TUẦN 6
PHỤC HƯNG/THỨC TỈNH
VỀ SỰ TRỞ LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST
Chúng ta nhìn về tương lai với hy vọng chắc chắn về sự
trở lại của Đấng Christ. Ngài sẽ trở lại! Chúng ta sẽ thấy
Ngài và ở với Ngài để kinh nghiệm sự vinh hiển của Ngài
theo cách mà chúng ta chưa từng có trước đây. Tất cả
những điều sai trái trên thế giới này rồi sẽ được làm sòng
phẳng và Chúa Giê-xu sẽ trị vì mãi mãi!

6
38 39 40

7

DAY

ĐẤNG CHRIST SẼ TRỞ LẠI VÀO NGÀY VÀ GIỜ KHÔNG AI BIẾT
MA-THI-Ơ 26:36–44
Gần cuối sứ vụ của Ngài, Chúa Giê-xu bắt đầu dạy các môn đồ về sự kết thúc của thời đại và
sự tái lâm của Ngài. Lúc đó, các môn đồ Ngài chưa hiểu hết những gì Ngài đang chia sẻ với
họ. Trong Ma-thi-ơ 24:3, họ hỏi Chúa Giê-xu rằng: “Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc
nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế.” Chúa Giê-xu đáp:
“Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ
một mình Cha biết mà thôi.” Câu hỏi của các môn đồ vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay,
và câu trả lời của Chúa Giê-xu cũng thật thích hợp. Tôi thấy ba lẽ thật quan trọng để chúng ta
xem xét:
• Hãy tỉnh thức— Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta không ngừng cảnh giác và tỉnh táo. Cuộc
sống của chúng ta tự nhiên trôi qua với những theo đuổi, những trách nhiệm và các hoạt
động bình thường. Mặc dù những điều này là tốt và cần thiết, nhưng cuộc sống ngày qua
ngày không bao giờ được làm lu mờ kỳ vọng về sự trở lại của Ngài. Hy vọng của chúng ta
là ở nơi Chúa Giê-xu chứ không phải ở những điều của thế gian này.
• Hãy sẵn sàng— Chúng ta phải có những chuẩn bị cần thiết cho sự trở lại của Chúa Giêxu. Với tư cách là gia đình Phước Âm Liên Hiệp, chúng ta được kêu gọi để mang Tất Cả
của Chúa Giê-xu Đến Với Toàn Thế Giới một cách nghiêm túc. Chúng ta hãy làm theo ý
muốn Ngài và xây dựng Vương quốc của Ngài để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa trở
lại.
• Hãy tiếp tục tin cậy— Chỉ có Đức Chúa Cha mới biết khi nào Chúa Giê-xu trở lại. Hãy
yên nghỉ trong sự tốt lành của Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài về những gì Ngài chọn để giấu
kín. Cha Thiên Thượng của chúng ta yêu thương chúng ta và tiết lộ những điều chúng ta
cần biết. Hãy tin cậy Ngài với những gì chúng ta không biết.
Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hãy cầu xin Đức Chúa Cha cho bạn đặt Chúa Giê-xu và lời hứa về sự
trở lại của Ngài vượt trội hơn mọi điều khác trong đời bạn.

2. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh giúp bạn tin cậy Ngài nhiều hơn, đặc biệt
là trong những lĩnh vực và những việc bạn không kiểm soát được.

3. Hãy vui mừng với hy vọng chắc chắn rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại.

»được soạn bởi Matt Kelly
QUAY LẠI MỤC LỤC
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SỰ TRỞ LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ HIỆN THỰC HÓA
HY VỌNG CỦA CHÚNG TA

