
 

 

 
 
 

TUẦN 4 
 

PHỤC HƯNG/THỨC TỈNH VỀ HỘI THÁNH 
CỦA ĐẤNG CHRIST 

 
Hội Thánh được mua chuộc bởi Đấng Christ, do Đấng 
Christ khởi lập, và thuộc quyền sở hữu và lãnh đạo của 
Đấng Christ.  Ngài cho chúng ta biết mục đích và đường 
lối của Hội Thánh, và chúng ta phải thuận phục quyền sở 
hữu và sự chỉ đạo của Ngài. Hãy suy nghĩ về ý định của 
Chúa Giê-xu đối với Hội Thánh và cách chúng ta phải sống 
theo ý định đó. Hãy cầu nguyện để chúng ta mở lòng thuận 
phục Ngài. 
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DAY         ĐẤNG CHRIST LÀ ĐẦU CỦA HỘI THÁNH           Ê-PHÊ-SÔ 1:22 
 

Đấng Christ là Đầu của Hội Thánh có nghĩa là Ngài có quyền tối cao trên mọi sự, kể cả Hội 
Thánh. Tất cả những công việc làm của Hội Thánh nhấn mạnh đều tập trung vào quyền tối 
cao của Đấng Christ, điều này giúp chúng ta nhận biết Chúa là người lãnh đạo Hội Thánh. 

 
Phao-lô nhắc nhở người Ê-phê-sô rằng Đấng Christ ngự bên hữu Đức Chúa Trời “tại các nơi 
trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang 
ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục 
dưới chân Đấng Christ, …” (Ê-phê-sô 1: 20–22). Chính Đấng Christ cao cả, được tôn cao 
này đã được Đức Chúa Trời bổ nhiệm làm Đầu Hội Thánh. 

 
Với Đấng Christ làm Đầu, Hội Thánh không cần phải lo lắng về những biến động chính trị, 
suy thoái kinh tế, hay sự suy sụp của tôn giáo. Tuyệt đối không cần phải bôi nhọ, tranh đấu 
nhau hoặc xem như đây là ngày tận thế khi chúng ta biết “quyền vô hạn của Ngài, đối với 
chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào.” (Ê-phê-sô 1:19). Bất kể những điều thảm khốc hay 
kinh hoàng xảy đến với Hội Thánh, chúng ta không cần phải nổi giận hay cảm thấy tuyệt 
vọng vì chúng ta biết rằng với Đấng Christ cao cả và được tôn cao làm Đầu, Hội thánh sẽ 
thắng hơn. 

 
Trong thời điểm hiện tại của chúng ta, thời đại của những vụ bê bối, những phân ly chính trị, 
xã hội và số lượng tín hữu đi nhóm bị giảm sút, chúng ta một lần nữa hãy hướng mắt về 
Đấng Christ, Đầu của Hội Thánh, Đấng ngự bên hữu của Đức Chúa Trời. 
 

 
 
 

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN: 
 

1. Hãy hướng về Đấng Christ cao cả và được tôn cao, thờ phượng Ngài 
trong uy quyền tể trị của Ngài và cảm tạ Ngài về sự lãnh đạo của Ngài 
đối với Hội Thánh hoàn vũ và hội thánh địa phương của bạn. 

 
2. Hãy xưng ra những lo lắng mà bạn có về chỗ đứng của Hội Thánh 

trong xã hội, quyền lực trong chính trị hoặc danh tiếng trên thế giới. 
 

3. Hãy xin Chúa mở mắt tâm linh bạn để bạn biết quyền năng vĩ đại vô 
song của Ngài dành cho chúng ta là những người tin. 

  
» được soạn bởi Pang Foua Rhodes 

 
 

 QUAY LẠI MỤC LỤC TUẦN 4 



 

 

DAY       HỘI THÁNH LÀ THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST          Ê-PHÊ-SÔ 1:23 
 

Thân thể của Đấng Christ — thật là một hình ảnh mạnh mẽ để mô tả Hội Thánh. Hãy nghĩ về 
cơ thể và tất cả những gì xảy ra qua da, xương, cơ, não và tim của bạn. Với cơ thể của chúng 
ta, chúng ta di chuyển; chúng ta sờ chạm; chúng ta nói; chúng ta thấy; chúng ta ăn; chúng ta 
nghỉ ngơi; chúng ta nghe; chúng ta cười; chúng ta khóc; chúng ta ôm nhau; chúng ta phục vụ; 
chúng ta cảm thấy đau đớn; chúng ta thể hiện lòng trắc ẩn; và chúng ta yêu thương. Và Hội 
Thánh được mô tả chung là Thân Thể sống động, có hơi thở của Chúa là Vua của chúng ta. 

