TUẦN 3
PHỤC HƯNG/THỨC TỈNH VỀ THÁNH LINH
CỦA ĐẤNG CHRIST
Chúa Giê-xu không bỏ chúng ta như những trẻ mồ côi; trái lại, Ngài
đã ban Thánh Linh của Ngài đến ngự trị và lấp đầy những ai đặt
niềm tin nơi Ngài. Tuần lể này, chúng ta sẽ khám phá các khía cạnh
khác nhau trong chức vụ của Thánh Linh. Cầu xin Chúa Thánh Linh
hiện diện mở mắt và lòng của bạn.
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DAY
ĐƯỢC NGỰ TRỊ BỞI CHÚA THÁNH LINH

RÔ-MA 8:9

Khi chúng ta gặp ai đó lần đầu tiên, chúng ta thường hỏi, "Bạn đến từ đâu?" Đây là một câu nói
thông thường để chúng ta có thể làm quen với một người mình mới gặp.
Tuy nhiên, đó cũng là một cách để chúng ta biết sơ qua về người đó, và cũng để giúp chúng ta dễ
dàng làm quen với họ. Biết quê quán của một người có thể giúp chúng ta hiểu họ hơn hoặc có thể
cho chúng ta kết nối với họ dễ dàng hơn.
Là người tin Chúa, câu hỏi “chúng ta đến từ đầu?” mang một ý nghĩa khác. Phao-lô nói chúng ta
không ở trong thế giới của xác thịt mà là ở trong thế giới thuộc linh. Chúng ta có thể nghĩ về một
thế giới như một nơi chốn, theo nghĩa đen, nhưng Phao-lô có ý là chúng ta đang ở trong và thuộc về
một người nào đó dưới sự kiểm soát của họ nhưng thực ra chúng ta đang ở một nơi khác.
Chúng ta đang hiện hữu trên trái đất; và như vậy, thế giới của trần gian dường như cai trị chúng ta.
Chúng ta không ở trong thế giới đó, mà là ở trong thế giới của Thánh Linh. Thế giới quan, giá trị,
hy vọng, lòng trung thành và sự vâng lời của chúng ta đều ở trong Thánh Linh của Đấng Christ là
Đấng ngự trị trong chúng ta. Đó là nơi chúng ta đang sống để định nghĩa về chúng ta chứ không
phải chúng ta đến từ đâu.
Lần tới khi ai đó hỏi bạn đến từ đâu, hãy cho họ biết Đấng nào đang ở trong bạn.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1.

Cầu nguyện để bạn có thể hiểu rõ bạn đang hiện diện trên trái đất, nhưng không
nằm dưới sự điều khiển của thế gian.

2.

Cầu nguyện để Chúa Thánh Linh thêm bạn sự hiểu biết thế nào là một tín đồ thật
trong Đấng Christ.

3.

Xin Chúa mở mắt để bạn hiểu rõ là bạn vâng lời Đấng Christ và Thánh Linh, thay vì
thế gian bạn đang sống.