TÍT 2:13

Tôi và gia đình đã và đang sống ở nước ngoài nhiều năm, phục vụ ở những nơi mà hy vọng
còn mờ mịt. Cuộc sống ở một đất nước phát triển dễ mang lại sự thỏa mãn bề ngoài. Văn hóa
và bối cảnh xã hội gián tiếp chi phối quan điểm của chúng ta. Tôi hay thường mô tả hy vọng
là một niềm khao khát cá nhân về một kết quả mong muốn. Định nghĩa này có phần không
chính xác vì ý tưởng hiện đại về hy vọng hoàn toàn khác với ý nghĩa của hy vọng theo Kinh
Thánh. Trong Kinh Thánh, từ hy vọng là sự trông đợi và tin tưởng vào những gì Đức Chúa
Trời đã hứa. Niềm Hy Vọng Phước Hạnh nói lên sự tin tưởng vào sự tái lâm sắp xảy đến của
Chúa Giê-xu Cơ Đốc.
Lời hứa về sự trở lại của Đấng Christ đối với Hội Thánh của Ngài cho chúng ta niềm vui, sự
tự tin và lòng mong đợi trong hiện tại. Niềm Hy Vọng Phước Hạnh cho phép chúng ta nhìn
thấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời và ân điển vô bờ bến của Đức Chúa Trời. Trong khi
chúng ta chờ đợi sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời và Cứu Chúa vĩ đại của chúng
ta là Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Đấng đã phó mình để cứu chuộc chúng ta. Phao-lô nhắc nhở
chúng ta phải sống trong ánh sáng của sự tái lâm của Đấng Christ. Chúng ta luôn tìm kiếm
Niềm Hy Vọng Phước Hạnh vì nó thách thức chúng ta duy trì đức tánh chính trực trong sự
tin kính, các mối quan hệ, hành động và lời nói của chúng ta.
Việc trung thành chờ đợi và trông đợi sự trở lại của Ngài mang lại niềm vui và hy vọng cho
tâm hồn chúng ta. Thần của Ngài ở trong chúng ta. Nguyện sự trở lại của Ngài là sự hiện
thực hóa hy vọng của chúng ta.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Hãy mời Chúa vào tâm trí và tấm lòng bạn. Xin Thánh Linh của Ngài
cho bạn thấy được những lĩnh vực sai mà bạn đã từng đặt hy vọng
vào—những điều thuộc về thế gian và con người.

2. Hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh phục hồi Niềm Hy Vọng Phước
Hạnh của Ngài trong bạn.

3. Hãy ôm lấy lời hứa về sự trở lại của Đấng Christ với niềm vui, sự tự
tin và mong đợi.

»được soạn bởi Celine Bower
QUAY LẠI MỤC LỤC
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ĐẤNG CHRIST SẼ TRỞ LẠI ĐỂ ĐẶT MỌI VẬT
DƯỚI QUYỀN CAI TRỊ CỦA NGÀI

PHI-LÍP 3:20–21

Phân đoạn Kinh Thánh này hoàn toàn khác với những giờ cuối cùng của Đấng Christ trên
đất. Ngài đã bị phản bội bởi chính môn đồ mình, bị binh lính La-Mã dẫn đi cách ngoan
ngoãn, nhận lấy những lời buộc tội dối trá, bị đánh đập tàn nhẫn, và cuối cùng, chết như một
tên tội phạm trên thập tự giá.
Để tôn vinh Đức Chúa Trời và cứu những người được chọn của Ngài, Ngài đã từ bỏ chính
quyền năng mà lẽ ra có thể đã cứu Ngài khỏi nỗi thống khổ và đau buồn khôn lường.
Nhưng trong phân đoạn này, chúng ta được biết rằng Đấng Christ hành động với tất cả quyền
năng mà Ngài đã từ bỏ vào cuối 33 năm của Ngài trên đất.
Vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của chúng ta, Đấng Christ đã từ bỏ quyền
năng của Ngài với tư cách là Con Đức Chúa Trời. Nhưng khi Ngài trở lại, Ngài sẽ hành động
với quyền năng vĩ đại của Ngài vì sự vinh hiển của Cha Ngài và sự cứu rỗi cho chúng ta để
đưa chúng ta về nhà trên trời với thân thể được biến hóa và vinh hiển.
Thật là một Đấng Christ vinh hiển mà chúng ta phục vụ!

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Cầu nguyện để bạn hết lòng chú tâm về nhà trên trời với Đấng Christ.
2. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh giúp bạn ngợi khen Ngài nhiều hơn nữa.
3. Hãy cầu nguyện để Chúa giúp bạn không bám chặt vào những mối
quan tâm lo lắng về ngôi nhà tạm thời của bạn trên đất.

»được soạn bởi Gary Friesen

QUAY LẠI MỤC LỤC
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ĐẤNG CHRIST SẼ TRỞ LẠI NHƯ VỊ QUAN ÁN
CÔNG BÌNH VÀ CHÂN THẬT