 
Đây là một thực tế tuyệt vời và nghiêm túc — một thực tế mà chúng ta phải thừa nhận với 
niềm vui và trách nhiệm. Thật là một đặc ân khi được trở thành cánh tay và đôi chân và tiếng 
nói của Đấng Christ trong thế giới. Thật là một vinh dự khi bất kể tình trạng yếu nhược sâu xa 
của chúng ta, Ngài vẫn chọn bày tỏ chính Ngài qua chúng ta. Vinh dự này đi kèm với trách 
nhiệm lớn lao. Chúng ta phải phản ánh Đấng Christ mọi lúc và trong mọi sự — trong cách 
chúng ta yêu thương nhau, lèo lái xung đột, phục vụ cộng đồng của chúng ta, chúc tụng, than 
thở, quan tâm đến “một người trong những người rất hèn mọn nầy” trong số chúng ta, và 
trong cách chúng ta rao truyền tin mừng của Ngài. 

 
Nếu chúng ta bị choáng ngợp bởi tính chất dường như bất khả thi của sự kêu gọi này, chúng ta 
hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu Christ là Đấng “gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” Chính nhờ sự 
đầy dẫy của Ngài, sự ngự trị của Thánh Linh trong ta mà các xương cốt của chúng ta trở nên 
sống động, làm cho hơi thở tràn đầy phổi chúng ta và Ngài được bày tỏ qua chúng ta. 
 

 
 
 

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN: 
 

1. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì vinh dự được làm Thân thể Đấng 
Christ. 

 
2. Hãy cầu xin Chúa tha thứ vì bạn đã và đang dựa vào sức riêng của 

mình và không phản ánh được Ngài. 
 

3. Hãy cầu xin sức sống mới của Chúa Thánh Linh ban quyền năng cho 
Hội Thánh để mỗi người sống đúng như là Thân Thể của Ngài. 

 
 

» được soạn bởi Anya Holcomb 
 
 

 QUAY LẠI MỤC LỤC TUẦN 4 



 

 

DAY        HỘI THÁNH LÀ GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI          Ê-PHÊ-SÔ 2:19 
 

Bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác cua một người nước ngoài, một người khách lạ như thế 
nào chưa? Là một nhân sự mới ở hải ngoại, tôi đã kinh nghiệm điều đó. Phải cần đến một 
người bạn tiếp đón tôi vào nhà cô ấy và đặt cho tôi họ của cô thì lúc ấy tôi mới thực sự cảm 
thấy mình thuộc về người của gia đình đó. Cho đến ngày nay, phần nhiều trong những người 
bạn thân thiết nhất của tôi biết tôi với cái tên Bintou Diallo. 
 

Là những môn đồ của Đấng Christ, một trong những phước lành lớn nhất của chúng ta là 
được trở thành một phần của gia đình Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn bôn ba trong đời 
để tìm kiếm nơi chúng ta thuộc về bởi vì chúng ta đã tìm thấy đúng vị trí của mình. Cha 
(Abba) của chúng ta biết tên chúng ta, và chúng ta là những đứa con yêu quý của Ngài. 
 

Trong gia đình của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều bình đẳng. Có một chuỵện vui ở trong 
gia đình tôi — gồm bốn gái và một trai — anh tôi là người được ưu ái. Để chứng minh điều 
đó, anh cầm một cốc cà phê trên đó có in hàng chữ: “Tôi thích là tất cả mọi người đều biết tôi 
là đứa con trai được yêu thích nhất.” 
 

Không giống như bố mẹ tôi, Chúa không thiên vị. Tất cả chúng ta đều không xứng đáng, mỗi 
người chúng ta đều được cứu bởi ân điển, và chúng ta đều là những người thừa kế bình đẳng. 
 

