TUẦN 2
PHỤC HƯNG/THỨC TỈNH VỀ SỰ SỐNG,
SỰ CHẾT, VÀ SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐẤNG
CHRIST
Tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào các khía cạnh khác
nhau của sự Nhập Thể của Đấng Christ — từ khi sinh ra đến
khi chết và Phục Sinh. Chúng ta sẽ hướng mắt để tập chú
vào con người của Chúa Giê-xu trong tất cả vinh quang của
Ngài và liên tục cầu xin sự thông hiểu sâu hơn về Ngài là ai.

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẤNG CHRIST

LU-CA 2:1–20

Danh từ “tiềm năng” bắt nguồn từ gốc La-tinh nghiã là “có khả năng” và “sức mạnh.” Danh
từ này nghe dường như nhỏ nhặt và không đáng kể. Tuy nhiên, khi được phóng thích, nó gây
ra một phản ứng dây chuyền làm thay đổi theo cấp số mũ tất cả những gì nó chạm vào. Một
nguyên tử là cực nhỏ; nhưng khi tách ra, nó có tiềm năng phát xuất ra một năng lượng khổng
lồ có thể gây kinh hãi; tuy nhiên, cùng một sức mạnh đó có tiềm năng thắp sáng một thành
phố trong vòng nhiều năm.
Hãy xem xét khả năng tiềm ẩn trong Lu-ca 2:1–20. Tiềm năng làm thay đổi cuộc sống được
ban tặng cho một cặp vợ chồng trẻ, tầm thường đã hứa hôn với nhau. Những người chăn
chiên vô danh bị cuốn vào một buổi thờ phượng hợp xướng vinh quang do các thiên thần dẫn
dắt. Khi buổi biểu diễn kết thúc, họ cùng nhau đi đến một thị trấn nhỏ, và họ kinh ngạc về
một cuộc sống mới nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng lớn lao.
Hãy lưu ý tiềm năng của sự nhập thể của Chúa Giê-xu được mở rộng theo hai hướng — sâu
và rộng. Nó được mở rộng khi những người chăn chiên kinh nghiệm Chúa Giê-xu. Là những
người hướng ngoại tốt, họ loan tin về “đứa trẻ này” và tất cả những ai nghe thấy đều kinh
ngạc. Tác động sâu xa của việc Chúa Giê-xu bước vào thế giới được thể hiện trong phản ứng
hướng nội kinh điển của Mary khi cô “trân quý tất cả những điều ấy” và tiếp tục “suy ngẫm
trong lòng.”

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hãy suy ngẫm về tiềm năng to lớn của Đức Chúa Trời trong thân vị

Chúa Giê-xu. Hãy nhận biết cách Ngài đã khiêm nhu bước vào thế giới
của bạn đã thay đổi bạn như thế nào và đã trang bị cho bạn để mang
ánh sáng vào một thế giới tăm tối tuyệt vọng để Ngài có thể cứu chuộc
vĩnh viễn bất kỳ linh hồn nào kêu cầu danh Ngài.

2. Hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh giúp bạn nhìn thấy những tiềm
năng mà Ngài đang làm việc trong những người xung quanh bạn.

3. Hãy cầu xin Chúa nhấn mạnh những lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn
cần phải được cáo trách và cầu xin Ngài mang sự yên ủi đến những
lĩnh vực bạn cần sự chữa lành của Ngài.

»được soạn bởi Nate Sans
QUAY LẠI MỤC LỤC
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SỰ CÁM DỖ CỦA CHRIST

