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Giới Thiệu 

 
Người ñời rất coi trọng tri thức. Nhưng họ không luôn luôn cố gắng tìm hiểu những ñiều 
quan trọng nhất trên ñời. Sự thật là, bạn có thể rất thông thạo về côn trùng, tinh tú, hay 
các ngành khoa học, và ñược người ñời ngưỡng mộ (ñó là ñiều tốt lành), nhưng nếu 
bạn không có sự khôn ngoan của ðức Chúa Trời, là bạn mất sự tri thức quan trọng 
nhất mà con người ñã từng hy vọng ñạt ñược. 

Làm sao có thể ñạt ñược sự khôn ngoan của ðức Chúa Trời? Sách Châm-ngôn chép, 
“Kính sợ ðức Giê-hô-va, ấy là khởi ñầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết ðấng Thánh, ñó là 
sự thông sáng” (9:10). Sự khôn ngoan bắt ñầu khi chúng ta kính sợ ðức Chúa Trời hơn 
tất cả mọi sự. Rồi khi sự kính sợ ñó thúc ñẩy chúng ta tìm kiếm ðức Chúa Trời qua Lời 
của Ngài, ấy là chúng ta ñạt ñược sự thông sáng. 

Nhưng ðức Chúa Trời không bỏ rơi chúng ta một mình trong khi chúng ta tìm kiếm trí 
khôn. Ngài ñã cung cấp cho chúng ta một ñường lối. Ngài là người Cha tốt lành như 
vậy – luôn luôn giúp ñỡ chúng ta trong khi chúng ta yếu ñuối, và luôn luôn cung cấp 
trong khi chúng ta thiếu thốn. Ngài thật ước muốn chúng ta ñạt ñược sự khôn ngoan, 
cho nên Ngài ban cho một ân ñiển ñặt biệt ñể giúp ñở chúng ta trong sự truy tầm. 

Khi Chúa Giê-su biết giờ của Ngài ñến gần, Ngài chuẩn bị môn ñồ, hứa sẽ không rời bỏ 
họ như mồ côi trong thế gian này, nhưng sẽ sai một ðấng An Ủi, cũng là ðấng Hướng 
Dẫn: “Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các ngươi một ðấng Phù Hộ khác, ñể ở 
với các ngươi ñời ñời. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể tiếp nhận ñược; vì 
thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với 
các ngươi, và Ngài sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14:16-17). “Nhưng khi ðấng Phù Hộ, 
tức là ðức Thánh Linh, ðấng Cha sẽ nhân danh Ta sai ñến, chính Ngài sẽ dạy dỗ các 
ngươi mọi sự. Ngài sẽ làm cho các ngươi nhớ lại tất cả những ñiều Ta ñã nói với các 
ngươi” (Giăng 14:26). 

ðiều hứa này kỳ diệu biết bao! ðức Chúa Trời ñã sai Thánh Linh của Ngài ở với chúng 
ta, và sẽ ở trong chúng ta ñời ñời, và dạy dỗ chúng ta mọi sự chúng ta cần biết. Sách 
1-Giăng 2:20 chép “Các con ñã ñược ðấng Thánh xức dầu, và tất cả ñều ñược ơn hiểu 
biết”. ðức Thánh Linh ở trong chúng ta sẽ bày tỏ chân lý của ðức Chúa Trời trong lòng 
chúng ta. Khi chúng ta ñọc Lời của ðức Chúa Trời, Ngài làm cho Lời Ngài sinh ñộng. 
Có lẽ ñó là một câu bạn ñã ñọc qua nhiều lần, nhưng trong giờ phút bạn cần nhất, ðức 
Thánh Linh làm câu ñó sống ñộng và nhảy ra từ trang giấy. 

ðức Thánh Linh là một ơn ñiển cao cả biết bao. Ngài giúp ñỡ chúng ta một cách thật kỳ 
diệu! Công việc của Ngài trong ñời sống cá nhân và trong giáo hội quan trọng vô cùng. 
Nhưng tiếc thay, con người ñã tìm cách thay thế sự khôn ngoan của ðức Thánh Linh 
bởi sự khôn ngoan của loài người. Nhiều người tưởng rằng trí tuệ thuộc linh chỉ có thể 
ñạt ñược sau khi họ ñã thấu hiểu tiếng Hy-lạp và Hê-bơ-rơ. Họ nghĩ rằng chỉ có người 
có bằng cấp thần học mới ñủ ñiều kiện dạy Lời của Ngài. Nhưng tôi không ñồng ý. 



 

Không phải bằng cấp ñịnh ñoạt khả năng của một người, mà là Thánh Linh trong lòng 
họ. Tôi thà nghe một người không có học thức nhưng ñầy dẩy Thánh Linh hơn là một 
người tiến sĩ thần học không có Thánh Linh mà chỉ thăm dò Kinh Thánh như một tác 
phẩm văn học về ñề tài ñạo ñức mà thôi. 

Tôi ñã từng gặp nhiều người mà người ñời cho là ñơn sơ, ngay cả dốt nát, nhưng thực 
sự họ nắm giữ sự khôn ngoan cao rộng trong Chúa. Tôi nghĩ ñến một bà mà tôi và vợ 
tôi gặp khi chúng tôi ñi nghỉ hè ở Bass Lake. North Fork là một tỉnh gần Bass Lake nhất, 
cho nên khi chúng ta muốn tìm một nhà thờ ñể thờ phượng trong ngày Chủ Nhật, 
chúng ta lái xe tới tỉnh ñó. Tình cờ mục sư của nhà thờ ñó ñã ñi nghẻ hè, và ñã mời 
một bà từ ñồi núi Kentucky ñến giảng. Nói thật, khi bà ấy nói lên, ñó nghe dường như y 
có sỏi ñầy miệng. Cách ăn nói vùng núi của y thật tàn sát ngôn ngữ tiếng Anh. Nhưng 
Thánh Linh vận hành trong y một cách sôi nổi, và chúng ta ñược phước dồi giào buổi 
Chủ Nhật ñó. 

Rồi có một bà khác mà tôi quen biết khi tôi làm mục sư của một nhà thờ ở Huntington 
Beach.  Y dường như luôn luôn biết ñược lúc nào tôi bị thoái chí. Có khi tình cảnh của 
thế giới và những ñiều gian ác làm tôi ngã lòng, Chúa sẽ sai y ñến với tôi, và y sẽ nói, 
“Charles, nên nhớ rằng Chúa vẫn còn ở trên ngôi.” Oi, chỉ một câu ñơn giản như vậy 
mà ñầy dẩy trí tuệ! Bất chấp thế gian tối tâm như thế nào, tuyệt vọng như thế nào, lời 
nói ñó có ñủ năng lực ñánh ñuổi sự chán nản của tôi và làm sáng sủa triển vọng của tôi. 
“ðức Chúa Trời ở trên ngôi của Ngài.” 

Tôi xin Chúa cho bạn khôn ngoan về những ñiều quan trọng nhất. Tôi nguyện bạn nhớ 
lại sự xức dầu mà bạn ñã nhận từ nơi Ngài. Hãy yêu mến sự xức dầu ñó. Hãy yêu mến 
công việc của ðức thánh Linh trong lòng bạn khi bạn học hỏi Lời của ðức Chúa Trời và 
khi bạn ñến gần Ngài. Ngài ước muốn cho bạn sự thông sáng và sẽ sẵn sàng cho bạn. 
Hãy tôn kính Ngài, suy gẫm Lời Ngài, và vui lòng làm bất cứ những gì Ngài muốn bạn 
làm. Và khi bạn ñọc sách này, hãy mời ðức Thánh Linh hướng dẫn bạn hằng ngày ñi 
vào chân lý. ðó là Sự Khôn Ngoan Cho Hôm Nay. 



 

Ngày 1 tháng 1 

ðược Dựng Nên Như Hình Ảnh Ngài 
 

ðức Chúa trời phán rằng, “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta 
và theo tượng Ta ...Vậy ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình 
Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình ðức Chúa Trời; Ngài 
dựng nên người nam cùng người nữ.”   

– Sáng-thế Ký 1:26-27 

Tại sao Chúa muốn tạo loài người như hình Ngài? 

Tại vì Ngài ước muốn một mối quan hệ với chúng ta ñầy tình thương và ý nghĩa. Vì 
ðức Chúa Trời là tình yêu. Ngài cho chúng ta khả năng yêu thương. Và vì Ngài là tự 
quyết, Ngài cho chúng ta khả năng chọn lựa. Ngài cho chúng ta khả năng yêu thương 
và chọn lựa, hầu cho chúng ta có thể ñem niềm vui cho Ngài – không những nhận lãnh 
tình thương của Ngài, mà còn chọn lựa yêu thương Ngài trở lại. 

Nhiều người chọn lựa không thương Chúa. Tức là họ không hưởng ứng mục ñích duy 
nhất của sự tồn tại của họ. Vậy thì không nên ngạc nhiên khi cảm thấy ñời của họ trống 
rỗng, bực dọc, và vô giá trị. 

Sự chọn lựa là một ñiều tốt ñẹp, nhưng ñó cũng có thể ñem ñến hậu quả 
tổn hại. 

Sự sử dụng quyền chọn lựa của con người trong vườn Ê-ñen gây ra sự sa sút từ hình 
bóng của ðức Chúa Trời. ðó ñem ñến sự chết thuộc linh, và khiến con người sống như 
thú vật – chỉ thỏa mãn sự thèm muốn của thể xác. Nhưng con người không bao giờ 
thấy thỏa mãn khi liên hệ với giới ñộng vật. Họ chỉ có thế tìm ñược sự thỏa mãn thật sự 
khi họ liên hệ với ðức Chúa Trời. 

Chúa Giê-su ñến thế gian chính vì mục ñích này. Ngài gánh lấy tội lỗi của chúng ta và 
chết thay cho chúng ta. Ngài bây giờ cho chúng ta thêm một chọn lựa – chúng ta có thể 
chọn một ñời sống trong Thánh Linh và sự giao thông với Ngài, hoặc tiếp tục sống một 
ñời sống xác thịt dẫn tới sự chết và sự xa rời với Ngài. 

Hãy chọn lựa một cách cẩn thận, vì Chúa tôn trọng sự chọn lựa của chúng ta. 

Cha ơi, cám ơn Cha rằng khi chúng con nhìn ngắm sự vinh hiển của Cha, 
chúng con ñược trở nên hình bóng của Cha bởi ðức thánh Linh làm việc 
trong chúng con. Amen. 



 

Ngày 2 tháng 1 

Tách Rời Ra 
 

“ðức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Sự cuối cùng của mọi người 
ñã ñến, vì chúng làm cho quả ñất ñầy dẫy sự hung bạo. Này, Ta sẽ hủy 
diệt chúng luôn với cả trái ñất nữa.”  

– Sáng-thế Ký 6:13 

Trong những ngày trước nước lụt, loài người xoay bỏ ðức Chúa Trời và sống dường 
như không có Ngài. ðạo ñức bị phá sản. ðầu óc của con người trở nên ñồi bại, và họ 
thèm muốn những hoạt ñộng tình dục khác thường. Sự hung ác lan tràn khấp mặt ñất 
và con người bắt ñầu sống như thú vật. ðức Chúa Trời thấy vậy và phán rằng: “Thần ta 
sẽ chẳng ở mãi với loài người nữa” (Sáng-thế Ký 6:3). 