 Thế giới là gia đình của Chúa. Trong ngày Chúa đến vô số người tụ họp, sẽ có các dân tộc từ 
mọi quốc gia, moi chi phái và mọi tiếng đều thờ phượng Chiên Con. Thật là một cuộc đoàn 
tụ gia đình vinh quang! 
 
  

 
     CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN: 

 
1. Hãy dành một chút thì giờ để tạ ơn Chúa về món quà được trở thành 

một phần tử trong gia đình của Ngài. 
 

2. Xin Chúa cho bạn gặp được một người bị bỏ rơi hoặc cảm thấy bị gạt ra 
ngoài lề xã hội và cần trở nên một phần tử trong gia đình của Thiên 
Chúa. 

 
3. Hãy dò xét tấm lòng bạn. Bạn đã từng nhìn một anh chị em trong Đấng 

Christ và cảm thấy họ không xứng đáng có vị trí trong gia đình của 
Đức Chúa Trời chưa? Hãy ăn năn. 

 
4. Hãy cầu nguyện cho gia đình hoàn vũ của chúng ta. Đặc biệt cầu 

nguyện cho những anh chị em bị gia đình của họ bách hại và bỏ rơi. 
 

» được soạn bởi Becky McCabe 
 

 QUAY LẠI MỤC LỤC TUẦN 4 



 

 

DAY 
HỘI THÁNH LÀ NƠI NGỰ CỦA THÁNH LINH ĐỨC CHÚA TRỜI 
Ê-PHÊ-SÔ 2:21–22 

 
Gần đây, khi đang lái xe, tôi thấy một tấm biển viết tay được dựng bên đường: "Ăn Năn hay 
là Địa Ngục." Câu nói này lập tức gây ra sự thất vọng trong tôi. Tại sao mấy từ đó lại gây ra 
thất vọng? Khi tôi suy ngẫm và cầu nguyện, tôi nhận ra thông điệp đơn giản hóa này đã bỏ 
sót toàn bộ công tác phúc âm của Chúa Giê-xu Cơ Đốc và tình yêu của Ngài dành cho tất cả 
mọi người. 

 
Ê-phê-sô 2:21-22 nói rằng danh tính và vị trí của chúng ta trong đời này và đời đời là “ở 
trong Ngài.” Ba từ mạnh mẽ đó được đặt trọng tâm vào công việc và tình yêu của Đấng 
Christ. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta làm Hội Thánh của Ngài, Thân Thể Ngài. Sau đó, 
Ngài sai Đức Thánh Linh của Ngài đến ban sức mạnh cho chúng ta. 

 
Đức Thánh Linh không yếu đuối, rụt rè hay mệt mỏi, vì vậy khi chúng ta, hoặc hội thánh, yếu 
đuối, rụt rè hoặc mệt mỏi, điều đó thường phản ánh rằng chúng ta không hoàn toàn đầu phục 
công tác ngự trị bên trong của Đức Thánh Linh. 

 
Đức Thánh Linh không ép buộc Ngài trên chúng ta. Ngài chờ đợi lời mời; Ngài khao khát 
chúng ta hoàn toàn đầu phục Ngài. Hàng ngày, chúng ta cần đầu phục Đức Thánh Linh và 
mời Ngài làm chủ cuộc sống của chúng ta và mọi thử thách mà chúng ta phải đối mặt.  

 
 

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN: 
 

1. Hãy dành một chút thời gian hôm nay để cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn 
bạn và mua chuộc bạn làm Thân Thể của Ngài. Bạn là Hội Thánh. 

 
2. Hãy đầu phục công tác ngự trị bên trong của Đức Thánh Linh để công 

việc của Ngài có thể được thực hiện trong bạn và qua bạn cho sự vinh 
hiển của Ngài. 

 
3. Hãy xin Chúa cho cơ hội và sự dạn dĩ để công bố tình yêu thương của 

Chúa Giê-xu Cơ Đốc cho những người trong thế giới của bạn, những 
người đang tuyệt vọng cần đến Đấng Cứu Thế của chúng ta. 