LU-CA 4:1–13

Khi Chúa Giê-xu chịu báp têm và ra khỏi nước, Thánh Linh ngự xuống trên Ngài, ở lại với
Ngài và ở trong Ngài theo như lời tiên tri. Thánh Linh sẽ là nguồn sức mạnh, quyền năng, sự
nhận biết và sự hướng dẫn của Ngài khi Ngài bắt đầu sứ vụ Mê-si của Ngài. Có hai công tác
chính mà bởi đó Thánh Linh được ban cho: để biến đổi tính cách của chúng ta theo hướng
thánh khiết và trở thành nguồn sức mạnh của chúng ta cho cuộc sống và chức vụ.
Sau khi Chúa Giê-xu chịu phép báp têm bởi Thánh Linh tại sông Giô-đanh, Ngài bước vào
lãnh vực xây dựng tính cách trong sa mạc cám dỗ. Chính sau thử thách cám dỗ này, Ngài đã
bắt đầu chức vụ của Ngài trong quyền năng của Thánh Linh. Chúng ta tuân theo một khuôn
mẫu tương tự — được tái sinh bởi Đức Thánh Linh, được biến đổi về tính cách, được ban
quyền năng cho chức vụ và được đầu phục để vâng theo các mệnh lệnh của Chúa Giê-xu
nhằm phục vụ Nước Trời.
Chúa Giê-xu ban cho chúng ta sự tiếp cận đến cùng một quyền năng tương tự để chiến thắng
tội lỗi và sự cám dỗ qua sự đầu phục, sự vâng lời và sự hiện diện liên tục, trú ngự bên trong
của Thánh Linh Ngài.
• Sự thánh khiết là quyền bẩm sinh của chúng ta.
• Chúa Giê-xu làm mẫu mực cho đời sống bình thường của Cơ đốc nhân, là đời sống và
chức vụ được Thánh Linh ban năng quyền.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Cầu xin Chúa cho bạn đầy dẫy năng quyền Đức Thánh Linh như đã
hiện diện ở trong Chúa Giê-xu.

2. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh bày tỏ tội lỗi của bạn, tha thứ tội lỗi bạn,
và phục hồi sự công bình của bạn trong Đấng Christ.

3. Hãy cầu nguyện để Thánh Linh dẫn dắt, hướng dẫn và đưa bạn vào

mối thân mật sâu xa hơn với Chúa Giê-xu và niềm đam mê lớn hơn để
tham gia cùng Ngài trong công tác của Ngài.

»được soạn bởi Monty Wright
QUAY LẠI MỤC LỤC
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Y
CHỨC VỤ CỦA ĐẤNG CHRIST

LU-CA 4:14–21

Thánh Linh của Chúa đã khởi động, bổ nhiệm và xức dầu cho Chúa Giê-xu để thực hiện
chức vụ rao giảng phúc âm. Đây là một mục vụ để công bố và chứng tỏ quyền năng của Tin
Lành cho những người nghèo về thể chất và thuộc linh; cho những người bị giam cầm, có
lòng tan vỡ, mù lòa và bị áp bức. Chúa Giê-xu, Vị Danh Y Đại Tài của thể xác và linh hồn,
trung thành giảng dạy về Nước Trời - và với đại thẩm quyền, giải thoát mọi người.
Là những môn đồ của Đấng Christ, Thánh Linh của Chúa xức dầu cho chúng ta để công bố
và giải bày Tin Lành. Chúng ta không thể có cái này mà không có cái kia, và chẳng cái nào
có thể đi trước cái kia.
Ngay trước khi COVID-19 bùng phát, một trung tâm y tế mới đã được thành lập tại một trong
những cộng đồng bần cùng nhất ở San Jose, California. Sứ mệnh của nó không chỉ là loan báo
Tin Lành, mà còn thể hiện sức mạnh của nó trong việc chữa lành những người bệnh tật và giải
thoát mọi người khỏi lời nguyền nghèo đói. Các tín đồ đã tình nguyện dành nhiều thì giờ để
điền đơn xin quỹ cứu trợ cho nhà thuê, thực hiện các bài kiểm tra COVID, giao các hộp thực
phẩm, hỗ trợ giáo dục và công nghệ cho các gia đình.
Hàng ngàn người đã kinh nghiệm tình yêu thương và lòng thương xót của Đức Chúa Trời
theo những cách hữu hình. Hơn 85 người đã dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu và đã
được làm báp têm khi họ nghe thông điệp về Đấng Christ, đã kinh nghiệm sự chữa lành và sự
giải cứu linh hồn mình. Tin Lành của Chúa Giê-xu thậm chí tốt lành và mạnh mẽ hơn khi
được rao giảng cả bằng lời nói và việc làm.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hãy cầu nguyện để đời sống và chức vụ của bạn sẽ đánh dấu bằng sự
đầy trọn, quyền năng và sự xức dầu của Đức Thánh Linh.