»được soạn bởi Hazael Morell

QUAY LẠI MỤC LỤC

TUẦN 3

DAY
BỊ CÁO BUỘC BỞI THÁNH LINH CỦA ĐẤNG CHRIST GIĂNG 16: 8–11
Tôi thích toán học. Tôi yêu những con số và cách chúng thể hiện trong mọi thứ. Tôi có thể
đếm những bước đi của mình, những ly cà phê, mỗi ga-lông xăng đi được bao nhiêu dặm,
những thời giờ sử dụng trên điện thoại di động và còn nhiều thứ nữa. Ở đại học, tôi đã lấy một
lớp và bị điểm thấp, nên tôi chán nản và muốn bỏ cuộc. Khi bị tụt lại phía sau chúng ta có xu
hướng bỏ cuộc.
Điều này dường như cũng đúng trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Chúng ta thường bị
thụt lùi trong sự vâng lời, trong việc duy trì các kỷ luật thuộc linh, trong bước đi với Chúa
Giê-xu, và chúng ta thường bỏ cuộc. Chúng ta bắt đầu sống với mặc cảm tội lỗi luôn rình rập
xung quanh chúng ta.
Tin tốt lành Chúa Giê-xu cho chúng ta, qua sứ đồ Giăng, là chúng ta có một Đấng Giúp đỡ —
Đấng ấy sẽ “kết án thế gian về tội lỗi và về sự công bình và về sự phán xét. Chính Chúa
Thánh Linh sẽ chỉ ra điều sai trật của chúng ta (tội lỗi), lối suy nghĩ (công bình) và quyết định
(xét đoán).
Sự cáo trách có thể phơi bày tội lỗi, sự công bình và sự phán xét của chúng ta. Chúa Thánh
Linh liên tục soi sáng những nơi tăm tối để đem lại sự hòa giải với Đức Chúa Trời khi chúng
ta bị lui lại phía sau hoặc cảm thấy muốn bỏ cuộc.
Sự cáo trách cũng có thể thuyết phục chúng ta rằng Đức Chúa Trời hài lòng khi chúng ta
không phạm tội, khi chúng ta suy nghĩ đúng và quyết định theo Ngài. Điều ngạc nhiên là sự
cáo trách của Thánh Linh có thể là điều tích cực — Đức Chúa Trời muốn chúng ta giao phó
mình cho Chúa hơn là bỏ cuộc.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1.

Có phải Thánh Linh đang bày tỏ một hành động, một lối suy nghĩ hoặc quyết định
mà bạn cần phải thay đổi? Cầu xin Ngài bày tỏ điều đó cho bạn.

2.

Hãy cầu nguyện để Chúa soi sáng đời sống tâm linh của bạn để sống đẹp lòng
Ngài.

3. Hãy cầu xin Chúa bày tỏ những cách để bạn có thể phục vụ Ngài tốt hơn.

»được soạn bởi David Smith
QUAY LẠI MỤC LỤC

TUẦN 3

DAY
ĐƯỢC DẠY DỔ BỞI CHÚA THÁNH LINH

GIĂNG 14:17; 16:13

Một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong thời đại chúng ta đang
sống là một cuộc chiến về lẽ thật. Thế giới không ngừng thúc đẩy chúng ta tin vào lời nói dối
cho rằng lẽ thật là tương đối và tự nó là lẽ thật. Không khó để thấy tác động của suy nghĩ này
trong nền văn hóa của chúng ta — mọi người kêu gọi người khác chấp nhận “lẽ thật” của họ
bất kể điều đó có thể trái ngược hoặc khác với “lẽ thật” của người khác như thế nào.
Đấng Christ đã bày tỏ chính Ngài là lẽ thật (Giăng 14: 6), và tất cả những ai tin nhận điều này
đều được tha thứ và được chấp nhận. Thần Lẽ Thật đến và ngự trong họ.
Khi ở trong chúng ta, Thánh Linh không ngừng bày tỏ tình trạng hiện tại của chúng ta, hướng
dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, soi sáng lòng và tâm trí, dạy chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời,
và giúp chúng ta hiểu chiều sâu của Đấng Christ và Lời của Ngài — lẽ thật thánh hoá chúng ta
(Giăng 17:17).
Điều nguy hiểm là chúng ta có thể quên rằng người thầy vĩ đại nhất đó đang sống trong chúng
ta và khao khát chúng ta được ngồi trong lớp học của Ngài. Ngài đã truyền cảm hứng cho các
tác giả của Kinh thánh và nhờ đó, giúp chúng ta hiểu, áp dụng, sống và dạy cho người khác.
Tuy nhiên, chúng ta liên tục đối mặt với cám dỗ, dựa vào sự hiểu biết của bản thân, tìm kiếm
câu trả lời nhanh chóng cho những nhu cầu và câu hỏi của chúng ta trong sách vo hoặc người
khác, trong khi chúng ta quên rằng họ chỉ là những người thầy tạm thời cho một giai đoạn
trong cuộc đời chúng ta.
Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta đến với Ngài để có một đời sống sâu nhiệm hơn. Biết những
giới hạn của chúng ta, Chúa Cha đã ban tất cả những gì chúng ta cần để đạt được điều đó: Lời
của Ngài, Hội Thánh của Ngài và Thánh Linh của Ngài, là công cụ hướng dẫn và là người thầy
trong cuộc hành trình của chúng ta.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Cầu nguyện theo Lời Chúa trong Ê-phê-sô 1:17–19. Hãy dùng lời cầu
nguyện này như là của riêng bạn.