 
 

» được soạn bởi David Gilmore 
 
 
 

 QUAY LẠI MỤC LỤC TUẦN 4 



 

 

DAY         HỘI THÁNH LÀ NÀNG DÂU CỦA ĐẤNG CHRIST Ê-PHÊ-SÔ 5:22–33 
 

Chủ đề trong Kinh Thánh của tôi cho phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là “Bổn Phận vợ 
chồng đối với nhau,” vì vậy không có gì ngạc nhiên khi hầu hết thời gian chúng ta đọc phần 
Kinh Thánh này qua lăng kính đó. Nhưng khi tôi đọc phân đoạn Kinh Thánh của ngày hôm 
nay qua một khung tham chiếu khác, Hội Thánh là Nàng Dâu của Đấng Christ, đoạn văn này 
có sức thuyết phục hơn. 

 
Tình yêu của Đấng Christ dành cho Cô Dâu của Ngài là Hội Thánh, và ước muốn của Ngài 
được nhìn thấy vẻ đẹp và sự lộng lẫy của nó. Bạn có thấy điều đó không? 

 
Sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá giúp cho Cô Dâu của Ngài có thể được thanh tẩy 
và tẩy sạch tội lỗi. Phân đoạn kinh văn hôm nay phù hợp với Giăng 17: 17–19 khi Chúa Giê-
xu cầu nguyện trong vườn, “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” 
Nếu tấm lòng của Đấng Christ dành cho Cô dâu của Ngài được biệt riêng, được dâng hiến và 
được làm nên thánh, thì chúng ta phải chuẩn bị cho ngày vinh quang đó như thế nào? 

 
Sự chuẩn bị là then chốt trong các đám cưới. Tôi lại được nhắc về điều này khi con trai tôi, 
Jeremy và hôn phu của nó, Sydney, chuẩn bị cho đám cưới của chúng vào tháng sáu. Chúng 
đã dành rất nhiều thì giờ để chọn địa điểm, nhiếp ảnh gia, tiệc cưới và các khách mời. 

 
Bạn đang cố ý chuẩn bị cho Cô Dâu của Đấng Christ như thế nào cho sự trở lại của Ngài? Có 
lẽ, giống như tôi, trái tim bạn đang tan nát với lời nhắc nhở tỉnh táo này. 

 
 
 

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN: 
 

1. Hãy hỏi Chúa bạn cần mặc trang phục cưới nào (Cô-lô-se 3: 12–14). 
 

2. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh bày tỏ cho bạn công tác thánh hóa mà 
Ngài muốn thực hiện trong hội thánh hoặc trong chức vụ của bạn. 

 
3. Hãy cầu nguyện Chúa mở mắt bạn để thấy những lẽ thật mà Ngài 

muốn bạn dạy hoặc đề cập đến vào năm 2022. 
 
 

 
» được soạn bởi Ken Baldes 

 
 
 

 QUAY LẠI MỤC LỤC TUẦN 4 



 

 

DAY       HỘI THÁNH LÀ NHỮNG ĐẠI SỨ HÒA GIẢI CỦA ĐẤNG CHRIST   
2 CÔ-RINH-TÔ 5:19–20 

 
Từ điển định nghĩa từ “đại sứ” là: “Một nhà ngoại giao được một quốc gia được cử làm đại 
diện chính thức cho quốc gia đó tại một nước ngoài . . . là một người quảng bá cho đất nước 
mình." Với tư cách là đại sứ cho Đấng Christ và các công dân trên trời, chúng ta là những đại 
diện của Ngài trên đất, đã và đang được trao “chức vụ hoà giải.” 

 
Trong một thế giới cố gắng định nghĩa vai trò của Hội Thánh theo phương cách thế gian, phi 
Kinh Thánh, chúng ta đừng quên rằng chúng ta là đại sứ của Đấng Christ và phải tuyên bố 
mà không cần xin lỗi rằng: Nước Đức Chúa Trời đã đến; con đường cứu rỗi và mối quan hệ 
được hòa giải với Chúa Cha là qua công tác chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá; bất 
cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu; mối quan hệ được hòa giải với Chúa Cha dọn đường 
cho mối quan hệ được hòa giải với nhau; và “Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã 
làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ 
giảng hòa cho chúng ta.” (2 Cô 5:18). 