ðây chúng ta thấy rằng tới một mức nào lòng khoan nhẫn của ðức Chúa Trời sẽ cạn. 
Chúng ta cũng sống trong một thế giới ñầy hung bạo và ñồi bại. Trước sao có một ngày 
ðức Chúa Trời sẽ phán, “ðủ rồi!”. Sách Ma-thi-ơ 24:37 chép, “Vì như trong thời Nô-ê 
thể nào, thì khi Con Người ñến cũng thể ấy.” Như trước kia Ngài ñã phán, Ngài cũng sẽ 
gọi dân của Ngài, “Hãy ñi vào tàu.” Cám ơn ðức Chúa Trời Ngài ñã cung cấp một nơi 
ẩn náo cho chúng ta. Chiếc tàu ñó là Chúa Giê-su Christ. 

Hoặc bạn là một phần tử của một hệ thống làm ñồi bại thế gian và kéo nó 
xuống nước, hay bạn là một phần tử của một hệ thống mà nổi trên mặt 
nước khi thế gian bị ngập. 

ðức Chúa Trời ñã dựng lên tiêu chuẩn tuyệt ñối về sự công chính, chúng ta phải quy 
phục mình dưới quyền hành của Ngài, vì ðức Chúa Giê-su sẽ ñến mau chóng ñể xét 
xử thế gian trong sự công chính. 

Cha ơi, nguyền chúng con chú ý những ñiều chúng con ñã nghe, hầu cho 
chúng con ñừng trôi giạt. Xin giúp chúng con tách rời ra khỏi thế gian bại 
hoại này một cách rõ ràng và kiên quyết, và ñứng chung với những người 
yêu thương Ngài và hầu việc Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 3 tháng 1 

Tất Cả Những ðiều Hứa Của ðức Chúa Trời 
 

“Hễ quả ñất còn, thì mùa gieo và mùa gặt, thời tiết lạnh và nóng, mùa hạ 
và mùa ñông, ngày và ñêm sẽ chẳng bao giờ chấm dứt."   

- Sáng-thế Ký 8:22 

“Hễ quả ñất còn...” hàm ý rằng quả ñất sẽ không tồn tại mãi mãi; nhưng tiếp theo ðức 
Chúa Trời hứa rằng trong khi quả ñất còn, sẽ có sự ổn ñịnh: mùa gieo và mùa gặt, thời 
tiết lạnh và nóng, mùa hạ và mùa ñông, ngày và ñêm. Chúng ta có thể tin chắc những 
lời hứa của Chúa. Tôi sẽ không mất ngủ lo sợ rằng ngày mai có thể không thấy mặt trời. 

Nếu chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy vào một vài ñiều hứa của ðức 
Chúa Trời như trên, tại sao chúng ta lại thấy khó mà tin tưởng hết tất cả 
những ñiều hứa của Ngài? 

Chúa Giê-su có phán rằng: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi ñâu, chẳng bỏ ngươi ñâu”, nhưng 
ñôi khi chúng ta ngại rằng Ngài sẽ không làm trọn. Cũng như tôi tin chắc rằng ðức 
Chúa Trời sẽ giữ ñịa cầu quay không ngừng, tôi cũng nên tin chắc rằng Ngài sẽ cung 
cấp cho tất cả nhu cầu của tôi. 

Tôi nghĩ rằng ðức Chúa Trời ñịnh ý cho những ñiều hứa ñó ñể nhắc nhở chúng ta hằng 
ngày sự thành tín của Ngài. Mỗi buổi sáng khi chúng ta tỉnh dậy và thấy ánh sáng mặt 
trời, chúng ta nên ca ngợi, “Oi, Chúa là ðấng thành tín luôn luôn!” Mỗi buổi chiều khi 
mặt trời lặn, chúng ta phải ngợi khen, “Oi, Chúa thật giữ lời hứa của Ngài, không phải 
sao?” 

ðức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của Ngài dù chúng ta tin hay không tin. Trong cảnh túng 
quẫn, chúng ta có thể băn khoăn, lo sợ, hoặc chúng ta có thể giữ một thái ñộ ñắc thắng, 
vui vẽ. Chúng ta có sự thắng lợi tại vì Chúa sẽ chăn sóc chúng ta. Ngài ñã hứa. ðức 
Chúa Trời là thành tín – bạn có thể ñánh cuộc mạng sống của bạn vào ñiều này. 

Cảm tạ ơn Cha về lời hứa kiên ñịnh của Cha. Nguyền chúng con sống 
trên sự tin chắc vinh hiển này, vì Cha ở trên ngôi. Nhân danh Chúa Giê-su 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 4 tháng 1 

Không Thỏa Hiệp 
 

“Tha-rê ñem Áp-ram, con trai mình, Lót, con Ha-ran, cháu mình và Sa-rai, 
dâu mình, tức vợ của Áp-ram ñồng ra khỏi U-rơ của người Canh-ñê ñể 
qua xứ Ca-na-an. Nhưng khi ñến Cha-ran, họ ở lại tại ñó...Chúa bảo Áp-
ram: ‘Con hãy rời bỏ quê hương, dân con và nhà cha con ñể ñi ñến xứ Ta 
sẽ chỉ cho’”  

– Sáng-thế Ký 11:31, 12:1 

ðức Chúa Trời, ước muốn một mối quan hệ thân mật với Áp-ram, kêu gọi Áp-ram làm 
ba ñiều: rời bỏ nơi thờ hình tượng, rời bỏ gia ñình, và ñi ñến xứ Chúa sẽ chỉ cho. 
Nhưng Áp-ram không có tuân lệnh hoàn toàn. Y rời khỏi U-rơ với cha y và cháu y, 
nhưng không ñi thẳng vào Ca-na-an. Hơn nữa, họ ở lại biên giới của ñồng bằng Ba-bên 
– vẫn còn ở trong vùng nơi mà y phải ñi ra. 

Tuân theo nửa chừng tức là không tuân theo, và ñó sẽ ñem ñến hậu quả 
thảm thương. 

ðức Chúa Trời giữ nín lặng trong khi Áp-ram ở trong Cha-ran, và không nói chuyện với 
Áp-ram tới khi y ñi vào Ca-na-an. Trong khi không phục tùng, Áp-ram mất ñi sự giao 
thông mật thiết với ðức Chúa Trời. 

Bạn thì sao? Bạn ñang ở trong Cha-ran hay không? Bạn có hoàn toàn tuân lệnh không? 
Hay bạn ñã thỏa hiệp? Bạn còn ñang nắm giữ những thói quen xấu không? Hiện giờ 
Chúa ñang kêu gọi bạn hãy từ bỏ chính mình, tránh ñiều ác, vác thập tự giá mình và ñi 
theo Ngài. Ngài ñang kêu gọi bạn ñi ñến nơi Ngài hứa cho, nơi ñầy phước hạnh, và nơi 
có mối quan hệ mật thiết với Ngài – vì Ngài thương bạn. 

Cha ơi, trong khi ðức Thánh Linh hướng dẫn chúng con ñi trên con ñường 
của Ngài, xin giúp ñỡ chúng con ñừng ngừng lại trước khi ñạt tới nơi mà 
Cha ñịnh sẵn cho chúng con. Và trong sự vâng lệnh, nguyền chúng con 
vác cây thập tự của mình và ñi theo Cha – bất chấp giá nào.  Amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 1 

Khi ðức Chúa Trời Chờ ðợi 
 

“Khi Áp-ram ñược chín mươi chín tuổi, Chúa xuất hiện và phán: ‘Ta là 
ðức Chúa Trời Toàn Năng, con hãy sống một cách thánh thiện trước mặt 
Ta. Ta sẽ củng cố giao ước giữa Ta với con và sẽ làm cho dòng dõi con 
gia tăng bội phần’”.  

– Sáng-thế Ký 17:1-2 

ðức Chúa trời ñã phán với Áp-ram khi y tám mươi sáu tuổi... rồi chờ mười ba năm sau 
mới phán nữa. Bạn nghĩ tại sao Chúa chờ lâu như vậy? 

ðức Chúa Trời thường thường chờ ñến khi chúng ta ñã cạn hết mọi phương cách. 
Ngài chờ ñến khi chúng ta ñi tới ñiểm tuyệt vọng. Cuối cùng Áp-ram ñã tới ñiểm ñó. 
Nếu Chúa nói sớm hơn, có lẽ Áp-ram sẽ tìm cách “giúp” Chúa thực hiện lời hứa của 
Ngài. 

Khi tôi ñang huấn luyện làm người cứu bơi lội, tôi học rằng khi một người ñang bị chìm, 
không nên ñi thẳng tới họ. Nếu họ còn có sức và ñang vùng vẫy, họ có thể kéo bạn 
xuống nước luôn. Bạn phải chờ ñến khi họ kiệt sức. Tôi nghĩ Chúa cũng làm việc với 
nguyên tắc này. Trong khi chúng ta còn vùng vẫy ñây ñó, Chúa chờ. 

Khi chúng ta cuối cùng bỏ cuộc, rồi Chúa mới bắt ñầu triển ra kế hoặch 
vinh hiển của Ngài. 

“Oi, con người hãy ngợi khen công việc kỳ diệu của Chúa!” Nhiều lần chúng ta tìm cách 
giải thích duy lý, nghĩ rằng ñó chỉ là sự may mắn, mà không công nhận là Chúa làm 
việc và quy vinh hiển cho Ngài. 

Có lẽ bạn ñang ở trong một tình trạng tuyệt vọng. Bạn ñã làm hết sức nhưng thất bại. 
Này! Bạn ñang ở trong nơi chưa từng tốt hơn! Vì sự không thể ñược của con người là 
cơ hội của Chúa. Chúa sẽ làm cho bạn những gì bạn không thể làm cho chính mình! 

Cha ơi, con cảm tạ lòng nhẫn nại của Cha. Con bây giờ giao cho Cha tất 
cả những vấn ñề không giải quiết ñược. Nguyền danh Cha ñược vinh hiển 
và ñược ca tụng. Amen 

 



 

Ngày 6 tháng 1 

Không Than Phiền 
 

“Rê-bê-ca và các nàng hầu ñứng dậy, cưỡi lạc ñà, ñi theo người ñầy tớ.”  

– Sáng-thế Ký 24:61 

Khi Rê-bê-ca cưỡi lên con lạc ñà và bắt ñầu một cuộc hành trình 400 dặm, nàng phải 
hoàn toàn nhờ cậy vào ñầy tớ của Y-sác, và ñặc lòng tin vào lời của một người ñầy tớ 
về sự giàu có và vinh hiển của một vương quốc ñang chờ ñợi nàng. 

Cưỡi lạc ñà là một kinh nghiệm ñặc biệt. Con lạc ñà không chuyển ñộng một cách êm ả. 
Nếu bạn không biết thả lỏng mình và chìu theo nó, bạn sẽ bị xóc nảy lên nảy xuống 
không ngừng. ðời sống tín ñồ cũng không dễ dàng. “Anh chị em yêu dấu, ñừng ngạc 
nhiên vì sự thử thách ñau ñớn mà anh chị em phải chịu như là việc khác thường xảy ra 
cho anh chị em” (1 Phi-ơ-rơ 4:12). Trong khi bạn cưỡi con thú vật rắc rối ñó, bạn sẽ bị 
thử thách, bị xô ñẩy, bị xóc, bị ñặc vào những thế khó chịu. Dọc theo con ñường xa 
mạc, bạn có thể bị thoái chí. 