KHẢI-HUYỀN 19:2A

Bất công chỉ là sự vắng mặt của công lý, sự vắng mặt của việc thực hiện những gì tốt đẹp và
đúng đắn. Mặc dù những thứ như chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới tính và tình trạng kinh tế
thường đóng vai trò trong các hành vi bất công của chúng ta, nhưng không phải lúc nào cũng
vậy. Ví dụ, một trong những hành động bất công đầu tiên trong lịch sử là khi Ca-in giết Abên vì một mong muốn xấu xa để được nổi bật (được quan trọng hơn) và muốn trội hơn
(vượt trên hơn), dường như điều này không nằm trong những yếu tố nêu trên. Sự thật là tội
lỗi đã khiến tất cả chúng ta trở thành những kẻ thực hành sự bất công (Rô-ma 3:10–18).
Bất công gây đau đớn. Chúng ta mong mỏi sự bại hoại của tội lỗi chấm dứt trong chúng ta
(Rô-ma 8:22–23) và cùng với nó, tất cả những bất công mà chúng ta phải gánh chịu. Ngày ấy
sắp đến! Vua của chúng ta đang đến, và công lý cuối cùng đang đến cùng với Ngài (Khải
Huyền 19:2a). Một ngày nào đó, sẽ không còn áp bức, không còn bất bình đẳng, không còn
sai trái nữa—tội lỗi sẽ không còn nữa, và Chúa Giê-xu sẽ trị vì (Khải Huyền 21). Tuy nhiên,
trong khi chúng ta chờ đợi và hy vọng ngày đó với niềm mong đợi hân hoan, thì Ngài đã kêu
gọi và ban năng quyền cho chúng ta ngày nay để thực thi công lý, yêu thương cách nhân từ
và sống khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời (Mi-chê 6:8).

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Cầu nguyện Chúa ban sức mạnh cho bạn hầu cho bạn bênh vực và bảo
vệ những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng để họ biết Chúa Giêxu.

2. Cầu xin Đức Thánh Linh giúp bạn bày tỏ lòng nhân từ và thương xót
đối với tất cả mọi người, ngay cả những người không công chính.

3. Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời bảo vệ lòng bạn khỏi sự giận dữ và
để bạn sống khiêm nhường, tin tưởng rằng sự báo thù thuộc về Đức
Chúa Trời.

»được soạn bởi David Gómez
QUAY LẠI MỤC LỤC
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ĐẤNG CHRIST SẼ TRỞ LẠI NHƯ VỊ VUA VÀ CHÚA OAI NGHI
KHẢI-HUYỀN 19:11–16
Theo khải tượng của Giăng trong phân đoạn Kinh Thánh này, thiên đàng mở ra trước mặt
ông, và tâm điểm là Chúa Giê-xu Christ trở lại. Chúa Giê-xu của chúng ta đến như Đấng
chiến thắng. Tất cả quân đội trên trời đều đi theo Ngài, và tất cả các quốc gia trên trái đất đều
ngã xuống bởi Lời Ngài. Những đôi mắt rực lửa, rất nhiều vương miện, một chiếc áo choàng
nhuốm máu và những hình ảnh mạnh mẽ khác lấp đầy khung cảnh. Khi tuyên bố nhiều danh
xưng của Chúa chúng ta, Thánh Linh dường như nhắc chúng ta phải tập chú vào chính Chúa
Giê-xu.
Chúng ta có thể chú tâm vào thời gian Chúa trở lại, kêu lên cùng với Giăng— “A-men. Lạy
Chúa Giê-xu, hãy đến” (Khải 22:20). Chúng ta đoán trước kết quả của sự trở lại của Chúa—
“Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa…” (Khải huyền
21: 4). Nguyện sự chú tâm bền bỉ và chắc chắn của chúng ta là chính Chúa Giê-xu Christ.
Những gì Ngài làm khi Ngài trở lại rất la quan trọng. Tuy nhiên, Ngài vẫn là điểm chính. Do
đó, khi kết thúc mùa cầu nguyện tập trung này, chúng ta kết thúc nơi chúng ta đã bắt đầu là
phải vui vẻ tập trung vào Đấng Christ, Đấng ngự trị là Chúa và là Vua bây giờ và mãi mãi.
Chúng ta là những người yêu mến Chúa Giê-xu, thờ phượng Chúa Giê-xu, rao giảng về Chúa
Giê-xu, và phục vụ Chúa Giê-xu. Đây là sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta. Đây là đặc ân
của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ này.

CÁC VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN:
1. Cầu xin Đức Thánh Linh chuẩn bị tấm lòng bạn để vui mừng trong sự
tái lâm của Ngài.

2. Cầu nguyện để Chúa bày tỏ cho bạn những cách mà bạn có thể sống
tốt hơn để chuẩn bị cho sự tái lâm của Ngài.

3. Cầu nguyện để Chúa củng cố gia đình Phước Âm Liên Hiệp trong sự
luôn kiên định và trung tín với Ngài.

»được soạn bởi John Stumbo
QUAY LẠI MỤC LỤC
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