LỜI GIỚI THIỆU
Gia đình PHƯỚC ÂM LIÊN HIỆP thân mến,
Chào mừng bạn đến với 40 ngày cầu nguyện! Tập hướng dẫn cầu nguyện này bao gồm
những lời bài tĩnh nguyện hàng ngày và những lời gợi ý cầu nguyện được soạn ra để hướng
dẫn bạn đi vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, kêu cầu Ngài trong lời cầu nguyện và
lắng nghe tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài. Nghe về lời cầu nguyện, đọc về nó hoặc thậm
chí chỉ học biết về nó là chưa đủ. Trong 40 ngày này vào đầu năm 2022, chúng ta cần tham
gia vào việc cầu nguyện — có lẽ cần làm như vậy với mức độ thường xuyên, sự sốt sắng và
sự tập chú không bình thường đối với chúng ta. Chủ đề của năm nay là Phục Hưng/Thức
Tỉnh cho Đấng Christ. Mục đích của trọng tâm 40 ngày này là để chúng ta nhìn vào Chúa
Giê-xu; hãy nhớ Ngài là ai, Ngài đã làm gì, những gì Ngài đã ban cho chúng ta để làm, và
những gì Ngài sẽ làm trong tương lai.
Hãy nhìn xung quanh tất cả những gì đang xảy ra trong dất nước và thế giới của chúng ta. Đã
đến lúc cầu nguyện và đầu phục Chúa Giê-xu! Liệu rằng 40 Ngày Cầu Nguyện này có thể
thay đổi chúng ta, thay đổi đời sống cầu nguyện của chúng ta, thay đổi Phước Âm Liên Hiệp,
và thậm chí biến đổi quốc gia và thế giới của chúng ta không? Chúng ta hãy bước vào kinh
nghiệm cầu nguyện này với dự đoán rằng chúng ta sẽ gặp được Đức Chúa Trời hằng sống và
dán mắt vào Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện với một tinh thần mong đợi rằng Thánh Linh
của Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lớn lao ở trong, ở giữa chúng ta và qua chúng ta cho
sự vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ.
Hãy giữ vững đức tin!

Terry D. Smith
Phó Hội Trưởng đặc trách Mục Vụ Hội Thánh
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TUẦN 1
PHỤC HƯNG/THỨC TỈNH VỀ VINH HIỂN
CỦA ĐẤNG CHRIST
Suốt giai đoạn Chúa Giê-xu nhập thể, sự vinh hiển của Đấng Christ thường bị che
giấu, và chúng ta chỉ nhìn thấy sự khiêm nhường của Ngài. Nhưng vinh quang của
Ngài đã tồn tại từ ngàn đời trước và sẽ tiếp tục đi vào tương lai vĩnh cửu. Ngay cả
trong thời gian Ngài nhập thể, sự vinh quang của Ngài được bày tỏ theo thời gian.
Bài tĩnh nguyện tuần này mở ra nhiều khía cạnh khác nhau về sự vinh hiển của
Đấng Christ, để chúng ta sẽ tìm thấy chính mình được lôi cuốn vào sự thờ
phượng.

SỰ ĐỜI ĐỜI CỦA ĐẤNG CHRIST

MI-CHÊ 5:2

Đây là câu chuyện về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Một câu chuyện mà trong đó Cha
Thiên Thượng đã bước xuống đi vào trong giới hạn của thời gian, làm một vị khách nhỏ bé, dễ
thương từ thiên đàng đã đến Bết-lê-hem, một thành phố nhỏ có những bức tường đổ nát bao
quanh.
Người khách đó là một hài nhi mà sự vĩ đại và vinh quang của Đấng Tạo Hóa đã trở thành đơn
thuần chỉ là một con người. Trong suốt cuộc đời của Ngài, tình yêu thương của Đức Chúa Cha
đã đưa vị khách này vượt qua những thử thách khó khăn của nhân loại. Người đã trải qua bao
đau đớn, cô đơn và bị từ chối. Người bị khinh thường và bị loại bỏ. Nhưng Ngài đã được yêu.
Còn hơn thế nữa, chính Ngài là tình yêu.
Vị khách này cũng là một Đại Thẩm Phán. Ngài đã đi đến cuối con đường với những gánh
nặng tội lỗi của chúng ta trên vai Ngài, bị sỉ nhục, bị bỏ rơi, bị tát vào mặt và bị từ chối trên
cây thập tự vì lợi ích của chúng ta.
Vị khách bị sỉ nhục này, đã sống lại và được tôn cao, sau đó đã giành lại quyền tể trị trên mọi
sự; với tư cách là một người chăn hiền lành đã chăm sóc những con chiên của Ngài và tiếp tục
làm như vậy. Sự vĩ đại của danh Ngài dẫn chúng ta đến sự bảo đảm của tình yêu vĩnh cửu của
Ngài đó là sự an toàn và bình an.
Ngài từ cõi vĩnh hằng đã đến với nhân loại và trở về cõi vĩnh hằng, làm điều vĩ đại và còn vĩ
đại hơn nữa.
Đây là Chúa Giê-xu, Chúa của chúng ta. Ngài là một Đấng huyền nhiệm vĩ đại—không thể nào
hiểu cho đầy trọn nhưng là món quà đắt giá cho những ai tin tưởng và trân quý—không bởi
công đức, không vì xứng đáng, nhưng chỉ bởi ân điển bằng đức tin. Ngài được Chúa Cha sai
đến một thế giới đang suy tàn và thế giới ấy đang cần sự tiếp xúc từ bên ngoài thời gian, từ bên
ngoài nhân loại.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhẹ nhàng thỏa vui trong sự không thông
hiểu hết ý nghĩa của sự nhập thể.