Khi Rê-bê-ca tới nơi, bạn nghĩ nàng sẽ la hét lên, “ðồ ngu!” và ñá ñập con lạc ñà không? 
Tôi nghĩ không. Có lẽ nàng vỗ nhẹ nó, “Cưỡi mầy cực khổ lắm, nhưng mầy ñã làm trọn 
phận sự. Mầy ñã ñem tôi tới chủ tôi và chúa tôi.” 

Sự thử thách trên ñời là công cụ của ðức Chúa trời hầu ñem chúng ta tới 
Ngài. 

Một ngày nào cuộc hành trình sẽ kết thúc. Những con lạc ñà là phương tiện ñưa chúng 
ta vào sự nương tựa hoàn toàn vào Chúa Giê-su. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ nhìn lên 
và thấy Chúa ñi tới. Khi tôi nhảy xuống con lạc ñà, tôi sẽ không ñá nó, ñập nó, vì nó ñã 
ñưa tôi tới Chúa của tôi. Tôi sẽ cám ơn Chúa rằng tôi ñã tới nơi. 

Cha ơi, cám ơn Cha rằng những khó khăn sẽ lôi kéo chúng con ñến gần 
Cha. Giúp chúng con nhận thấy sự thử thách là công cụ của Cha. Nguyền 
chúng con không bị mệt mổi trên chuyến ñi. Nhân danh Chúa Giê-su 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 7 tháng 1 

Làm Ngọt Một Mối Quan Hệ Chua  
 

[Gia-cốp] thì ñi trước họ và sấp mình xuống ñất bảy lần cho ñến khi tới 
gần anh mình. Nhưng Ê-sau chạy ñến trước mặt người, ôm choàng cổ 
mà hôn, rồi hai anh em ñều khóc  

– Sáng-thế Ký 33:3-4 

Trong vòng hai mươi năm, hai anh em này ñã ly gián. Nhưng lòng căm thù của Ê-sau 
thay ñổi một cách ñột ngột. Tuy y ñịnh ý ñi gặp Gia-cốp bằng cây kiếm, cuối cùng là y 
ôm choàng cổ Gia-cốp mà hôn. Mối quan hệ thân thiết có thể trở thành chua cay. Có lẽ 
bạn cũng ñã xa rời người thân yêu. 

Khi tình thương trở nên lạnh lẽo, có hy vọng ñược hồi phục không? Kinh 
Thánh nói “có.” 

Trước hết, Gia-Cốp cầu nguyện. ðiều ñầu tiên mà bạn cần phải làm là cầu nguyện và 
xin Chúa thay ñổi lòng của người ñã xa rời bạn. Khi chúng ta cầu nguyện như vậy, 
Chúa thường thường bày tỏ cho chúng ta thấy những ñiều chính chúng ta cần phải 
thay ñổi. 

Bản tính của Gia-cốp là “lấy”, không phải “cho”. Nhưng sau khi cầu nguyện, y quyết 
ñịnh trước hết gởi quà cho Ê-sau. Hãy tìm cách chúc phước người mà chúng ta ñã xa 
rời. 

Tiếp ñó, Gia-cốp gây dựng anh mình, gọi y là “chúa.” Nhiều khi mối quan hệ của chúng 
ta trở thành chua vì chúng ta xé nát thay vì xây dựng. 

Rồi Gia-cốp chia sẻ những chuyện xảy ra trong thời gian vắng mặt. Sự cởi mở – chia 
sẻ tư tưởng và tình cảm – chữa lành mối quan hệ. Rồi Gia-cốp và Ê-sau ôm nhau. 

ðức Chúa Trời có thể chữa lành ñược mối quan hệ của bạn không? ðược! Nếu bạn 
làm theo gương của Gia-cốp – cầu nguyện, chúc phước, chia sẻ, và rờ ñụng người mà 
bạn ñã xa rời. Chúa có thể biến mối quan hệ chua ñó và làm nó ngọt trở lạ. 

Cha ơi, giúp chúng con học hỏi qua Lời Cha cách thương yêu lẫn nhau, 
hầu cho ñời chúng con tràn ñầy thơm tho vinh hiển. Nhân danh Chúa Giê-
su Christ, amen. 

 



 

Ngày 8 tháng 1 

Khắc Phục Sự Cám Dỗ 
 

“’Bà nắm áo chàng mà bảo: "Hãy ngủ với em!’ nhưng chàng bỏ áo lại 
trong tay bà và bỏ chạy ra ngoài.”  

– Sáng-thế Ký 39:12 

Mỗi ngày chúng ta ñều gặp sự cám dỗ – quyến rũ chúng ta nói dối, lừa gạt, ăn trộm. 
Giô-sép ñương ñầu với sự cám dỗ mạnh mẽ, nhưng y chống cự ñược. Bí quyết của sự 
thành công của y là gì? 

Trước nhất, Giô-sép biết rằng có người hoàn toàn tin cậy vào y. Y không muốn vi phạm 
sự tín nhiệm của Phô-ti-pha. 

ðiều thứ hai, Giô-sép biết y là khác biệt với tất cả mọi người. Vì ðức Chúa Trời ñã chọn 
y là dân của Ngài, cho nên Giô-sép nói một cách hiển nhiên: “Lẽ nào mà tôi có thể làm 
vậy...?” 

ðiều thứ ba, Giô-sép biết rằng sự cám dỗ ñó là tội lỗi ñồi bại. Một trong những vấn ñề 
ngày nay là chúng ta giữ một thái ñộ lỏng lẻo ñối với tội lỗi.  

Cuối cùng, Giô-sép biết rằng nếu y không chống nổi sự cám dỗ, y thật sự là phạm tội 
với ðức Chúa Trời, không phải là với Phô-ti-pha. Rồi Giô-sép áp dụng phương sách 
khôn ngoan nhất – chạy. Nếu tất cả ñều không thành, chạy. Ông Phao-lô nói với Ti-mô-
thê, “Hãy tránh xa tình dục tuổi trẻ”. Hãy tránh xa những chỗ mà bạn biết rằng mình yếu 
ñuối và có thể bị xa ngã. 

Chúng ta có thể sống một ñời sống trong sạch. Chúng ta có thể thắng 
ñược sự cám dỗ. ðức Chúa Trời ñã cho chúng ta tất cả những ñiều luật 
mà chúng ta cần ñể sống một ñời sống ñắc thắng. 

Như Giô-sép, hãy ñể ý bốn ñiểm quan trọng: (1) Có người ñã ñặt lòng tin cậy vào bạn. 
(2) Bạn là khác biệt với người ñời, vì bạn là con cái của ðức Chúa Trời và bạn không 
ñược làm những gì mà người ñời có thể làm. (3) Sự cám dỗ là ñồi bại, khi bạn nhường 
bộ, chính là ðức Chúa Trời mà bạn vi phạm. (4) Nếu tất cả ñều không thành – chạy. 
Chạy tới Chúa Giê-su. 

Cha ơi, nguyền chúng con quyết tâm sống một ñời sống công chính, trong 
sạch. Chúa ơi, xin giúp chúng con chống lại những sự cám dỗ trong ñới 
sống chúng con hằng ngày. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 9 tháng 1 

Mặc Cảm tội Lỗi 
 

“Ru-bên ñáp: ‘Anh ñã chẳng bảo các em ñừng phạm tội ác ấy ñối với ñứa 
trẻ hay sao? Nhưng các em chẳng thèm nghe nên bây giờ chúng ta phải 
trả nợ máu ñó.’"  

– Sáng-thế Ký 42:22 

Hai mươi năm ñã qua sau khi các anh của Giô-sép bán y làm nô lệ, nhưng tiếng năn nỉ 
của y vẫn ẩn dật trong thâm tâm của họ. Mạc cảm tội lỗi! ðó cứ chần chừ trong trí nhớ 
của chúng ta, và thỉnh thoảng nổi lên ñể nhắc lại chúng ta về những tội lỗi. Các anh của 
Giô-sép ñã che giấu ñược tội của họ từ cha họ, nhưng mạc cảm tội lỗi vẫn còn. Muốn 
thoát khỏi mạc cảm tội lỗi dường như là một ñiều không thể làm ñược, nhưng cần phải 
làm. 

Tội lỗi gây ra mặc cảm tội lỗi. Và tội lỗi trong ñời sống chúng ta gây sự trở 
ngại thuộc linh vô cùng. 

Ông vua ða-vít miêu tả tình cảnh khi y tìm cách che giấu tội lỗi của mình. “’Vì ngày ñêm, 
Tay Ngài ñè nặng trên tôi, Sinh lực tôi tiêu hao như sương gặp nắng hạ’” (Thi-thiên 
32:4). 

Chúa phán rằng, “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Tội lỗi chưa ñược tha thứ khiến 
chúng ta chết ñi với Chúa. Vì chúng ta không còn nhìn thấy Ngài, cảm thấy Ngài, hay 
rờ ñụng Ngài. Vì vậy chúng ta bắt buộc phải vứt bỏ mặc cảm tội lỗi. ðó chia rẽ chúng ta 
từ ðức Chúa Trời và tiêu diệt cuộc ñời chúng ta. 

Vậy phải làm thế nào? Nếu chúng ta ñã phạm lỗi, làm sao mà chúng ta có thể xoá bỏ 
nó? 

Bạn không cần phải chịu hình phạt của tội lỗi bạn; Chúa Giê-su ñã chịu hình phạt thay 
cho bạn rồi. ðức Chúa Trời ñã sai Con Ngài ñến ñể mở một con ñường cho chúng ta. 
Bạn chỉ cần tin Chúa Giê-su, ðức Chúa Trời sẽ tha thứ bạn và dựng bạn nên mới. Ngài 
sẽ cho bạn một sự bắt ñầu mới. 

Cha ơi, cám ơn Cha xoá bỏ tội lỗi của chúng con qua Chúa Giê-su Christ, 
Ngài ñã rửa sạch mọi sự bất chính của chúng con. Nhân danh Chúa Giê-
su Christ, amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 1 

Tìm Phương Hướng Từ ðức Chúa Trời 
 

“ðức Chúa Trời phán bảo ông Y-sơ-ra-ên trong một khải tượng vào ban 
ñêm: "Gia-cốp, Gia-cốp ơi!"… Con ñừng ngại xuống Ai-cập, vì tại ñó ta sẽ 
làm cho con thành một dân tộc lớn.  

Ta sẽ xuống Ai-cập với con và chắc chắn sẽ ñem con về.”  

– Sáng-thế Ký 46:2-4 

 

Bao nhiêu năm Gia-cốp ñã tin rằng con mình Giô-sép ñã chết. Bây giờ con cả báo tin 
sửng sốt rằng Giô-sép còn sống và muốn y ñi ñến Ai-cập. Cho nên họ bắt ñầu cuộc 
hành trình. Nhưng khi họ tới Bê-e-sê-ba, thình lình Gia-cốp cảm thấy sợ hãi. 