 
Chúng ta là những đại sứ của Đấng Christ. Chúng ta mang chức vụ hòa giải! Hội Thánh là 
câu trả lời cho sự thống nhất chủng tộc và hòa hợp chủng tộc trong một thế giới tràn ngập kỳ 
thị, phân biệt đối xử và chia rẽ. Chức vụ hòa giải này bắt đầu với phúc âm và phúc âm là 
trọng tâm; điều này vươn ra khỏi giới hạn của Hội Thánh khi chúng ta đem phúc âm cho thế 
giới. Vì vậy, theo lời của sứ đồ Phao-lô, tôi “nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy 
hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.” (2 Cô 5:20).  

 
 

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN: 
 

1. Xin Chúa cho Hội Thánh, với tư cách là công dân nước trời, con cái 
Chúa sẽ là những đại sứ của Đấng Christ. 

 
2. Hãy cầu nguyện để Hội thánh rao giảng và sống thể hiện sứ vụ hòa 

giải — với Đức Chúa Trời và với những người mang hình ảnh của 
Ngài — vì cớ phúc âm. 

 
3. Với tư cách là đại sứ của Ngài, xin Chúa Thánh Linh chỉ cho bạn thấy 

những khuyết điểm cần được thay đổi. 
 
 
 

» được soạn bởi Kelvin Walker 
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DAY 
HỘI THÁNH LÀ TRỤ CỘT VÀ NỀN TẢNG CỦA LẼ THẬT  
1 TI-MÔ-THÊ 3:15 

 
Vào ngày 23 tháng 12 năm 1972, thủ đô Managua, Nicaragua, tràn ngập niềm vui nhộn nhịp 
chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, vào lúc 12 giờ 29 phút sáng, một trận động đất mạnh 
với cường độ 6.3 độ đã hủy diệt toàn bộ thành phố. Gia đình mẹ tôi là một trong số rất nhiều 
người không con chỗ ở. Thương tình, chú của bà đứng ra xây một ngôi nhà cho gia đình. Khi 
làm việc, ông đã dạy cho các chú tôi biết về sự quan trọng của một cái nền móng vững chắc, 
các dầm đỡ và các bức tường chịu lực. Ông cũng chia sẻ rằng trong các thành phố cổ đại, 
những cây cột thường được sử dụng để ghim những thông điệp quan trọng. Ngôi nhà đó vẫn 
đứng vững cho đến ngày nay. Nó đã chống chọi với các trận động đất khác, nội chiến và sự 
bào mòn của cuộc đời. 

 
Chúa Giê-xu là trong tâm mà Phao-lô đã phân tích về nơi ngự của Đức Chúa Trời, Ngài là cột 
trụ và nền tảng của lẽ thật. Giăng đoạn 14 truyền đạt rõ ràng rằng lẽ thật là một người, và 
người đó là Chúa Giê-xu Christ. Ngài là lẽ thật, là người chủ thợ xây, là cột trụ công bố chân 
lý cứu rỗi, là nền tảng vững chắc, là tảng đá vững chắc có thể chống chọi với bất cứ cơn bão 
nào, và là viên đá góc nhà nơi giữ tất cả lại với nhau. Có cả một sự huyền nhiệm và một vẻ 
đẹp là Đấng Christ sẽ trở nên một với Hội Thánh của Ngài và tháp chúng ta vào trở nên một 
phần của nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời, và Chúa Giê-xu là nền tảng vững chắc để chúng ta 
nương dựa. Với tư cách là những cột trụ, chúng ta công bố thông điệp của lẽ thật bằng Lời của 
Ngài được ghi trên tấm lòng chúng ta cho những người xung quanh chúng ta thấy.  

 
 

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN: 
 

1. Cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn thấy lẽ thật về Chúa Giê-xu là Đấng giữ 
vững đời sống của bạn khi bạn trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

 
2. Là một cột trụ, sứ điệp của Chúa Giê-xu là lẽ thật có được rao truyền cho 

những người xung quanh bạn không? Cầu xin Chúa bày tỏ những lĩnh 
vực trong đời sống của bạn để bạn có thể phản ánh nhiều hơn về Ngài. 

 
3. Hãy cầu xin Chúa Giê-xu làm cho lẽ thật trở nên tươi mới và đẹp đẽ 

trong lòng bạn nếu nó đã trở nên khô héo. 
  

» được soạn bởi Julia Orozco 
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