏa mãn hàng ngày của bạn
không? Nếu không thì tại sao? Những điều nào bạn cần thay đổi để có
được sự giao thông mật thiết với Ngài?

2. Lãnh vực nào trong cuộc sống của bạn cần phải điểu chỉnh, để bạn có thể
cùng làm việc với Chúa để trở nên tay đánh lưới người?

3. Bạn có bạn bè là người chưa biết Chúa không? Nếu không, làm cách nào
bạn có thể chủ động để tạo được một tình bạn đáng tin cậy và có ý nghĩa
cho người chưa biết Chúa?

»được soạn bởi Annie George
QUAY LẠI MỤC LỤC

TUẦN 5

DAY
CHĂM SÓC NHỮNG NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG MA-THI-Ơ 25:31–46
Chúa đã ủy thác cho chúng ta chăm sóc dân sự Ngài, như Đấng Christ — đặc biệt là những
người đang bị tổn thương. Sự quan tâm chăm sóc như vậy là một hành động tôn thờ Chúa,
Đấng hiện thân qua lòng nhân từ của Chúa Cha. Chúng ta cũng thể hiện tấm lòng của Ngài
để chăm sóc như Đấng Christ — Ngài là tình yêu trong chúng ta và muốn thấy tình thương
yêu đó qua chúng ta (Giăng 17:21–26). Chăm sóc như Chúa Giê-xu Christ không chỉ là một
ý tưởng hay, mà còn là một chỉ thị cho những ai thuộc về Ngài.
Ma-thi-ơ 25:31–46 mô tả sự tái lâm của Đấng Christ và sự phán xét cuối cùng. Vua Giê-xu,
được tôn phong là Chiên Con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:29; Khải 5: 6, 6:16, 12:11), tách
ra con chiên ở bên phải của Ngài là những ai mang tấm lòng giống như tấm lòng như Ngài,
với những người không tin là dê ở bên trái. Sự khác biệt giữa hai nhóm là tấm lòng của họ và
cách họ quan tâm đối với người khác.
Những người của Đấng Christ quan tâm như Ngài. Trong sự hiện diện nhập thể của Ngài,
chúng ta cho người đói ăn, cho người khát nước uống, chào đón người lạ, cho quần áo cho
những kẻ thiếu thốn, thăm người bệnh, đến với những người đang ở trong tù, và phục vụ
những người bị tổn thương bằng mọi cách khác nhau. Như cách Ngài đã yêu chúng ta thì
chúng ta cũng yêu họ như vậy; khi chúng ta yêu họ là chúng ta yêu Ngài.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Cầu xin Chúa tha thứ cho bạn vì đã bỏ lỡ những cơ hội để phục vụ Ngài
bằng tình yêu thương và lòng tử tế với những người đang bị tổn thương.

2. Hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Linh ban cho bạn có đôi mắt để nhìn thấy
những người đang bị tổn thương như Ngài thấy và làm mới tấm lòng của
bạn để bạn quan tâm như Ngài.

3. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho bạn để phục vụ người bị tổn thương
và làm vinh hiển danh Ngài.

»được soạn bởi Cathy Sigmund
QUAY LẠI MỤC LỤC
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DAY
RAO GIẢNG PHÚC ÂM CHO TOÀN THẾ GIỚI

MA-THI-Ơ 24:14

Khi Chúa Giê-xu được các môn đồ hỏi về dấu hiệu của sự tái lâm của Ngài, Ngài nói rằng
“phúc âm của vương quốc này sẽ được rao giảng trên toàn thế giới như một bằng chứng cho
muôn dân, và ngày cuối cùng sẽ đến.” Có thể họ hy vọng rằng Chúa Giê-xu sẽ nói, “ngày nay
là thời kỳ cuối cùng,” nhưng Ngài đã không nói như vậy. Thay vào đó, Ngài mời họ tham gia
vào việc rao truyền tin mừng về Vương quốc của Ngài cho khắp thế giới.
Bốn mươi năm trước, tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình sắp kết thúc vì tôi luôn sợ hãi và sống
trong bóng tối, nhưng tôi đã nghe phúc âm và tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu qua lời
rao giảng của một trong những tôi tớ của Ngài. Ba mươi năm trước, tôi đã nghĩ cuộc đời mình
lại kết thúc vì tôi nằm trên giường bệnh với khối u trong não, nhưng Chúa đã chữa lành cho
tôi, cho phép tôi sống và mời tôi cùng đi với Ngài để truyền bá phúc âm cho thế giới.
Chúng ta phải mang tin mừng của Chúa Giê-xu đến với thế giới đang hấp hối. Chúng ta phải
trở thành nhân chứng của Ngài cho tất cả những người xung quanh chúng ta, những người
chưa từng có cơ hội nghe Lời Đức Chúa Trời và về sự tái lâm vinh hiển của Chúa Giê-xu. Vì
vậy, khi tham gia vào mùa cầu nguyện này, chúng ta phải trung thành với Chúa Giê-xu và
siêng năng học Lời Chúa và rao giảng Lời hằng sống của Ngài cũng như làm chứng cho muôn
dân cho đến ngày Chúa trở lại.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Cầu nguyện để Đức Chúa Trời cho phép Lời Ngài được rao giảng qua bạn.
2. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh giúp bạn sống như một bằng chứng cho sự
tốt lành của Ngài.