Sợ hãi là một sức thúc ñẩy mạnh mẽ. Sợ hãi khiến Gia-cốp tìm kiếm ðức Chúa Trời. Bị 
tình thương thúc ñẩy là tốt hơn, nhưng nếu bạn không vì ñó mà tìm kiếm Chúa, thì Ngài 
sẽ ñể bạn trong một hoàn cảnh bắt buộc ñể cho bạn tìm kiếm Ngài vì nhu cầu. Và nếu 
như vậy cũng không ñược, Ngài sẽ ñể bạn trong tình trạng ñáng sợ ñể cho bạn tìm 
kiếm Ngài vì sự sợ sệt. Chúa thương bạn và thích thú sự giao hữu với bạn rất nhiều, 
ñến nổi Ngài sẽ dùng bất cứ ñiều gì ñể thúc ñẩy bạn ñi tới Ngài. 

Chúng ta thường hay ñặt mình vào những tình trạng cùng khổ vì chúng ta 
tự quyết ñịnh và làm trước mà không tìm kiếm ý Chúa. 

Trong khi ðức Chúa Trời – ðấng biết hết mọi sự và thương bạn tuyệt ñỉnh – ñã sẵn 
lòng hướng dẫn ñời bạn, mà bạn lờ ñi sự giúp ñỡ ñó và tự mình hành ñộng, nhờ cậy 
vào trí khôn hữu hạn của mình, thì là rất buồn cười. Khi bạn tới một ngã tư và không 
biết phải ñi ñường nào, hãy khôn ngoan và tìm kiếm ý  Chúa. 

Chúa ơi, xin dạy dỗ chúng con tìm kiếm ý muốn của Ngài, ñi trên ñường 
lối Ngài, và ñi theo sự hướng dẫn của ðức thánh Linh. Nhân danh Chúa 
Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 11 tháng 1 

ðức Chúa Trời Biết 
 

“Chúa phán: "Ta thật ñã thấy hết nỗi khổ nhục của dân Ta tại xứ Ai-cập. 
Ta ñã nghe tiếng ta thán của họ vì những tên cai nô, và Ta lưu ý ñến sự 
thống khổ của họ. Vì vậy Ta xuống ñể giải cứu họ ra khỏi tay người Ai-
cập...”  

- Xuất Ê-díp-tô Ký 3:7-8 

Trong nhiều năm dân của Chúa ñã bị người Ai-cập xử tệ một cách ác nghiệt. Họ không 
thấy có lối thoát khỏi cảnh nô lệ này, và than khóc với ðức Chúa trời; nhưng họ ngại 
rằng Chúa không nghe. 

Khi ñang trong thử thách, chúng ta thường hay cảm thấy cô ñộc, nghĩ 
rằng không ai thấy hay hiểu. Nhưng Chúa biết hết. 

Dân Y-sơ-ra-ên không biết ðức Chúa Trời ñã bắt ñầu làm việc. Nhưng Chúa ñã có một 
kế hoặch. 

Chúa phán với Môi-se, “Ta thật ñã thấy hết, và Ta biết nỗi thống khổ của họ.” Nhiều khi 
tôi chỉ cần biết có người hiểu, biết, và quan tâm tôi là ñủ rồi. 

Nhưng Chúa làm hơn. Ngài phán, “Môi-se, Ta thấy, Ta ñã nghe tiếng than van, Ta biết 
nỗi ñau ñớn của họ, và Ta ñã ñến giải cứu họ.” 

Tôi rất vui mừng rằng ðức Chúa Trời mà tôi hầu việc là một ðấng thấy ñược, nghe 
ñược, biết ñược, và có thể thực hiện muôn phần hơn tất cả những ñiều chúng ta cầu 
xin hoặc suy tưởng. Ngài có thể thực hiện những ñiều không thể có.  

Có lẽ bạn ñang trong một tình trạng gay go. Bạn ñã khóc lóc với Chúa, nhưng tự hỏi 
không biết Ngài có nghe không. Chúa hiện ñang nói với bạn, “Ta ñã thấy nỗi khổ sở 
của con. Ta ñã nghe tiếng than van của con. Ta biết nỗi ñau ñớn của con. Và ngày nay 
Ta ñã ñến giải cứu con.” 

Cha ơi, chúng con cám ơn Cha rằng Cha là một vị Thần hằng sống và 
mạnh mẽ, có thể thực hiện muôn phần hơn tất cả những ñiều chúng ta 
cầu xin hoặc suy tưởng. Amen. 

 



 

Ngày 12 tháng 1 

ðức Chúa Trời Là Ai? 
 

“Sau ñó Môi-se và A-rôn ñến yết kiến Pha-ra-ôn và thưa: ‘CHÚA, ðức 
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: "Hãy ñể dân Ta ñi, ñể họ có thể thờ 
phượng Ta trong sa mạc.’" Pha-ra-ôn hỏi: ‘CHÚA là ai mà ta phải vâng lời 
và ñể cho Y-sơ-ra-ên ra ñi? Ta chẳng biết CHÚA là ai và cũng chẳng cho 
dân Y-sơ-ra-ên ñi ñâu."  

– Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1-2 

Môi-se và A-rôn ñi ñến Pha-ra-ôn với sự ñòi hỏi của Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên ñi. 
Nhưng Pha-ra-ôn trả lời, “CHÚA là ai mà ta phải vâng lời? Ta chẳng biết CHÚA là ai và 
cũng chẳng vâng lời.” Chúa là ai? Pha-ra-ôn sắp sửa có sự giải ñáp của câu hỏi này. 

Người Ai-cập thờ phượng sức mạnh thiên nhiên.  ðó là một lỗi lầm của nhiều người 
ngay cả người hiện tại – thờ phượng và phục vụ vật thọ tạo thay vì ðấng Tạo-hóa. 
ðấng Giê-hô-va, là một vị Thần sống duy nhất, ra lệnh cho Pha-ra-ôn, nhưng y tự xưng 
không biết Chúa và không chịu vâng lời. 

Chúa phản ứng như thế nào? Ngài biểu lộ mình qua những tai họa mà Ngài ñem tới Ai-
cập – tối tâm, ghẻ, ruồi, ếch, nước trở thành máu, và sự chết; những tai hoạ mà gây 
ñau khổ cho dân Ai-cập nhưng không chạm ñến dân của Ngài. 

CHÚA là ai mà bạn phải vâng lời Ngài? Chúng ta không có lý do mà 
không biết Ngài. 

Ngài ñã biểu lộ mình qua thiên nhiên, qua Lời của Ngài, và qua Con Ngài. Ngài là Thần 
trên cả vũ trụ, là ðấng Tạo-hóa muôn vật, là Chúa của các chúa, Vua của các vua, ðức 
Chúa Trời Toàn-năng muôn ñời và ñầy tình thương, Ngài kêu gọi bạn tìm hiểu Ngài 
nhiều hơn. 

Chúng con cám ơn Cha rằng chúng con ñã biết ñược Cha. Nguyền chúng 
con ao muốn hiểu biết Cha nhiều hơn. Amen. 

 

 



 

Ngày 13 tháng 1 

Lễ Vượt-Qua 
 

“Huyết bôi trên cửa là dấu hiệu của nhà các con ở và khi Ta thấy huyết, 
Ta sẽ vượt qua, và bệnh dịch sát hại sẽ không ñụng ñến các con trong khi 
Ta hành hại người Ai-cập.”  

– Xuất Ê-díp-tô Ký 12:13 

ðức Chúa Trời ñã thật là nhẫn nại với người Ai-cập. Họ ñã làm khổ sở dân Ngài ít nhất 
80 năm. Nhưng Ngài không tiêu diệt họ liền. Ngài cho họ những thông cáo sơ bộ rằng 
ngày phán xét ñang ñi tới. Ngài cho họ cơ hội ñể thay ñổi hầu thoát khỏi sự xét xử của 
Ngài. 

Khi ðức Chúa Trời tuyên bố sự xét xử của Ngài sắp ñến, Ngài cũng cung cấp một lối 
thoát cho dân Y-sơ-ra-ên. Miễn là họ ở lại trong nhà với huyết con cừu bôi trên cửa, 
Ngài phán, “Ta sẽ vượt qua, và con sẽ ñược an toàn.” 

ðặc tính chính yếu của ðức Chúa Trời là tình yêu thương – một tình thương vượt qua 
khả năng hiểu biết của chúng ta. Nhưng Chúa cũng là công chính, cho nên người ác 
phải bị xét xử. Sau cùng là sự công chính của Chúa phải ñược thỏa mãn. Dù sự xét xử 
của Ngài chưa ñến, nhưng chúng ta ñã bắt ñầu thấy sự báo hiệu của nó. Ngày nay bạn 
có ở trong nơi an toàn hay không? 

ðức Chúa Trời ñã cung cấp một, và chỉ một, nơi an toàn cho bạn khi ngày 
xét xử ñến, ñó là nơi trong ðức Chúa Giê-su Christ. 

Chúa Giê-su là Chiên Con của ðức Chúa Trời, là ðấng xóa tội lỗi cho nhân loại. Chúng 
ta phải hoàn toàn nhờ cậy vào Ngài. Vì ngoài ra không có nơi trú ẩn khác. 

Cha ơi, con cám ơn Cha về những cung cấp kỳ diệu mà Cha ban cho 
chúng con qua Chúa Giê-su Christ – Ngài gánh vát tội lỗi của chúng con, 
chết thay cho chúng con, và ñổ huyết vì chúng con. Cám ơn Cha về sự 
nhẫn nại, sự chịu ñựng, lòng nhân từ, và tình yêu thương của Cha. Amen. 

 



 

Ngày 14 tháng 1 

Bị ðặt Bẫy 
 

“Nhưng Môi-se ñáp: ‘ðừng sợ! Cứ ñứng vững rồi anh chị em sẽ thấy sự 
giải cứu của CHÚA ngày hôm nay. Những người Ai-cập anh chị em thấy 
hôm nay sẽ không bao giờ còn thấy nữa. CHÚA sẽ chiến ñấu thay thế 
cho anh chị em, anh chị em chỉ cần yên lặng’."  

– Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-14 

Dân Y-sơ-ra-ên ñã rời khỏi ñời sống nô lệ khốn khổ  ở Ai-cập, và bây giờ quyết tâm 
hầu việc ðức Chúa Trời. Nhưng nơi trước tiên hết mà Chúa dẫn họ ñi vào là cái bẫy. 
Thung lũng này không có lối thoát, chỉ có thể xoay ñầu trở lại. Họ không thể ñi xuyên 
qua những ñồi núi, và họ không thể vượt qua Hồng Hải. 

Tại sao Chúa dẫn dân Ngài ñi vào cái bẫy? 

Chúa muốn chúng ta học tập tin cập Ngài một cách toàn vẹn – ngay khi 
chúng ta không thấy có bất cứ giải pháp nào. 

Ngài muốn chúng ta nhận thấy rằng Ngài có thể mở ra một con ñường ngay khi không 
có lối thoát; và Ngài không bị giới hạn bởi phương cách hay khả năng của loài người; 
và những gì Ngài ñã hứa, Ngài có thể làm trọn. 

Kế hoạch giải cứu của ðức Chúa Trời ñồi hỏi ñức tin. Khi bạn thấy mình ở trong cái 
bẫy và không thấy có lối thoát nào, tự nhiên bạn bị hổn loạn. Nhưng nếu chúng ta bước 
ra bởi ñức tin, Chúa sẽ ñi trước chúng ta và mở một con ñường xuyên qua nước biển. 