2. Hãy cầu nguyện để Ngài dẫn dắt bạn đến sự biết ơn và thờ phượng.
3. Xin Ngài hướng dẫn bạn vào một cuộc sống xứng đáng với tình yêu
thương của Chúa dành cho bạn.

»được soạn bởi Jose Martinez
QUAY LẠI MỤC LỤC

TUẦN 1

DAY
THẦN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST

CÔ-LÔ-SE 2:9

Tôi nhận thấy rằng hầu hết các truyền thống của nhà thờ thường có xu hướng nhấn mạnh vào sự
siêu việt của Đức Chúa Trời hoặc sự bất tử của Ngài. Như một số người, tôi đã bước lên những
bước thang của Đền Thờ trên núi Giê-ru-sa-lem và nhà hội ở Chorazin. Những tam cấp ở đó có độ
dốc cao và không bằng phẳng với mục đích để cho mọi người đi chậm lại và để họ thận trọng biết
đây là không gian thiêng liêng mà họ đang bước vào. Ngày nay, gần như mỗi Chúa nhật khi bạn đi
vào một nhà thờ thì thường không có những bậc thang, bạn có thể cầm một tách cà phê và ung
dung mang vào nơi thờ phượng. Phần đông những người ở đó ăn mặc xuề xòa, lắm khi còn có
người đi trễ.
Trong Cô-lô-se 2: 8, Phao-lô ám chỉ đến một tà giáo đang âm ỉ trong hội thánh bao quanh sự xem
thường thần tánh của Đấng Christ. Trong câu 9, ông đối chiếu tà giáo này với một lẽ thật táo bạo
và quan trọng, “Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình...” Mặc
dù chúng ta không thấy rõ được cũng như tiếp cận Đấng Christ, chúng ta vẫn phải tôn trọng sự siêu
việt và thần tính của Ngài.
Không được nhầm lẫn, Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được (Cô-lô-se 1:15);
muôn vật đã được dựng nên trong Ngài (1:16); và muôn vật đứng vững trong Ngài (1:17). Chúng ta đi
theo không chỉ một người thầy tốt đến từ Ga-li-lê mà còn là Người đứng đầu của Hội thánh (1:18),
người đầu tiên được phục sinh (1:20), Đấng giải hòa mọi sự (1: 20–22).
Những điều trên tạo nên sự khác biệt trong cách chúng ta đến gần Ngài, tư thế của chúng ta trước
Ngài, thái độ của chúng ta đối với Lời Ngài, và đời sống thờ phượng của chúng ta sống cho Ngài.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hình dung bạn đang từ từ leo lên những tam cấp dốc đứng, những bước đi gập
ghềnh; hãy suy xét kỹ bước đi khi bạn bước vào không gian thiêng liêng quanh
Chúa Giê-xu.

2. Hình dung bạn đang cúi mình trước Ngài với tất cả sự uy nghiêm của Ngài —
làm điều này với cả thân thể; hãy yên lặng và lắng nghe ít nhất trong năm phút.