3. Cầu nguyện Chúa thêm sức cho gia đình Phước Âm Liên Hiệp để cầu
nguyện một cách trung thành và mang Phúc Âm của Nước Trời đến mọi
quốc gia.

»được soạn bởi Hendy Siu

QUAY LẠI MỤC LỤC
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DAY
BẠN SẼ LÀ NHÂN CHỨNG CHO CHÚA

CÔNG VỤ 1:8

Các môn đồ của Chúa Giê-xu được kêu gọi để trở thành nhân chứng cho Ngài trong công
việc khôi phục và giới thiệu Vương quốc của Ngài cho mọi dân tộc. Theo Phúc Âm Lu-ca
(24:45–48), Chúa Giê-xu nói với các môn đồ những điều họ cần phải làm chứng: Sự khổ nạn
và Sự Phục Sinh của Ngài cùng với thông điệp về sự ăn năn để được tha tội. Là môn đệ của
Ngài, chúng ta cũng được kêu gọi trở thành nhân chứng cho Ngài qua quyền năng của Chúa
Thánh Linh.
Nhưng điều này có nghĩa là gì? Công việc của Thánh Linh qua các sứ đồ trong sách Công vụ
được hiểu là sự mở rộng việc rao giảng Tin Lành bắt đầu từ Chúa Giê-xu và bây giờ được
Thánh Linh Ngài tiếp tục trong chúng ta. Thánh Linh cung cấp quyền năng, cho phép chúng
ta trở thành những nhân chứng trung thành cho Đấng Christ, thực hiện rộng rãi và vô điều
kiện của Phúc Âm cho tất cả các dân tộc. Quyền năng phục sinh của Thánh Linh được nhìn
thấy trong đời sống thay đổi, giống như Đấng Christ của chúng ta. Qua sự làm chứng của
chúng ta thì Thánh Linh thúc đẩy người khác tin.
Trọng tâm thông điệp của chúng ta không phải là Thánh Linh và các ân tứ của Ngài, mà là
Chúa Giê-xu — sự đau khổ, sự Phục sinh và sự hy sinh của Ngài dành cho tất cả các dân tộc.
Bằng chứng thực tế của Thánh Linh là quyền năng của Ngài trong chúng ta để đem mọi
người đến với Đấng Christ. Chính Chúa Giê-xu là sự thể hiện mà Đức Chúa Trời dự định cho
thế giới, và chúng ta là phương tiện Ngài dùng để nói về Chúa Giê-xu.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Giữ sự tập trung của bạn vào Chúa Giê-xu từng giây, từng phút mỗi ngày
(Hê-bơ-rơ 12:1–2), và đừng bị phân tâm bởi những lời dụ dỗ tạm thời của
văn hóa chúng ta.

2. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn thể hiện Chúa Giê-xu qua đời sống bạn để biến
đổi thế hệ đang lạc lối hôm nay.

3. Luôn tích cực tìm cách giới thiệu Chúa Giê-xu cho bạn bè của bạn, đồng
nghiệp và hàng xóm.

»được soạn bởi Brenna Vickers
QUAY LẠI MỤC LỤC
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DAY
CHUẨN BỊ ĐỂ TRẢ LỜI