Có lẽ bạn ñang cảm thấy ở trong cái bẫy, có lẽ bạn ñang ở trong tình trạng mà không 
thấy lối thoát nào. Hoặc có lẽ Chúa ñã dẫn bạn ñi vào cái bẫy hầu khiến bạn quay trở 
về với Ngài. 

Chúa ơi, chúng con thật cảm tạ sự giải cứu của Ngài. Nhiều lần Ngài ñã 
tách rẽ nước biển hay dời ñi ñồi núi cho chúng con. Xin giúp chúng con 
ñừng sợ hải, mà chỉ tin cậy vào Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 1 

Trên Cánh ðại Bàng 
 

“ðây là ñiều con [Môi-se] sẽ thuật lại cho nhà Gia-cốp và nói lại cho dân 
Y-sơ-ra-ên: ‘Chính các ngươi ñã thấy những việc Ta làm trong xứ Ai-cập 
và cách Ta ñã ñem các ngươi như bằng cánh chim ưng ñể ñem các 
ngươi ñến với Ta. Bây giờ nếu các ngươi vâng phục Ta hoàn toàn và giữ 
giao ước Ta, thì trong tất cả các nước, các ngươi sẽ là cơ nghiệp quý giá 
của Ta. Mặc dù cả thế gian ñều thuộc về Ta, riêng các ngươi sẽ là vương 
quốc thầy tế lễ và là dân tộc thánh cho Ta.’”  

– Xuất Ê-díp-tô Ký 19:3-6 

Chim ñại bàng (chim ưng) làm ổ ở trên vách ñá cao. Khi ñến ngày mà chim con phải 
học bay, chim mẹ vẫy cánh và ñẩy chim con ra khỏi ổ. Chim con ñó bắt ñầu quay tròn 
và ñổ nhào xuống những hòn ñá ở dưới. Khi bạn nghĩ chim con ñó chắc bị ñập xuống 
chết, thì chim mẹ nhào xuống một cách nhanh chống, vỡ chim con lên trên cánh nó, và 
vác nó về ổ. ðây là bài học ñầu tiên. Sau ñó sẽ có bài học tiếp theo, lặp ñi lặp lại, tới khi 
chim con biết bay. 

Chúng ta cảm thấy trong ổ rất dễ chịu và an toàn. Chúng ta không thích Chúa ñẩy 
chúng ta ra, và khi chúng ta bắt ñầu nhào xuống, chúng ta nghĩ, “Chắc chắn tôi sẽ 
chết.” 

Rồi Chúa sẽ ñỡ chúng ta lên và cho chúng ta thấy sự thành tín của Ngài. 

ðức Chúa Trời ñã giải cứu tôi và bạn thoát khỏi một ñời sống bị gò bó bởi xác thịt. Ngài 
ñỡ chúng ta lên cánh chim ñại bàng, ñưa chúng ta ñến Ngài, và làm chúng ta thành cơ 
nghiệp quý giá của Ngài. 

Cha ơi, chúng con cảm kích vô cùng rằng chúng con hiện là con cái của 
Cha, và Cha ñặt chúng con lên cánh ñại bàng ñể ñi tới Cha. Chúng con 
muốn làm bảo tàng ñặt biệt của Cha, và làm công biệc tốt lành ñể Cha 
ñược vinh hiển. Amen. 

 



 

Ngày 16 thánh 1 

Lần Lần 
 

Nhưng Ta sẽ không ñuổi chúng nó hết trong một năm, vì nếu làm vậy ñất 
sẽ hoang vu và thú rừng sẽ trở nên quá nhiều, các ngươi không kham nổi. 
Ta sẽ ñuổi chúng lần lần,...”  

– Xuất Ê-díp-tô Ký 23:29-30 

Dân Y-sơ-ra-ên phải ñối phó với một kẻ thù ghê gớm. Chúng ta cũng phải ñối phó với 
một kẻ thù hằng ngày khi chúng ta chiến ñấu với xác thịt. Xác thịt có những ñồn luỹ 
vững chắc trong ñời chúng ta – những thành trì có vách tường cao ráo bao vây xung 
quanh và có người khổng lồ ở trong ñó. Nhưng ðức Chúa Trời muốn chúng ta sống 
một ñời sống ñược phước và ñắc thắng. Như vậy chúng ta phải chiến ñấu với xác thịt. 
Bằng cách nào? Chúng ta có thể học theo những nguyên tắc của Chúa ñặc cho dân Y-
sơ-ra-ên. Chú ý rằng Ngài không cho dân Y-sơ-ra-ên sự thắng lợi trong một năm; mà 
Ngài chinh phục những kẻ thù của họ lần lần. 

ðức Chúa Trời sẽ không cho bạn chiến thắng xác thịt trong một năm. Sự 
thành công không có ñường tắc – ñó là một chiến ñấu suốt ñời. 

Miễn là bạn sống trong cơ thể này, bạn sẽ bị dục vọng của thể xác làm quấy rầy. Chúa 
không cho chúng ta thấy hết cả cuộc chiến tranh, vì Ngài biết chúng ta sẽ bị thoái chí. 
Cho nên Ngài trình bày ñất ñai cho chúng ta từng cái một. 

Cũng như dân Y-sơ-ra-ên không có hoàn toàn chiếm lấy tất cả những lãnh vực Chúa 
hứa cho, chúng ta cũng sẽ không hoàn toàn thắng ñược xác thịt ñến khi chúng ta ñứng 
trước ngôi của Ngài. Nhưng chúng ta vui mừng trong những khu vực mà chúng ta ñã 
khắc phục, và yên tâm biết rằng Ngài sẽ tiếp tục làm việc – lần lần. 

Chúa ơi, giúp chúng con ñừng cảm thấy hài lòng với sự thắng lợi cục bộ, 
nhưng tiếp tục thúc giục ñến khi chúng ta thắng hết tất cả mà Ngài ñã hứa 
cho. Amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 1 

Không Phải Là Một Vị Thần Xa Xôi 
 

“Ta sẽ ở giữa dân Y-sơ-ra-ên và sẽ là ðức Chúa Trời của họ. Họ sẽ biết 
Ta là CHÚA, ðức Chúa Trời của họ,...” 

– Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45-46 

ðức Chúa Trời Ngụ Ở ðâu? 

Bạn có thể nói Ngài ngụ trong vũ trụ, nhưng khi nói ñến vũ trụ, chúng ta nghĩ ñến 
những gì thật rộng mênh mông và xa xôi, và cảm thấy Chúa là xa cách vô cùng. 

Nhưng ðức Chúa Trời không phải là xa xôi hay xa cách. Ông Phao-lô nói rằng chúng ta 
không nên nghĩ Chúa là xa xôi ở chỗ nào trong thiên ñàng mà chúng ta không thể với 
tới. Sự thật là Ngài ở gần như cái miệng của chúng ta. “Vì nếu miệng ngươi xưng nhận 
ðức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng ðức Chúa Trời ñã khiến Ngài từ chết sống 
lại thì ngươi sẽ ñược cứu” (Rô-ma 10:9). 

ðức Chúa Trời rất gần. Ngài ở xung quanh chúng ta. Kinh thánh nói rằng Ngài gần với 
dân Ngài Y-sơ-ra-ên. ðền Tạm phải ở trung tâm trại và các chi tộc cắm trại xung quanh 
ñó. ðiều ñầu tiên họ sẽ thấy mỗi buổi sáng là khói của lễ dâng hiến – và họ sẽ nhớ rằng 
Chúa ở giữa dân Ngài. 

ðức Chúa Trời muốn bạn biết rằng Ngài rất gần ñến nổi bạn có thể với tới 
Ngài và giao thông với Ngài bất cứ lúc nào. 

Bất chấp bạn ở trong hoàn cảnh gì hay có những vấn ñề gì, Ngài ở gần bạn. Bạn có 
thể với tay ra và cầu nguyện với Ngài, và ñược chữa lành, giúp ñỡ, và tăng cường. 

Cha ơi, chúng con cám ơn Cha rằng Cha là một vị Thần luôn luôn ở gần 
chúng con. Xin Cha biểu lộ mình trong ñời chúng con hầu cho chúng con 
ñược ñầy dẫy ơn ñiển và tình thương của Cha. Amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 1 

ðức Chúa Trời Là Như thế Nào? 
 

“Chúa ñi ngang qua trước mặt Môi-se và tuyên bố: "Ta là CHÚA, Ta là 
CHÚA, ðức Chúa Trời có lòng thương xót và nhân từ, chậm giận, ñầy 
dẫy tình thương và thành tín...”  

– Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6 

Bạn nghĩ Chúa là như thế nào? 

Trong tiếng Hê-brơ cổ, tên của Chúa là “Yahweh, Yahweh El.” Chữ Yahweh có nghĩa là 
một vị Thần tự tồn tại. Cũng có người dịch thành “Là tất cả”, có nghĩa là, Ngài là bất cứ 
gì bạn ñang cần. Nếu bạn cần sức mạnh, Ngài là sức mạnh của bạn. Nếu bạn cần sự 
cứu rỗi, Ngài là Cứu Chúa của bạn. Nếu bạn cần ñược chữa lành, hay công nghĩa, hay 
bình an, thì Ngài là những ñiều ñó cho bạn. Bất cứ con người có những nhu cầu gì, 
ðức Chúa Trời có ñầy ñủ hết. Như vậy, ðức Chúa Trời bày tỏ chính mình qua tên của 
Ngài. 

Hơn nữa, ðức Chúa Trời miêu tả bản tính của Ngài là ñầy ñẫy lòng thương xót. Có 
nghĩa là Chúa không cho chúng ta những hình phạt chúng ta ñáng bị. Rồi Chúa nói 
Ngài là ñầy dẫy ơn ñiển. Trong khi lòng thương xót là tính chất tiêu cực (không giáng 
hình phạt mà chúng ta ñáng chịu), ơn ñiển là tính chất tích cực (cho chúng ta những gì 
chúng ta không xứng ñáng ñược – lòng nhân từ và phước hạnh của Chúa) 

ðức Chúa Trời cũng bày tỏ mình là nhẫn nại và chậm nóng giận, ñầy tình yêu thương 
và thành tín. 

Trong sách Tân-ước, chúng ta thấy sự khải thị cuối cùng của ðức Chúa 
Trời qua Chúa Giê-su Christ – trình bày cho chúng ta thấy lòng thương 
xót, nhẫn nại, và ân sủng của Ngài trong một mức ñộ cao nhất.  

ðây là ðức Chúa Trời mà chúng ta hầu việc, là một vị Thần giúp chúng ta trưởng thành 
và hoàn hảo – hầu cho chúng ta trở nên hình bóng của Ngài. 

Cám ơn Cha bày tỏ chân lý của Cha cho chúng con. Xin Cha giúp chúng 
con nắm lấy chân lý này và từ bỏ chính mình, hầu cho chúng con trở nên 
giống như Cha. Amen. 

 



 

Ngày 19 tháng 1 

Vô Tình Phạm Tội 
 

“Nếu một người thường dân vô tình phạm ñiều răn của CHÚA,... người ấy 
sẽ ñem một dê cái con không tì vết, dâng lên làm lễ chuộc tội cho mình. 
Người sẽ ñặt tay lên ñầu sinh tế và giết nó nơi giết sinh tế thiêu.”  