2. Cầu nguyện cho thế giới để họ biết lẽ thật của Đấng Christ.
3. Cầu nguyện cho chính bạn để bạn có thể đáp lại sự kêu gọi của Đấng Christ
và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong cuộc đời bạn.

»được soạn bởi Jose Ahmed
QUAY LẠI MỤC LỤC
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DAY
ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ BỞI THÁNH LINH ĐẤNG CHRIST
GIĂNG 14:16, 26; 16:17
Tại trên phòng cao trong tuần lễ cuối cùng của cuộc đời Ngài trên đất, Chúa Giê-xu biết rằng sự
sắp ra đi của Ngài sẽ gây ra sự đau buồn lớn cho các môn đồ. Ngài hứa sẽ không để họ một mình
trong thế gian này nhưng sẽ ban Đức Thánh Linh làm Đấng Giúp Đỡ để ở với họ luôn luôn.
Chúa Giê-xu đã thực hiện lời hứa của Ngài, không chỉ cho các môn đồ mà cho tất cả chúng ta
ngày nay.
Đức Thánh Linh ban sự khôn ngoan, quyền năng và sự dạn dĩ cho con cái Đức Chúa Trời. Chúa
Giê-xu cũng hứa rằng Đấng Giúp Đỡ sẽ dạy và nhắc họ những gì Ngài đã dạy họ.
Theo tiên tri Ê-sai, Đấng Mê-si đã được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan,
quyền năng và sự dạn dĩ để thi hành chức vụ của Ngài và mang lại kết quả to lớn. Đức Thánh
Linh ban sự khôn ngoan cho các tôi tớ của Đức Chúa Trời và ban cho dân sự của Ngài khả năng
mạnh dạn rao truyền phúc âm cho những người bị hư mất và hoàn thành Đại Mạng Lệnh với kết
quả mỹ mãn.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hãy cầu nguyện Chúa nhắc nhở bạn về những điều Chúa Thánh Linh đang
hành động trong bạn.

2. Xin Ngài liên tục ban cho bạn sự khôn ngoan và dạn dĩ để rao truyềnTin Lành
trên khắp thế giới.

3. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn sức mạnh để mở rộng Vương Quốc
của Ngài cho Vinh Quang Ngài.