3. Hãy bày tỏ sự ngợi khen và thờ phượng Ngài với tất cả thần tính của Ngài.

»được soạn bởi Jen Ashby
QUAY LẠI MỤC LỤC

TUẦN 1

DAY
SỰ VÔ TỘI CỦA ĐẤNG CHRIST

HÊ-BƠ-RƠ 4:15

Trong hơn 30 năm, Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời vô tội trước mặt Đức Chúa Trời và loài
người để một ngày nào đó chúng ta có thể mặc lấy sự công bình của Con Ngài. Đấng Cứu Rỗi vô
tội của chúng ta không bao giờ có một ý nghĩ, hay thốt ra một lời nói, hoặc một hành động xuất
phát từ động cơ không trong sạch hoặc ích kỷ. Chúa Giê-xu luôn vâng lời và tôn kính Cha Ngài ở
trên trời cũng như cha và mẹ của Ngài ở dưới đất. Ngài không bao giờ ăn cắp, nói dối hay tham
lam. Ngài không bao giờ thốt ra một lời nào vì lòng tự hào hay phạm tội khi giận. Ngài không bao
giờ nhiều chuyện, vu khống, hoặc lừa dối người lân cận. Nói cách khác, Chúa Giê-xu đã phục
tùng mọi điều răn của Đức Chúa Trời. Ngài yêu Cha Ngài hết lòng, hết linh hồn, sức lực và trí óc.
Ngài hoàn toàn yêu người lân cận như chính Ngài.
Khi sống cuộc đời vô tội với tư cách là người đại diện cho chúng ta, Chúa Giê-xu đã đối mặt với
những cám dỗ và khó khăn giống như chúng ta phải đối mặt để Ngài có thể biết và thông cảm với
những yếu đuối và thất bại của chúng ta. Ngài đặt mình trong chỗ của chúng ta, bước vào nỗi khổ
của chúng ta, và sau đó đã làm điều không thể tưởng tượng được bằng cách chết thay cho chúng
ta.
Khi chúng ta đói khát muốn biết Chúa của chúng ta một cách sâu sắc và thân mật hơn, điều cần
thiết là chúng ta phải suy gẫm về sự hoàn hảo vinh hiển của Ngài. Khi đấu tranh với tội lỗi và thất
bại của chính mình, chúng ta phải nhớ đến Đấng vô tội, Đấng đã vâng lời cho đến chết hầu cho
chúng ta được sự tha thứ, niềm hy vọng và sự bảo đảm thực sự trong Ngài.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hãy dành thời gian để trân quý Chúa Giê-xu, Đấng vô tội, và ngợi khen
Đức Chúa Trời vì những ơn phước thiêng liêng mà bạn có trong Đấng
Christ.

2. Cầu xin Chúa Giê-xu truyền năng quyền của sự vô tội, cứu rỗi và thánh

hóa của Ngài vô lòng bạn bởi Thánh Linh để chính sự sống của Ngài có
thể trở thành cho riêng bạn.

3. Suy gẫm về bất kỳ sự yếu đuối, cám dỗ, hay khó khăn mà bạn đang đối
diện và trình dâng lên cho Chúa Giê-xu hôm nay.

»được soạn bởi Tom Myers
QUAY LẠI MỤC LỤC

TUẦN 1

DAY
SỰ HÓA HÌNH CỦA ĐẤNG CHRIST

MA-THI-Ơ 17: 1–8

Chúa Giê-xu đem ba môn đồ của Ngài lên một ngọn núi cao. Ở đó, Ngài hóa hình trước mặt họ. Khuôn
mặt của Ngài sáng lòa như mặt trời, và quần áo của Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Chúa đã cho các
môn đồ của Ngài nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài.
Chúa Giê-xu đã dẫn dắt chúng ta như một gia đình trong Hội Phước Âm Liên Hiệp (C&MA). Trong 140
năm qua, Ngài đã bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho thế giới qua chúng ta. Vô số linh hồn hư mất đã
được giải cứu, và vương quốc của Đức Chúa Trời đã mở rộng đến tận cùng trái đất nhờ sự vâng phục
của chúng ta đối với sự kêu gọi của Ngài.
Thánh Phi-e-rơ, khi nhìn thấy vinh quang của Chúa đã nói: “Lạy Chúa, thật tốt cho chúng tôi khi được ở
đây” (Ma-thi-ơ 17: 4), bày tỏ mong muốn được ở lại và giữ nguyên hiện trạng. Cũng như Hội Thánh
C&MA đã trải nghiệm sự vinh hiển của Ngài quá lâu, giờ đây có thể bị cám dỗ để nói rằng, “Lạy Chúa,
chúng con đã có những mục vụ hiệu quả, sản sinh nhiều bông trái tốt, và do đó chúng con muốn tiếp tục
công việc của mình cùng với những chiến lược và phương pháp đã được chứng minh là thành công.”
Tuy nhiên, thực tế hiện tại của chúng ta mang tính đặc thù và đầy thách thức. COVID-19 đã xâm chiếm
toàn bộ hành tinh với sự giận dữ không thương xót. Các nhà thờ đã cảm thấy bất ổn trước cơn đại dịch.
Các hội thánh đang giảm mạnh về số lượng người tham dự. Thanh niên và trẻ em đang dần biến mất và
các thành viên còn lại đang già nua theo tháng ngày. Đây là khoảng thời gian đáng kinh sợ!
Những lúc này đòi hỏi chúng ta phải đứng dậy và mạnh dạn tiến ra thế giới với một mô hình mới. "Hãy
nghe Lời Con đó!" (Ma-thi-ơ 17:5). Chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giê-xu để biết một mô hình mới và
làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để hướng tới sự phục hưng lớn hơn. Vâng, Vinh hiển của
Chúa đến rất gần!