– Lê-vi Ký 4:27-29 

Chữ ‘tội’ có nghĩ là ‘không trúng mục tiêu,’ và không phải luôn luôn là cố tình. Nếu tôi 
chủ tâm, ngoan cố làm những ñiều tôi biết là sai, thì ñó là phản nghịch. Nhưng khi tôi, vì 
yếu ñuối, bất lực, hay ngu dốt mà vô tình làm những ñiều sai, thì ñó là tội. Tuy vậy, 
ngay cả là tội cũng cần sự chuộc tội. 

Mục tiêu ñó là gì? ðó là sự trọn vẹn. Và mọi người chúng ta ñều làm 
không trọn. 

Tội lỗi gây sự chết thuộc linh, và vì thế bị xa lánh với ðức Chúa Trời. Tại vì người có tội 
không thể giao thông với một vị Thần thánh khiết, cho nên ðức Chúa Trời ñặt ra lễ 
chuộc tội hầu cho chúng ta có thể hồi phục sự giao thông với Ngài. 

Nhưng Kinh Thánh nói rằng các sinh tế con dê không thể lấy ñi tội lỗi, mà chỉ chê ñậy 
ñó thôi. Con người chỉ có thể hưởng thụ sự giao thông với Chúa ñến khi họ vấp nữa, 
tiếc thay, là chẳng mấy chốc. Và, lẽ dĩ nhiên, không bao lâu thì họ không còn dê ñể 
dâng nữa.  

Cho nên ðức Chúa Trời cung cấp một sinh tế khác: ðức Chúa Giê-su Christ, Ngài gánh 
lấy tội lỗi và sự hình phạt của tôi. Bởi sự chết thay của Ngài, tôi có thể giao thông với 
ðức Chúa Trời và kinh nghiệm phước hạnh, sự vinh hiển, sự vui mừng rộn ràng, và sự 
ñầy ñặn do sự hiểu biết Ngài.  

Cha ơi, chúng con cám ơn Cha rằng Chúa Giê-su ñã trở thành sinh tế cho 
chúng con hầu cho chúng con hưởng ñược sự vui mừng trong sự giao 
thông hằng ngày với Ngài. Amen. 

 



 

Ngày 20 tháng 1 

Ngọn Lửa Lạ 
 

“Hai con trai của A-rôn là Na-ñáp và A-bi-hu, lấy lư hương của họ, bỏ lửa 
vào, rồi bỏ thêm hương và dâng một thứ lửa lạ trước mặt CHÚA, trái với 
mạng lệnh của Ngài. Lửa từ sự hiện diện của CHÚA phát ra thiêu ñốt họ 
và họ chết trước mặt CHÚA.”  

– Lê-vi Ký 10:1-2 

Hai ông này dâng lửa lạ cho ðức Chúa Trời. Và sự hầu việc của họ kết liễu liền khi lửa 
của Chúa tiêu diệt họ. Lửa lạ của họ là gì? Lửa của họ không phải là nguồn lửa mà tự 
ñộng ñược ðức Chúa Trời bốc cháy. 

Có lẽ chỉ vì họ quá hăng say và làm sai. Cũng có thể họ không tuân theo mệnh lệnh 
của Chúa trong câu 9 ñoạn 10 – “Ngươi và các con trai ngươi không ñược uống rượu 
nho hay rượu mạnh khác khi các ngươi vào trại hội kiến, nếu không vâng lời các ngươi 
sẽ chết.”  Họ say rượu và không kiềm chế ñược ñầu óc của họ. Hoặc có thể họ làm ñó 
với mục ñích muốn người khác ñể ý họ và sự hầu việc của họ, thay vì ñem vinh hiển 
cho ðức Chúa trời. 

ðức Chúa Trời không chỉ quan tâm bạn hầu việc Ngài, nhưng Ngài cực kỳ 
quan tâm cách thức và mục ñích của sự hầu việc của bạn. 

Chúng ta có thể có nghề nghiệp khác, nhưng sự kêu gọi thật sự cho mọi người chúng 
ta là sự hầu việc cho Ngài. 

Câu hỏi trọng yếu là: ñộng cơ của bạn là gì? Ngọn lửa bốc cháy trong lòng bạn bắt 
nguồn từ ñâu? 

Chúa ơi, nguyền sự hầu việc của chúng con ñược thúc ñẩy bởi ngọn lửa 
của Thánh Linh trong lòng. Nguyền chúng con biết ñược sự vui mừng, ñặc 
quyền, và phước hạnh của một công cụ ñược Ngài sử dụng. Amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 1 

ðược Rửa Sạch Và ðược Hồi Phục 
 

“CHÚA phán dạy Môi-se: ‘ðây là luật lệ áp dụng cho người phung khi 
ñược tinh sạch...”  

– Lê-vi Ký 14:1-2 

Với tất cả những tiến bộ của khoa học và y học, tới nay không có cách chữa cho bệnh 
phung. Bệnh này có thể ngưng lại ñược, nhưng không thể chữa ñược. Bệnh này làm 
mục nát khắp thân thể – nó trước hết phá hủy những dây thần kinh; và lan tràn từ từ 
ñến bộ phận duy sinh của cơ thể và cuối cùng tiêu diệt tính mạng. Tội lỗi cũng vậy – nó 
trước hết tấn công hệ thống thần kinh của phần linh hầu cho bạn không biết mình ñang 
bị tiêu diệt. Tội lỗi một khi bị phớt ñi sẽ lan tràn ñến khi nó làm tàn rụi cả cuộc ñời – tuy 
vậy bạn cũng không biết nó ñang làm tai hại cho bạn. 

Tại sao ðức Chúa Trời lập ra một luật lệ cho người bịnh phung trong ngày họ ñược tẩy 
sạch, trong khi bịnh này là không chữa ñược? ðây cho chúng ta biết rằng Chúa ñã mở 
một cánh cửa ñể Ngài có thể làm việc ân ñiển mà người phung tự mình không bao giờ 
làm ñược. 

Cũng như con người không có cách chữa lành bịnh phung, con người 
cũng không có cách chữa lành tội lỗi. 

Nhưng ðức Chúa Trời ñã cung cấp một cách tẩy rửa qua Chúa Giê-su Christ. Huyết 
của Chúa Giê-su, Con của ðức Chúa Trời, tẩy sạch hết tất cả tội lỗi của con người. 

“Vì tội lỗi sẽ không còn thống trị anh chị em” (Rô-ma 6:14). Tôi không còn bị tội lỗi cai trị 
nữa. Tôi không còn bị nó ñiều khiển, vì tôi có sức mạnh mà Chúa Giê-su ban cho – tôi 
ñã ñược rửa, ñược tẩy sạch, và ñược hồi phục. Và bây giờ tôi có thể giao thông ñược 
với ðức Chúa Trời. 

Cha ơi, chúng con cám ơn Cha rằng Con Ngài ñã ñem ñến cho chúng con 
sức mạnh của Thánh Linh, ñể chúng con có thể sống một ñời sống ñược 
giải phóng từ sự bó buộc của tội lỗi và ñồi bại. Chúa ơi, chúng con vui 
mừng và ca hát với ông vua ða-vít: “Phước thay cho người nào ñược tha 
sự vi phạm mình! ñược khỏa lấp tội lỗi mình!” Amen. 

 



 

Ngày 22 tháng 1 

Huyết Chuộc Tội 
 

“Vì sự sống của xác thịt ở trong huyết và Ta ñã ban huyết cho các ngươi 
trên bàn thờ ñể chuộc tội lỗi linh hồn các ngươi; chính huyết, tức là sự 
sống sẽ chuộc tội các ngươi.”  

– Lê-vi Ký 17:11 

Lời Chúa phán rằng sự chuộc tội của linh hồn là nhờ huyết, huyết của Chúa Giê-su. 
Hình phạt cho tội lỗi là sự chết. Cho nên, trong khi chúng ta ñều phạm tội, chúng ta ñều 
bị kết án tử hình. Sự chết này là sự chết thuộc linh. Khi bị xa lánh và chia rời với ðức 
Chúa Trời, con người không ý thức ñược sự hiện diện của Chúa trong ñời họ. 

Thái ñộ của chúng ta ñối với tội lỗi rất tùy tiện. Ngày nay, con người hoàn toàn hiểu lầm 
về tội lỗi và sự thánh khiết của ðức Chúa trời. Con người cầu xin Chúa trở thành một 
bộ phận trong ñời sống tội lỗi của họ. Nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng Chúa là thánh 
khiết và trong sạch ñến nỗi Ngài không thể nhìn thấy tội lỗi. Và chắc chắn thập tự giá 
của Chúa Giê-su Christ chứng tỏ rằng ðức Chúa Trời không thể chấp nhận tội lỗi. ðức 
Chúa Trời còn từ bỏ Con Mình khi Chúa Giê-su gánh lấy tội lỗi của bạn. 

Nếu ðức Chúa Trời từ bỏ Con Mình vì bởi tội lỗi, làm sao mà bạn có thể 
hy vọng Ngài giao thông với bạn khi bạn còn ñể cho tội lỗi thấm qua ñời 
sống của bạn? 

Cảm tạ ơn Chúa, khi chúng ta nhìn về Chúa Giê-su Christ, chúng ta thấy kế hoặch cứu 
chuộc của Chúa ñã hoàn thành. Thay vì gắng sức ñem ñến Ngài sự công chính của 
mình, chúng ta có thể ñi ñến Ngài qua sự công chính của Chúa Giê-su Christ. 

Cám ơn Cha rằng huyết của Chúa Giê-su Christ ñã ñem ñến sự cứu 
chuộc cho tội lỗi chúng con. Chúa ơi, ngày nay chúng con nhận lãnh sự 
tẩy rửa này hầu cho chúng con có thể ở với Ngài trong một ñời sống mới. 
Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 1 

ðồi Hỏi Sự Hoàn Hảo 
 

“Khi ai ñem một con bò hay chiên làm sinh tế cầu an cho CHÚA ñể làm 
thành một lời hứa nguyện hoặc vì tự nguyện hiến dâng, con sinh tế phải 
không tì vết hay không khuyết tật mới ñược chấp nhận”  

– Lê-vi Ký 22:21 

Khi nói ñến sinh tế, ðức Chúa Trời ñồi hỏi sự hoàn hảo vì Ngài biết khuynh hướng của 
con người là dâng cho Ngài ñồ vô giá trị: “Tôi sẽ dâng cho Chúa con bò già, ñui 
mù...hay con cừu mà gãy chân ñó. ðó không sống ñược bao lâu ñâu. Hãy dâng cho 
Chúa ñi.” 

Khi bạn muốn có sự giao thông với Chúa, bạn ñến gần Chúa bằng cách 
nào? 

Bạn nghĩ bạn có thể nhờ gì ñể ñến gần Chúa? 

Có người tìm cách ñến gần Chúa nhờ vào công việc tốt của họ. Nhưng những công 
việc ñó có hoàn hảo không? Không những công việc phải hoàn hảo, mà ñộng cơ cũng 
phải hoàn hảo. Tiêu chuẩn này lập tức loại trừ tôi ra. Và công việc tôi cũng chắc chắn bị 
loại. 