»được soạn bởi Ha Ho

QUAY LẠI MỤC LỤC
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DAY
CHÚA THÁNH LINH NHẮM VÀO CHÚA GIÊ-XU

GIĂNG 15:26

Chúng ta hiện hữu để làm chứngvề Chúa Giê-xu (Giăng 15:27); tuy nhiên, Chúa Giê-xu nói rõ
rằng điều đó sẽ không dễ dàng (Giăng 15: 18–25). Chúng ta không có khả năng, nhưng Đức
Thánh Linh là Đấng giúp chúng ta có khả năng để làm chứng cho Chúa Giê-xu là Đấng Trung
Bảo.
Thứ nhất, Đức Thánh Linh là Đấng có thể và sẽ làm chứng về Chúa Giê-xu vì Ngài là Đức
Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán rằng Ngài sẽ sai Đấng Trung Bảo đến từ Cha, và Ngài sẽ từ Cha
để đến với chúng ta. Ngài là một phần của Chúa Ba Ngôi hay Chúa ngôi ba. Ngài biết rất rõ về
Chúa Giê-xu và có thể làm chứng tốt nhất về Ngài.
Thứ hai, Đức Thánh Linh là Đấng sẽ làm chứng về công việc của Chúa Giê-xu và vai trò của
Ngài trong cuộc sống của chúng ta và trong thế gian này. Chúa Giê-xu biết về sự bất lực và yếu
đuối của chúng ta trong việc làm chứng về Ngài, vì vậy Ngài hứa sẽ gởi đến Đấng Giúp đỡ hoặc
Người bênh vực chúng ta — Đức Thánh Linh. Ngài là Đấng sẽ khiến cho chúng ta và thế gian
biết đến Chúa Giê-xu là Chúa, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Mê-si.
Vì vậy, chúng ta hãy mạnh mẽ làm chứng cho Chúa Giê-xu vì chúng ta không đơn độc. Chúng
ta có Chúa Thánh Linh ở bên cạnh, Đấng sẽ giúp chúng ta về mọi mặt khi chúng ta chia sẻ Chúa
Giê-xu với những người khác. Tất cả những gì chúng ta cần do là lòng tin cậy và sự vâng lời.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn lớn lên trong sự hiểu biết và sẵn sàng đầu phục
sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh khi bạn làm chứng cho Chúa Giê-xu.

2. Cầu nguyện để Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong hội thánh của bạn
qua Chúa Thánh Linh.

3. Hãy cầu xin Ngài xức dầu cho mục sư và các trưởng lão bằng Đức Thánh
Linh để họ có thể dẫn dắt hội thánh làm chứng về Chúa Giê-xu trong cộng
đồng của bạn.

»được soạn bởi Omee Thao

QUAY LẠI MỤC LỤC

TUẦN 3

DAY
ĐƯỢC LÀM CHO SỐNG ĐỘNG BỞI THÁNH LINH CỦA ĐẤNG CHRIST
RÔ-MA 8:11
Là Cơ đốc nhân, chúng ta không phải gọi đến một cuộc sống siêu phàm. Chúng ta được gọi đến
một đời sống mà theo cách nói của con người, là không thể được. Hãy lắng nghe lời của Chúa
Giê-xu: “Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình.” (Ma-thi-ơ 5:44) —
đây là điều mà con người không thể làm được. Lời của Phao-lô: “Hãy tha thứ cho nhau như Đức
Chúa Trời trong Đấng Christ đã tha thứ anh em.” (Ê-phê-sô 4:32) — một lần nữa, loài người
không thể nào làm được.
Vậy thì chúng ta làm thế nào? Có phải số phận chúng ta là một cuộc sống bế tắc? Không. Chúng
ta được định sẵn và được kêu gọi đến một đời sống phụ thuộc vào Chúa Thánh Linh, Đấng biến
điều không thể ra có thể trong đời sống của người tin Chúa. Theo Rô-ma 8:11, “và nếu Thánh
Linh của Đấng đã khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, đang sống trong bạn, thì Đấng đã làm
cho Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, cũng sẽ ban sự sống cho thân thể chúng ta nhờ Linh của
Ngài, Đấng sống trong bạn.” Bối cảnh của câu trên là sự chiến thắng tội lỗi cho người tin Chúa
nhờ sự sống trong Thánh Linh. Như chúng ta biết, không có sự chiến thắng tội lỗi trong đời sống
của Cơ đốc nhân thông qua nỗ lực của con người. Đức Chúa Trời cung cấp sự chiến thắng mà
Ngài mong muốn cho chúng ta qua chính Ngài, qua sự ban cho của Đức Thánh Linh, Đấng ngự
trong lòng mỗi người tin Chúa Giê-xu Christ.
Bạn đang phải đối mặt với những thách thức nào hôm nay? Chúng ta sẽ quay về đâu khi những
vấn đề xung quanh chúng ta hay những thách thức bên trong chúng ta khiến chúng ta choáng
ngợp? Là Cơ đốc nhân, chúng ta được mời gọi sống một đời sống lệ thuộc vào Chúa Thánh Linh,
Đấng biến điều không thể ra có thể. Hãy ngợi khen Chúa.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hãy cầu xin Chúa mở lòng bạn cho những điều mà bạn cần dựa vào Ngài
hôm nay.