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Cầu nguyện để Chúa cho bạn thấy và trải nghiệm sự phục hưng lớn hơn trong
đời của bạn.

2. Xin Ngài đổ đầy Đức Thánh Linh của Ngài trên bạn và xức dầu thánh cho bạn.
3. Cầu nguyện xin Chúa trang bị cho Hội Thánh C&MA một mô hình mới để gây
dựng và phục hưng hội thánh của chúng ta.

»được soạn bởi Jae Chung
QUAY LẠI MỤC LỤC

TUẦN 1

DAY
SỰ THĂNG THIÊN CỦA ĐẤNG CHRIST

CÔNG VỤ 1: 9–11

Bạn đã bao giờ bắt gặp mình chỉ "đứng chờ đợi"? Đôi khi, đứng chờ đợi là có mục đích. Bạn có thể
đang đợi xe buýt hoặc xe lửa. Có lẽ bạn đang đợi người trước mặt đặt hàng xong để đến phiên bạn có
thể đặt món hàng của mình. Chỉ một vài ví dụ này thôi cũng đủ để bạn nhận ra rằng kiểu đứng chờ
đợi này không phải là vô ích.
Nhưng khi bạn thấy mình đang đứng trong trạng thái tê liệt về cảm xúc, tinh thần hoặc tâm linh thì
sao? Cuộc sống đang diễn ra xung quanh bạn, và mặc dù bạn đang hoạt động, nhưng bạn cảm thấy bị.
. . mắc kẹt. Một lần nữa, tôi hỏi bạn, bạn đã bao giờ bắt gặp mình “đứng chờ đợi” chưa?
Hai thiên sứ hỏi các môn đồ tại sao họ lại đứng và nhìn lên trời. Có phải là rõ ràng không? Họ đang
hướng về hy vọng của họ. Chúa Giê-xu lại ra đi một lần nữa. Tuy nhiên lần này, không có ai đang
chạy hoặc trốn cho mạng sống của họ. Chúa Giê-xu lên trời, và mặc dù tôi tưởng tượng rằng các môn
đồ sẽ trải qua một chút đau buồn, nhưng họ cũng có hy vọng. Đây là một ví dụ của việc tích cực đứng
và chờ đợi. Đôi mắt của họ nhìn thẳng vào vị Vua của họ đang rời đi; nhưng lần này, Ngài ra đi trong
chiến thắng, không trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá. Sự chứng kiến của họ sẽ không vô ích —
một ngày nào đó Chúa Giê-xu sẽ trở lại giống như cách họ đã thấy Ngài thăng thiên.
Việc đứng và chờ đợi của chúng ta không cản trở việc chúng ta tham gia tích cực vào ý muốn của
Chúa Giê-xu cho thế giới này. Các môn đồ được chứng kiến và phải làm việc. Chúng ta được thử
thách để làm như vậy.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Cầu nguyện xin Chúa chỉ cho bạn những lĩnh vực mà bạn đang "đứng chờ đợi"
và vững tin vào sự chiến thắng của Chúa Giê-xu.

2. Bạn có thiếu hoạt động hoặc thiếu tích cực tham gia không? Xin Chúa ban cho
bạn sức mạnh và sự khôn ngoan để trở thành một người tham gia tích cực.

3. Điều gì sẽ thay đổi trong cuộc sống của bạn nếu bạn thực sự tin rằng Ngài sẽ trở
lại giống như cách Ngài thăng thiên? Hãy cầu xin Chúa Giê-xu làm cho bạn tăng
trưởng đức tin nơi Ngài.