Có người tìm kiếm Chúa qua nhà thờ. Họ tưởng nhà thờ sẽ cứu ñược họ. Nhưng trong 
nhà thờ có nhiều sự không hoàn toàn, và những nghi lễ trong nhà thờ là chấp hành bởi 
những người không hoàn toàn. 

Hy vọng duy nhất cho chúng ta ñể giao thông với Chúa là qua một sinh tế hoàn hảo. 
Chúa Giê-su là sinh tế hoàn hảo ñó, và ngoại trừ Ngài, không có cách nào mà chúng ta 
có thể giao thông ñược với Chúa. ðức Chúa Giê-su phán “Ta chính là Con ðường, 
Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai ñến cùng Cha ñược” (Giăng 14:6). 

Chúa ơi, giúp chúng con ñừng ngu dại ñến nổi muốn ñến gần Cha bởi sự 
cố gắng thấp kém của mình. Nguyền chúng con ñi vào sự giao hửu với 
Cha bởi con ñường của Chúa Giê-su Christ  - yêu thương Cha, ñi với Cha, 
và trở thành một với Cha qua Chúa Giê-su. Nhân danh Chúa Giê-su 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 24 tháng 1 

Tiêu Biểu cho ðức Chúa Trời 
 

“CHÚA phán dạy Môi-se: ‘Con hãy bảo A-rôn và các con trai người: ðây 
là cách chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên: “Cầu xin CHÚA ban phước cho 
ngươi và bảo vệ ngươi! Cầu xin CHÚA làm cho mặt Ngài chiếu sáng 
ngươi và làm ơn cho ngươi! Cầu xin CHÚA ñoái xem ngươi và ban bình 
an cho ngươi!” Như thế, họ sẽ ñặt danh Ta trên dân Y-sơ-ra-ên, thì Ta sẽ 
ban phước cho dân ñó.’”  

– Dân-số Ký 6:22-27 

Chức vụ của thầy tế lễ của ðức Chúa Trời là hai-chiều. Một, họ ñại diện cho dân chúng  
trước mặt ðức Chúa Trời. Hai, họ ñại diện cho ðức Chúa Trời khi tuyên bố Lời Chúa 
cho dân chúng. 

ðại diện cho ðức Chúa Trời là một nhiệm vụ ñáng kính sợ biết bao . 

Dân chúng thành lập quan niệm về ðức Chúa Trời bởi những gì họ nhìn thấy trong thầy 
tế lễ. Cho nên ðức Chúa Trời rất quan tâm cách mà Ngài ñược ñại diện. 

Trong ñoạn này, trước nhất chúng ta thấy rằng ðức chúa Trời ao ước ban phước cho 
dân Ngài. Thứ hai, câu ‘CHÚA làm cho mặt Ngài chiếu sáng ngươi’ cho chúng ta biết 
rằng chính ðức Chúa Trời là nguồn ơn phước. Cuối cùng, Chúa muốn tên Ngài liên kết 
với sự bình an. 

Người ñời mong muốn nhìn thấy ðức Chúa Trời. Họ ñang theo dõi bạn. Bạn ñại diện 
Ngài như một người khó chịu, nóng giận về những mối phiền muộn nhỏ mọn sao? 
Nguyền tình thương, lòng thương xót, tính dịu dàng, và sự tốt lành của Ngài chảy ra từ 
ñời sống của bạn, hầu cho người khác có một khái niệm chính xát về Chúa khi họ nhìn 
thấy công việc của ðức Thánh Linh trong ñời bạn. 

Cha ơi, nguyền chúng con phản chiếu hình bóng của Cha cho người ñời 
thấy. Hãy giúp chúng con và tha thứ chúng con khi chúng con ñại diện 
Cha một cách sai lầm và ñể cho người ñời có một quan niệm sai lầm về 
Cha. Amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 1 

Mồ Mả Của Lòng Tham Muốn 
 

“Lúc ấy, bọn tạp dân giữa vòng dân sự nổi lòng tham muốn khiến dân Y-
sơ-ra-ên lại khóc nữa và nói: ‘Ước gì chúng ta ñược ăn thịt!’”  

– Dân-số Ký 11:4 

Nhớ lại ñời cũ, bọn tạp dân mà ñi ra khỏi Ai-cập cùng với dân Y-sơ-ra-ên bắt ñầu thèm 
muốn ñời sống cũ. ðức Chúa Trời bực mình rằng họ ngớ ngẩn nhìn về Ai-cập, tuy 
nhiên, Ngài cũng cung cấp cho họ, dầu cho họ than phiền với Ngài. 

“Nhưng khi ăn, thịt chim mới vào ñến răng, chưa kịp nhai thì CHÚA nổi thịnh nộ hình 
phạt dân sự bằng một tai ách rất nặng. ðịa ñiểm này ñược gọi là Kíp-rốt Hatha-va, vì là 
nơi chôn xác của những người tham ăn.” (Dân-số Ký 11:33-34). 

Có lẽ họ thèm ăn thịt quá ñến nỗi họ nuốt mà không nhai, xương kẹt trong cổ họng, và 
họ nghẹt thở mà chết. Hoặt có lẽ sau khi ăn ma-na ôn hoà hơn một năm, cơ thể họ bây 
giờ không thể tiêu hóa nổi những miếng thịt mà họ nhòi nhét, và bao tử phồng lên mà 
chết. Bất cứ bởi lý do gì, sự thèm muốn của họ ñem ñến sự chết. 

ðức Chúa Trời muốn chúng ta thắng ñược xác thịt, và chúng ta chỉ ñược 
sự thắng lợi ñó khi chúng ta bước theo và sống theo Thánh Linh.  

Ông Phao-lô nói, “Vì bản tính xác thịt ham muốn những ñiều trái với Thánh Linh và 
Thánh Linh ước muốn những ñiều trái với bản tính xác thịt.” (Ga-la-ti 5:17). Chìu theo 
xác thịt chỉ ñem ñến sự ñau khổ thuộc linh. Chúa không bao giờ muốn chúng ta làm nô 
lệ cho sự thèm muốn của xác thịt. 

Cha ơi, chúng con ñã thấy sức mạnh phá hoại của xác thịt. Xin giúp chúng 
con sử dụng trí khôn và sức phán ñoán và bước theo ðức Thánh Linh. 
Amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 1 

ðứng Giữa Người Chết Và Người Sống 
 

“Vậy A-rôn làm theo ñiều Môi-se căn dặn và chạy vào giữa hội chúng. 
Trận dịch ñã bắt ñầu hành hại nhân dân, nhưng A-rôn dâng hương và 
chuộc tội cho họ. Ông cứ ñứng giữa người sống và người chết, trận dịch 
ngừng lại.”  

– Dân-số Ký 16:47-48 

Tại vì họ chống ñối với uy quyền của Môi-se, cả hội chúng ñều có tội trước mặt Chúa. 
Người duy nhất ñứng giữa người chết và người sống là A-rôn – ñể dâng hương và 
chuộc tội cho họ. 

Hương có liên hệ với lời cầu nguyện của người thánh. Trong sách Thi-thiên 141, tác giả 
nói lời cầu nguyện của chúng ta như hương dâng lên trước mặt Chúa. 

ðối với ðức Chúa Trời, lời cầu nguyện của dân Ngài là một hương vị dịu 
dàng. 

Cũng như A-rôn cầu thay, ñứng giữa người chết và người sống, chúng ta cũng có thể 
ñứng giữa người chết và người sống qua sức mạnh của sự cầu nguyện. Tôi tin chắc 
rằng nhiều người ngày nay ñược chống ñỡ vì người khác cầu nguyện cho họ. 

Tại vì ðức Chúa Trời là công bằng, Ngài phải trừng phạt người có tội, nếu không thì 
Ngài sẽ không còn là công bằng. Nhưng Ngài cũng là nhân từ và thương xót; và chậm 
nóng giận. Vì Chúa không muốn trừng phạt, cho nên Ngài tìm kiếm người ñể ñứng chỗ 
sứt mẻ ñể Ngài có thể ban sự nhân từ của Ngài. 

Thế gian chống cự với ðức Chúa Trời một cách kịch liệt. Người ñứng chỗ sứt mẻ giữa 
người chết và người sống ñể dâng hương cầu nguyện là quan trọng biết bao – vì bởi 
sự cầu nguyện, chúng ta có thể chống ñỡ cho những người xứng ñáng bị chết, và có 
thể chận ñứng trận dịch của Chúa ñang trừng phạt nước này. 

Cha ơi, xin thách thức lòng chúng con với mệnh lệnh thuộc linh qua Lời 
Kinh Thánh. Nguyền chúng con ñứng chỗ sứt mẻ và ñem ñến sự chuyển 
biến trong ñời của những người xung quanh qua sự cầu nguyện của 
chúng con. 

 



 

Ngày 27 tháng 1 

Trận Chiến Của Xác Thịt 
 

“Và Ba-la-am nói tiếp: ‘Lời tiên tri của Ba-la-am, con trai Bê-ô, là người có 
ñôi mắt mở ra; Người nghe ñược lời của ðức Chúa Trời, nhận thức ñược 
cao kiến của ðấng Tối Cao, thấy ñược khải tượng của CHÚA, dù người 
ngã, mắt người vẫn mở. ðiều tôi thấy chưa xảy ra ngay, việc tôi nhìn 
chưa ñến gần. Một ngôi sao xuất phát từ nhà Gia-cốp, một cây trượng 
ñến từ Y-sơ-ra-ên. Vị vua Y-sơ-ra-ên này sẽ ñánh Mô-áp tan tành, tận diệt 
dòng dõi loạn lạc.’”  

– Dân-số Ký 24:15-17 

Ba-lác, là vua Mô-áp, bối rối vì dân Y-sơ-ra-ên muốn ñi qua ñất ñai của ông. Cho nên 
ông mời Ba-la-am tới ñể lăng mạ họ. Nhưng thay vì lăng mạ dân Y-sơ-ra-ên, Ba-la-am 
lại chúc phước cho họ. 

Lời tuyên bố của Ba-la-am xác nhận rằng y thật sự nghe ñược Lời Chúa, nhưng y vẫn 
là tiên tri giả. Tuy nhiên y lúc ñầu chỉ nói lời chúc phước, nhưng cuối cùng y dậy vua 
Ba-lác mưu kế ñể cám dỗ và làm xa ngã dân Y-sơ-ra-ên. 

Ba-la-am nói, “Về phần linh, tôi không làm gì ñược cả. Hãy cản trở họ về phần xác thịt; 
sai những cô gái ñến với những thần tượng. Kích thích dân Y-sơ-ra-ên trong xác thịt, 
thì họ sẽ vấp phải và bị xa ngã  – rồi Chúa sẽ trừng phạt họ. 

Áp dụng biện pháp này, Mô-áp khiến cho dân Y-sơ-ra-ên thep ñuổi xác thịt. Ba-la-am 
biết ñược nhược ñiểm của họ. Sa-tan cũng vậy. 

Sa-tan quyến rũ xác thịt của chúng ta hầu tiêu diệt chúng ta. 

Khi cây Trượng ñến từ Y-sơ-ra-ên, Ngài sẽ giải phóng chúng ta từ xác thịt. ðó sẽ là 
một ngày vinh hiển biết bao! 

Chúa ơi, xin cảnh giác chúng con về sự hiểm họa của xác thịt. Xin khắc lời 
Chúa sâu vào trong lòng chúng con hầu cho chúng con bước ñi theo 
Thánh Linh. Amen. 