1 PHI-E-RƠ 3:15

Chuẩn bị để trả lời nhưng phải bắt đầu bằng cách tạo cơ hội để đươc hỏi. Nói cách khác,
chúng ta bắt đầu bằng một câu đố mà người ta không thể nào bỏ qua được.
Đó là lý do tại sao trong Bài Giảng Trên Núi chúng ta gọi nơi đó là một thành phố trên đồi
không thể che khuất được. Và đó là lý do tại sao trong Đại Mạng Lệnh, chúng ta được yêu
cầu đào tạo môn đệ khi chúng ta đi ra. Bởi vì trong sứ mệnh của Đức Chúa Trời, chúng ta
không phải ép buộc hoặc tranh cãi với mọi người để họ đi theo chúng ta; thay vào đó, chúng
ta thu hút họ. Trên thực tế, chúng ta đang sống một cuộc sống thu hút sự chú ý của mọi
người và khiến họ ngạc nhiên về lòng vui mừng, tình yêu, bình an, sự tự do và hy vọng đặt
biệt trong chúng ta.
Lời chứng thuyết phục nhất của một Cơ Đốc nhân là cuộc sống được dẫn dắt bởi Chúa
Thánh Linh. Tin Lành hứa hẹn một cuộc sống như vậy sẽ bùng nổ khi tôi chết đi cái bản ngã
tự nhiên của mình là giải quyết mọi vấn đề bằng sức riêng thay vì tin cậy Chúa. Một lần
nữa, thay vì sử dụng mọi cách theo sự hiểu biết của con người, tôi chọn từng phút, từng giây
từ chối chính mình. Chỉ khi đó, tôi mới có thể bước theo sự hiện diện đầy năng quyền của
Đấng Christ trong tôi. Qua sự dẫn dắt và sự khôn ngoan của Ngài, tôi sẽ nhận được sự tự do,
ân sủng và bình an từ Ngài mà mọi người dường như đang lo lắng tìm sai chỗ.
Trong thế giới hổn độn và đầy tổn thương này, một cuộc sống quyền năng như vậy sẽ không
thể nào không được chú ý, và sẽ có những câu hỏi thắc mắc về sự thay đổi của cá nhân đó.
Và chắc chắn, chỉ có chính những cuộc đời kỳ diệu đó mới thỏa mãn được câu hỏi của
người hỏi. Tôi có thể gọi đó là môn đồ hóa.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn tin cậy nơi Ngài nhiều hơn hôm nay và ban cho
bạn tràn đầy bình an của Ngài.

2. Cầu xin Chúa ban cho bạn có cơ hội trò chuyện đem lại sức sống mới cho
người khác.

3. Cầu xin Đức Thánh Linh giúp đỡ bạn trở thành người thể hiện được sự
nhân từ và thương xót của Ngài.

»được soạn bởi Javier Gomez
QUAY LẠI MỤC LỤC
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DAY
ĐI VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ

MA-THI-Ơ 28: 18–20

Trong bản văn quen thuộc “Đại Mạng Lệnh” ngày nay, chúng ta dễ bị cám dỗ để hiểu sai điểm
chính của nó. Chúng ta có thể bị dẫn dụ để tin rằng mạng lệnh này chỉ dành riêng cho những
nhà truyền giáo chuyên môn, một số ít người được tuyển chọn làm giỏi về việc này hoặc đơn
giản là đủ gan dạ để di chuyển tới một nền văn hóa khác để truyền bá Phúc Âm.
Không phải là tôi muốn giảm thiểu lời kêu gọi quan trọng rời khỏi quê hương của một người và
mang Phúc Âm đến những nơi ít tiếp cận nhất trên trái đất. Trên thực tế, đó là điều đặc biệt mà
tôi yêu thích nơi gia đình Phước Âm Liên Hiệp của chúng ta.
Tuy nhiên, những lời của Chúa Giê-xu trong phân đoạn này không dành cho một số môn đồ
trên đỉnh núi hoặc những người đã hoàn thành khóa đào tạo đa văn hóa. Mạng lệnh này là dành
cho tất cả chúng ta.
Không phải dễ để đào tạo môn đệ. Đôi khi, thật khó chịu và cảm thấy như là không thể làm
được cho một số người, khi phải sống một cuộc đời đem lại ánh sáng và lẽ thật cho mọi người
xung quanh chúng ta, mời gọi họ đi theo Chúa Giê-xu, đầu phục Ngài, và sau đó dạy họ hết tất
cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta.
Có phải chúng ta đã đánh mất sự nhiệt thành môn đồ hóa không? Chúng ta có bị cám dỗ để
“thuê người” làm cái sứ mạng này không? Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lòng nhiệt
thành mới trong đời sống chúng ta và niềm tin mới là chính Chúa Giê-xu sẽ lôi kéo, thực hiện
công việc và ở với chúng ta mãi mãi.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn cơ hội đào tạo môn đệ với một hoặc hai
người trong tuần này.

2. Xin Chúa khơi dậy trong bạn niềm đam mê với mục vụ này.
3. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài luôn hiện diện trong cuộc sống của bạn để làm
trọn những lời hứa của Ngài.

»được soạn bởi Tim Meier
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