»được soạn bởi Omar Niebles
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DAY
SỰ TRỞ LẠI TRONG VINH HIỂN CỦA ĐẤNG CHRIST MA-THI-Ơ 24: 30–31
Sự trở lại vinh quang của Đấng Christ sẽ thật khủng khiếp và tuyệt vời. Dấu hiệu của Ngài trên các
tầng trời sẽ xuất hiện ở đỉnh cao của hoạn nạn trên trái đất, sau đó là sự trở lại hữu hình của Ngài
trong đám mây. Sự vinh hiển của Đấng Christ là Vua sẽ trở nên hiển nhiên đối với tất cả các dân tộc
trên thế giới, không có ngoại lệ.
Khải tượng về sự tái lâm của Ngài sẽ gây nên sự nuối tiếc cho nhiều người vì họ nhận ra đã mất cơ
hội để nhận ơn cứu rỗi. Nhưng đối với những người được chọn — đám đông lớn từ mọi chi phái,
ngôn ngữ và quốc gia đã hy vọng vào Chúa Giê-xu (xin xem Khải Huyền 7: 9) —đó là sự giải cứu
cho sự sống đời đời.
Sự cứu rỗi tuyệt vời của Đấng Christ, dành cho mọi dân tộc, sẽ được phô bày tuyệt đẹp khi Ngài sai
phái các thiên thần đến để tụ họp các tín đồ của Ngài từ mọi phương trời.
Mong sự kỳ diệu của cảnh tượng đầy kịch tính sắp tới này sẽ thu hút chúng ta thêm lòng yêu kính với
Đấng Cứu Rỗi và Vua của chúng ta. Cầu mong sự yêu kính đó lôi cuốn chúng ta sâu hơn vào cam kết
của chúng ta với mục đích của Ngài là chuẩn bị một dân tộc cho chính Ngài từ mọi quốc gia.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Cầu nguyện để trái tim của bạn sẽ được quyến rũ một lần nữa bởi vinh quang
của sự cứu rỗi.

2. Hãy nhiệt thành cầu khẩn cho hàng ngàn nhóm người chưa có người tin Chúa
hoặc làm chứng về Đấng Christ trong số họ.

3. Cầu nguyện xin Chúa ban một vụ mùa gặt bội thu khi những con gặt được sai
đến tất cả các dân tộc.

»được soạn bởi Tim Crouch
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DAY
SỰ TÔN CAO CỦA ĐẤNG CHRIST

PHI-LÍP 2: 5–11

Đấng vinh hiển, uy nghi đã ở cùng Cha trước khi có thế gian, đã bỏ thân Ngài để giải cứu
chúng ta khỏi tội lỗi và phục hồi chúng ta về với Đức Chúa Trời. Khi Ngài chịu khổ tại vườn
Ghết-sê-ma-nê dưới sức nặng của những gì Ngài sắp phải chịu thay cho chúng ta, Ngài đã cầu
nguyện cho chúng ta. Ngài cầu xin cho chúng ta hiệp một với nhau, như Ngài hiệp một với
Chúa Cha, để thế giới có thể biết rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà Ngài đã
nhắc đi nhắc lại cho chúng ta: hãy yêu thương nhau. Cách rõ ràng nhất để thể hiện tình yêu
thương đó là xem người khác cao trọng hơn mình.
Chúa Giê-xu không chỉ bảo chúng ta làm điều này, nhưng Ngài đã sống cuộc đời như một tấm
gương của tình yêu hy sinh. Ngài có mọi quyền để khẳng định chính mình và khẳng định vị trí
chính đáng của Ngài, nhưng Ngài đã đánh bật sự khôn ngoan suy nghĩ thông thường bằng
cách hạ thấp để đạt được vị trí cao.
Chúng ta hát những bài hát về việc muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu được tôn cao và nâng lên
cao, vì Ngài yêu thương và xứng đáng với những lời ngợi khen từ môi miệng chúng ta; nhưng
Ngài cũng phải được tôn vinh bởi sự vâng phục trong cuộc sống của chúng ta. Hãy hạ mình
xuống thấp bằng cách yêu thương nhau để chúng ta có thể nâng Ngài lên cao; để rồi, thế giới
có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào của Đấng Christ trong chúng ta!

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Xin Chúa Thánh Linh tra xét lòng bạn và chỉ ra những chỗ kiêu hãnh
và ích kỷ. Hãy ăn năn.

2. Xin Cha ban cho bạn một thần linh khôn ngoan và sự nhận biết sâu
sắc và thân mật về Ngài để bạn có thể nắm bắt vẻ đẹp uy nghi rực rỡ
của Ngài. Như chúng ta nhìn chăm Ngài để Ngài biến chúng ta theo
hình ảnh của Ngài.

3. Cảm ơn Chúa Giê-xu về sự tự do và đặc ân mà chúng ta được gọi
danh Ngài, Danh có quyền năng và đầy uy quyền, Danh cao hơn hết
mọi danh!

»được soạn bởi Mary Petty
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