2. Hãy cầu xin Chúa thêm lòng tin để bạn trung thành rao giảng và bày tỏ
phúc âm.

3. Hãy cầu nguyện để Ngài ban sự tự do, sự chữa lành và niềm hân hoan

cho những người nghèo về thuộc linh, những người bị giam cầm, những
người đau thương tan vỡ, mù lòa và bị áp bức.

»được soạn bởi Sandy Kang
QUAY LẠI MỤC LỤC
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CÁC MÔN ĐỒ CỦA ĐẤNG CHRIST

LU-CA 5:1–11

Đám đông đang áp sát Chúa Giê-xu. Họ khao khát được gần Ngài và nghe lời Ngài. Phi-e-rơ
thỏa lòng được bận rộn quanh Chúa Giê-xu. Anh ấy bận làm công việc của mình. Anh cần
phải rửa sạch các tấm lưới. Nhưng rồi, Chúa Giê-xu ngừng anh lại.
Chúa Giê-xu muốn kết nối sâu hơn với đám đông người nghe này và buộc Phi-e-rơ phải
chuyển hướng chú ý sang một điều khác. Chúa Giê-xu leo lên thuyền của Phi-e-rơ, và bây
giờ Phi-e-rơ phải đưa người thầy lưu động này ra vùng nước sâu hơn.
Sau đó, Chúa Giê-xu quyết định cho anh lời khuyên về đánh cá! Phi-e-rơ mới vừa làm sạch
lưới; anh ấy đã dành rất nhiều thời gian để duy trì một hệ thống không tạo ra được gì. Chắc
chắn Chúa Giê-xu có thể nhìn thấy những thâm quầng dưới đôi mắt mệt mỏi và những vết
chai trên tay do làm công việc này thường xuyên mỗi sáng. Anh thậm chí còn nhắc nhở Chúa
Giê-xu rằng anh ta đã làm việc chăm chỉ như thế nào và kết quả thu được thật nhỏ bé; nhưng
Phi-e-rơ vâng theo và tin cậy lời Chúa Giê-xu, ném lưới sạch của mình xuống nước.
Và rồi đột nhiên, Phi-e-rơ có vô số cá trên tay. Lưới của anh bị đứt, và thuyền của anh đang
chìm. Những công cụ cũ kỹ không thể nào theo kịp điều mới mẻ mà Chúa Giê-xu đang làm.
Anh gọi bạn bè của mình đến để cố gắng giúp đỡ, nhưng tất cả đều kinh ngạc. Giờ thì Phi-erơ kinh hãi. Anh ta thậm chí còn yêu cầu Chúa Giê-xu rời đi. Trong khoảnh khắc đó, sự hiện
diện và quyền năng của Chúa Giê-xu thật quá sức tưởng tuợng. Chúa Giê-xu đáp lại bằng sự
an ủi và một lời hứa. Từ đó với Phi-e-rơ và các môn đồ khác, việc theo Chúa Giê-xu chỉ là
bước khởi đầu của rất nhiều điều nữa.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Bạn đang khao khát được gần gũi với Chúa Giê-xu hơn, hay bạn chỉ bằng
lòng vì bận rộn với Ngài? Hãy cầu nguyện để Ngài sẽ tiết lộ câu trả lời
cho bạn.

2. Hãy cầu xin Chúa bày tỏ những gì bạn chỉ đang duy trì mà không sinh
bông trái.

3. Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời mở mắt cho bạn thấy những gì bạn
cần phải bỏ lại phía sau để bạn có thể sẵn sàng và vâng theo lời hứa
của Chúa Giê-xu về nhiều điều hơn nữa.