2. Hãy cầu nguyện để Ngài mở mắt bạn để những gì Ngài muốn bạn thấy và
kinh nghiệm.

3. Xin Chúa Thánh Linh chỉ ra những lĩnh vực thách thức bạn. Cầu nguyện
Chúa cho thêm sức mạnh để dựa vào Ngài chứ không phải chính mình.

»được soạn bởi Paul Smith
QUAY LẠI MỤC LỤC

TUẦN 3

DAY
ĐẦY DẨY ĐỨC THÁNH LINH

Ê-PHÊ-SÔ 5:18

Chuyện kể rằng khi nhà truyền giáo D.L. Moody được hỏi tại sao ông cần tiếp tục được tràn đầy
Thánh Linh, ông trả lời, "Bởi vì tôi bị rò rỉ!" Ê-phê-sô 5:18 chép rằng chúng ta phải “được đầy
dẫy Đức Thánh Linh” như một nhu cầu liên tục trong đời sống của chúng ta. Khi được cứu rỗi,
chúng ta có thể nhận được tất cả những điều Đức Thánh Linh hứa ban, nhưng ngược lại Ngài
không nhận hết cuộc đời của chúng ta bởi vì có những lĩnh vực trong cuộc sống mà chúng ta
chưa đầu phục quyền cai trị của Ngài. Vấn đề rò rỉ không thuộc về Chúa nhưng là nan đề của
chúng ta vì chúng ta dễ bị chùn bước, bị đói, mệt và cạn kiệt cảm xúc.
Chúng ta cần được liên tục đầy dẩy Thánh Linh để sẵn lòng nói “không” với tội lỗi và nói
“vâng” với Ngài. Ngài yêu thương chỉ ra những lĩnh vực đang chiếm chỗ cua Ngài trong cuộc
đời chúng ta— những lĩnh vực như: sợ hãi, giận dữ, kiêu hãnh hoặc tự cho mình là đúng. Khi
những lĩnh vực này được đầu phục cho Chúa thi chúng ta dành chỗ trong cuộc đời mình cho
Ngài nhiều hơn. Không phải chỉ có tội lỗi mới cần phải đầu hàng, mà còn là những đau đớn,
thương tích, đau buồn, thất vọng và mất mát cần được Thánh Linh của Ngài chạm đến một cách
mới mẻ. Đây là quá trình thánh hóa.
Nhiều người nói rằng họ muốn có Chúa nhiều hơn và cố gắng ra điều kiện để Ngài có thể đến
với họ. Đầu hàng có nghĩa là từ bỏ quyền kiểm soát; vì vậy khi chúng ta mở lòng đón nhận sự
đầy dẫy của Đức Thánh Linh, chúng ta tin rằng Ngài chọn cách mà Ngài muốn chúng ta kinh
nghiệm sự hiện diện của Ngài. Đó là một hành động tin tưởng trọn vẹn dám hiến mình cho Chúa;
vì vậy, lời nói “vâng” của chúng ta với Ngài là cánh cửa dẫn minh đến gần Ngài hơn.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Để Chúa Thánh Linh đến với bạn theo bất cứ cách nào Ngài muốn.
2. Cầu nguyện để Thánh Linh mở lòng bạn để tiếp nhận Ngài.
3. Xin Chúa Thánh Linh đầy dẫy trong bạn mỗi ngày.

»được soạn bởi Wanda Walborn
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