»được soạn bởi Erika Thornton
QUAY LẠI MỤC LỤC
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DAY
CÁC PHÉP LẠ CỦA ĐẤNG CHRIST

LU-CA 7:11–17

Một đặc điểm nổi bật trong cuộc đời trên trần thế của Chúa Giê-xu là các phép lạ Ngài đã
thực hiện. Phép lạ được mô tả trong Lu-ca 7:1–17 liên quan đến việc làm gián đoạn một đám
rước đưa tang để kêu một người đàn ông trẻ sống lại từ cõi chết và “trả anh ta lại cho mẹ
anh.” Tôi thích phản ứng của những người đã chứng kiến phép lạ này: “Ai nấy đều sợ hãi và
ngợi khen Đức Chúa Trời rằng... “Đức Chúa Trời đã đến để giúp dân Ngài.” Tất nhiên, đây
chỉ là một trong rất nhiều phép lạ của Chúa Giê-xu, Ngài chữa lành nhiều bệnh tật, giải thoát
họ khỏi sự kiểm soát của ma quỷ, biến nước thành rượu, làm tan cơn bão, hóa bánh ra nhiều,
và làm cho những người khác sống lại từ cõi chết.
Chúa Giê-xu vẫn là một người làm các phép lạ. Hằng ngày Ngài can thiệp vào cuộc sống
của con người, tể trị và lật ngược hoàn cảnh của họ. Ngài vẫn làm việc một cách kỳ diệu để
“giúp đỡ dân Ngài.” Ngài có còn làm cho kẻ chết sống lại hay không? Chà, tôi đã nghe ba
câu chuyện trong những năm gần đây từ những nhân chứng đáng tin cậy rằng có vẻ như Ngài
đã làm vậy.
Ngài vẫn chữa lành bệnh tật, bất chấp luật tự nhiên của vạn vật, và nhân lên các nguồn lực để
cung ứng cho dân Ngài. Hê-bơ-rơ 13: 8 tuyên bố, “Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và
cho đến đời đời không hề thay đổi.” Rõ ràng, Chúa Giê-xu không chọn can thiệp một cách
thần kỳ trong mọi tình huống, nhưng Ngài vẫn can thiệp một cách kỳ diệu, và chúng ta vẫn
có đặc ân để mạnh dạn đến với Ngài và cầu xin trong đức tin để Ngài làm điều đó. Bất cứ
điều gì bạn cần Chúa Giê-xu làm hôm nay, hãy tin chắc rằng Ngài vẫn có thể làm được.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1.

Hãy cầu nguyện cho đức tin của bạn được tăng trưởng bởi quyền
năng của Chúa Giê-xu Christ.

2. Hãy cầu xin Chúa Giê-xu giúp bạn ngừng lo lắng và phiền muộn về
hoàn cảnh khó khăn của mình.

3. Hãy mang những khó khăn bạn đang gặp phải ngày hôm nay cho
Chúa Giê-xu và tin rằng Ngài sẽ làm phép lạ.

»được soạn bởi Terry Smith
QUAY LẠI MỤC LỤC
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DAY
SỰ CHẾT ĐỀN TỘI CỦA CHRIST

LU-CA 23:32–34

Phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta hôm nay (Lu-ca 23:32–34) nhắc nhở chúng ta rằng
Chúa Giê-xu đã chết cùng với những kẻ phạm tội, nhưng Ngài đã ban sự tha thứ cho họ. Hãy
tưởng tượng xem - Chúa Giê-xu của chúng ta đã bị hành quyết cùng với những tử tù khác!
Và trong khung cảnh đó, chúng ta thấy sự chăm sóc của Ngài dành cho những ai tin Ngài.
(Lu-ca 23:43).
Trong cùng khung cảnh đó, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện điều gì? “Lạy Cha, xin tha thứ cho
họ, vì họ không biết mình đang làm gì” (Lu-ca 23:34). Đây không phải là một lời cầu nguyện
cho những tên tội phạm; đó là một lời cầu nguyện cho những người lính (những người thực
thi pháp luật) được chính phủ giao nhiệm vụ điều hành cuộc hành quyết của Ngài!
Chúa Giê-xu của chúng ta hiểu rõ vai trò của minh. Ngài đã trở thành sinh tế chuộc tội cho
tội lỗi của chúng ta. Ngài đã không tránh né nhiệm vụ này. Ngài đã trở thành của tế lễ thiêng
liêng (trong tiếng Anh cổ, từ này là "hồi ân") cho tội lỗi của con người. Sứ đồ Giăng nói như
thế này: “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta
thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.” (1 Giăng 2: 2). Cái chết của Ngài đã trả giá cho
tội lỗi của tôi!
Tuần này, chúng ta nhớ lại cuộc đời của Đấng Christ và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Ồ,
để chúng ta cảm ơn Chúa Giê-xu đã ban sự tha thứ tội lỗi qua huyết đổ ra của Ngài.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hãy cầu nguyện để những người nam và người nữ bị tù tội sẽ thấy
Chúa Giê-xu là Đấng tha tội cho họ.

2. Hãy cầu nguyện để những người nam và người nữ trong cơ quan
thực thi pháp luật và quân đội sẽ xem Chúa Giê-xu là Đấng giữ gìn và
khích lệ họ trong những lúc khó khăn.

3. Hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn một nhóm người mà bạn có thể cầu
thay cho họ.

»được soạn bởi Patrick Blewett
QUAY LẠI MỤC LỤC

TUẦN 2

SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST

LU-CA 24:1–11

Phép lạ đỉnh cao của sự Nhập Thể là sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu Christ - đã được Chúa
Giê-xu tiên đoán, nhưng vẫn không ngờ được. Sự Phục sinh củng cố tính xác thực của tất cả
các tuyên bố khác của Chúa Giê-xu. Ngài là Chúa!
Ôi, chúng ta yêu những người phụ nữ đi đến mộ Ngài vào sáng sớm hôm đó làm sao. Chúng
ta biết rằng nỗi buồn và sự thất vọng mang đến sự mệt mỏi. Vậy mà, bất chấp những giờ phút
đau lòng dưới chân thập tự giá, theo đoàn rước đến mộ và đầu tư sức lực để gom góp các gia
vị mai táng, bằng cách nào đó, họ vẫn xoay sở ra khỏi cửa được trước khi mặt trời mọc. Điều
này chứng tỏ tình yêu trung thành của họ dành cho Chúa Giê-xu.
Sự thất vọng và buồn phiền cũng có thể khiến chúng ta phải cố tìm kiếm câu trả lời ở tất cả
những chỗ sai trật. Câu hỏi mà các thiên sứ dành cho chúng ta là: "Tại sao bạn lại trông cậy
vào những thứ đã chết để giải quyết các nan đề của mình hoặc xoa dịu nỗi đau hoặc mang lại
ý nghĩa cho cuộc sống của bạn?"
Và, cuối cùng, tất cả chúng ta đều biết rằng sự thất vọng và buồn phiền thường khiến chúng
ta quên. Các thiên sứ đã không nói với những người phụ nữ đó bất cứ điều gì mới; họ chỉ
nhắc nhở họ về những gì Chúa Giê-xu đã nói lúc trước. Tôi xin anh hãy ca thêm lên đi, Lời
thiêng liêng của sanh mạng!

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1.

Đối với các môn đồ, câu chuyện của những người nữ nghe có vẻ như
vô nghĩa. Hãy cầu nguyện theo Mác 9:24: “xin Chúa giúp đỡ trong sự
không tin của tôi!” cho con cái, các thành viên trong gia đình và cho
những người mà những người nơi các giáo sĩ của bạn phục vụ, để họ
muốn tìm hiểu tường tận về Đấng Christ Phục sinh cho chính họ.

2. Hãy cầu nguyện cho những ai đang trải qua nỗi đau buồn và thất vọng,

để họ luôn trung thành và tập chú vào Chúa Giê-xu và ghi nhớ những
lời tuyệt vời ban sự sống của Ngài.

3. Hãy ngợi khen Chúa vì Chúa Giê-xu, hòn đá đã được lăn xa đi trong đời

sống chúng ta. Giờ đây, chúng ta sống lại trong quyền năng Phục sinh
của Đấng Christ. Danh Chúa Giê-xu, thật rất diệu kỳ!

»được soạn bởi Esther Schaeffer
QUAY LẠI MỤC LỤC
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