 



 

Ngày 28 tháng 1 

Người Chăn Nhân Từ 
 

“Môi-se thưa với CHÚA: ‘Lạy CHÚA là Chúa của linh hồn mọi người, xin 
chỉ ñịnh một người lãnh ñạo nhân dân, một người ở giữa họ ñể dẫn họ ra, 
ñem họ vào, cho dân của CHÚA không như cừu chẳng có người chăn.’"  

– Dân-số Ký 27:15-17 

ðức Chúa Trời vừa mới bày tỏ cho Môi-se rằng sự lãnh ñạo của ông ñã kết thúc và ông 
sẽ không dẫn dân Y-sơ-ra-ên ñi vào xứ Chúa hứa cho. 

Môi-se biết rằng con cừu không có người chăn sẽ phân tán. Chúng sẽ ñi lang thang 
ngoài ñàn và bị chết ñói, hay bị chó sói cắn xé. Môi-se, là người chăn chân chính, 
thương mến những người mà ông hướng dẫn ñi qua sa mạc trong bốn mươi năm nay. 

Một người chăn và một người làm thuê khác biệt rất xa. Người làm thuê không quan 
tâm những con cừu lắm. Khi gặp nguy hiểm họ sẽ chạy trước, thay vì ở lại ñể bảo vệ 
những con cừu. Nhưng một người chăn chân chính có lòng thương xót cho những con 
cừu. 

Chúa Giê-su phán, “Ta là người chăn nhân từ. Người chăn nhân từ hy 
sinh tính mạng vì ñàn chiên” (Giăng 10:11). 

Chúa Giê-su cũng phán rằng con chiên của Ngài sẽ nghe tiếng của Ngài và ñi theo, 
nhưng họ không ñi theo người lạ. Người khác có thể bắt chước tiếng gọi của người 
chăn, nhưng con chiên sẽ không ñể ý. Họ phân biệt ñược tiếng gọi hay tiếng huýt gió 
của người chăn của họ. 

Nghe tiếng của Người Chăn nhân từ của chúng ta và ñi theo Ngài là vinh 
hiển biết bao! Cha ơi, chúng con rất cảm kích rằng Chúa Giê-su là Người 
Chăn nhân từ của chúng con, Ngài canh gác ñàn của Ngài, chăn sóc cho 
họ, và hy sinh mạng sống cho họ. Cám ơn Cha hướng dẫn chúng con ñi 
trên ñường lối ñúng phải. Amen. 

 



 

Ngày 29 tháng 1 

Không Có Tội Lỗi Ẩn Nấp 
 

“Nhưng nếu anh em không làm ñúng như thế, anh em sẽ mắc tội với 
CHÚA, và nhớ rằng tội này sẽ kết buộc anh em.”  

– Dân-số Ký 32:23 

Bốn mươi năm lang thang trong sa mạc ñã kết thúc. Dân Y-sơ-ra-ên bây giờ ñang ở 
biên giới, chuẩn bị ñi vào ñất Ca-na-an. Nhưng trưởng lão của chi tộc Ru-bên và Gát 
không muốn ñi; họ muốn ở lại bên bờ phía ñông sông Giô-ñanh. Họ hứa với Môi-se, 
“Chúng tôi sẽ mang vũ khí ñi trước toàn dân, cho ñến khi mọi người ñã vào ñất mình, 
rồi chúng tôi mới trở về gia ñình.” 

Môi-se cảnh cáo họ rằng nếu họ không làm theo lời hứa, là họ mắc tội với Chúa – và tội 
này sẽ kết buộc họ. 

Tội này là tội gì? ðó là tội không làm gì cả. Tôi nghĩ ñây là tội của ña số người im lặng. 
Tội ác sẽ thắng thế nếu chúng ta rút lui và không làm gì cả. 

Trên ñời không có tội nào mà ñược che giấu. 

Kinh Thánh chép rằng mọi sự ñều trơ trụi và phô bày trước mặt Chúa. Ngài ở vòng 
quanh bạn ñến nỗi không có ñiều gì là bí mật. 

Bạn có thể tin chắc rằng tội lỗi của bạn sẽ kết buộc bạn, trong lương tâm và trên sắc 
mặt. Và cuối cùng nó sẽ tìm ra bạn. Một ngày ñó bạn sẽ ñứng trước mặt Chúa khi tất 
cả bí mật ñều bị bộc lộ. 

Tôi rất cảm tạ Chúa Giê-su. Kinh Thánh chép, “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình thì 
Ngài vốn là ðấng trung tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng 
ta sạch mọi ñiều bất chính” (1 Giăng 1:9). 

Cha ơi, xin trồng Lời Cha sâu trong lòng chúng con. Xin giúp chúng con 
thú nhận tội mình và nhận lãnh sự tha thứ rộng rãi của Cha. Amen. 

 



 

Ngày 30 tháng 1 

Tái Phạm 
 

“Nhưng nếu anh chị em tìm kiếm CHÚA, ðức Chúa Trời của anh chị em, 
anh chị em sẽ gặp ñược Ngài khi tìm kiếm Ngài hết lòng và với tất cả linh 
hồn, nếu anh chị em trở lại với CHÚA, ðức Chúa Trời của anh chị em, và 
sẽ vâng lời Ngài sau khi anh chị em lâm vào cảnh khốn cùng vì tất cả 
những ñiều này xảy ñến cho anh chị em. CHÚA, ðức Chúa Trời của anh 
chị em, là ðức Chúa Trời ñầy lòng thương xót; Ngài không từ bỏ hay tận 
diệt anh chị em, cũng không quên giao ước Ngài ñã dùng lời thề lập với tổ 
tiên anh chị em.”  

– Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:29-31 

Có khi con cái Chúa bị sa ngã và bị kẻ thù giam cầm. Chúa Giê-su phán với hội thánh 
Ê-phê-sô, “Ta có ñiều trách con vì con ñã mất tình yêu ban ñầu.” 

Nếu trong ñời sống thuộc linh quá khứ của bạn, bạn gần gủi Chúa nhiều hơn bây giờ, 
và kinh nghiệm ñược sự hiện diện và năng lực của Ngài trong ñời bạn một cách mạnh 
mẻ hơn bây giờ, tức là bạn ñã bị sa ngã. 

Sự tái phạm xẩy ra khi bạn ñể cho bất cứ những thèm muốn gì, khát vọng 
gì, hay sở thích gì chiếm ưu tiên trong lòng và trong ñời bạn. 

ðức Chúa Trời phải là quan trọng nhất trong ñời bạn, trên hết tất cả mọi sự. Khi có ñiều 
gì chiếm ưu tiên trong ñời bạn, tức là bạn ñang bị thoái bộ. 

Nhưng có hy vọng cho những người này. Mặc dù bạn ñã ñi lầm ñường, bạn cũng có 
thể gặp ñược Chúa trở lại, nếu bạn tìm kiếm Ngài hết lòng và với tất cả linh hồn. ðức 
Chúa Trời thật là nhẫn nại, và sẽ làm việc trong ñời bạn trở lại. Ngài sẽ không bỏ rơi 
bạn. Ngài sẽ không tiêu diệt bạn. Và Ngài sẽ nhớ lại giao ước của Ngài, vì Ngài là một 
vị Thần nhân từ. 

Cha ơi, nguyền Thánh Linh của Ngài thách thức lòng chúng con bởi chân 
lý của Lời Ngài. Xin giúp chúng con loại bỏ mọi thần tượng và ñặt Chúa 
Giê-su Christ trên ngôi trong ñời của chúng con. Amen. 

 



 

Ngày 31 tháng 1 

Bộc Lộ Qua Sự Thử Thách 
 

“Phải nhớ rằng trong bốn mươi năm CHÚA, là ðức Chúa Trời anh chị em, 
ñã dẫn anh chị em băng qua sa mạc; cho anh chị em gặp bao nhiêu gian 
nan ñể thử lòng anh chị em, xem anh chị em có vâng giữ các ñiều răn của 
Ngài không. Ngài ñể cho anh chị em khổ sở vì ñói, rồi nuôi anh chị em 
bằng ma-na, là thứ anh chị em và tổ tiên chưa hề biết... Trong bốn mươi 
năm áo quần anh chị em không sờn rách, chân không sưng phù. Anh chị 
em phải ý thức rằng CHÚA, là ðức Chúa Trời anh chị em, áp dụng kỷ luật 
với anh chị em như một người cha áp dụng kỷ luật với con trai mình.”  

– Phục-Truyền Luật-lệ Ký 8:2-5 

Khi dân Y-sơ-ra-ên sấp sửa ñi vào xứ hứa, Môi-se, trong lời chỉ dẫn cuối cùng, nhắc 
nhở họ rằng Chúa ñã cho sự thử thách gay gắt ñến với họ ñể dạy họ ba bài học. 

Một, Chúa muốn con cái Y-sơ-ra-ên nhận thức lòng họ. Trong khi bị thử thách, họ có 
vâng phục Ngài, tin cậy Ngài, tôn vinh Ngài hay không? 

ðức Chúa Trời dùng sự thử thách ñể bộc lộ lòng chúng ta, hầu cho chúng 
ta ñược tẩy sạch, rồi ñược ñi vào xứ ñầy phước hạnh – về vật chất và 
phần linh. 

Hai, dân Y-sơ-ra-ên cần phải biết rằng ñời sống không phải chỉ là thuộc thể xác mà thôi. 
Chúa muốn chúng ta sống trong lãnh vực thuộc linh, ñược hướng dẫn và bước ñi theo 
Thánh Linh. 

Ba, họ cần phải biết rằng ðức Chúa Trời trừng trị con cái Chúa, hầu cho chúng ta tránh 
khỏi những ñiều có thể phá hủy chúng ta. 

Ngày nay ðức Chúa Trời cũng thử thách chúng ta như vậy. Ngài dùng sự thử thách ñể 
bộc lộ lòng chúng ta hầu cho chúng ta ñược tẩy sạch, và ñược ñi vào xứ ñầy phước 
hạnh – về vật chất và phần linh. 

Cha ơi, xin bộc lộ những gì trong lòng chúng con, hầu cho chúng con quy 
phục lòng mình dưới thập tự giá của Chúa Giê-su. Amen. 

 



 

Ngày 1 tháng 2 

ðiều Kiện Tất Yếu Của ðức Chúa Trời  
 

“Và giờ ñây, hỡi anh chị em Y-sơ-ra-ên! ðiều CHÚA, ðức Chúa Trời anh 
chị em ñòi hỏi là: kính sợ CHÚA, ðức Chúa Trời của anh chị em, ñi theo 
ñường lối Ngài, kính yêu và phục vụ CHÚA, ðức Chúa Trời anh chị em, 
với tất cả tấm lòng và tất cả linh hồn, vâng giữ các ñiều răn và mạng lệnh 
tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay ñể anh chị em ñược phước hạnh” 

– Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12-13 

ðức Chúa Trời ñòi hỏi chúng ta làm gì? Câu Kinh Thánh trên nói rất rõ. Chúng ta phải 
kính sợ Ngài, ñi theo ñường lối Ngài, kính yêu Ngài, hầu việc Ngài, và tuân theo Ngài. 

Những ñiều kiện ñó có vẽ ñơn giản, nhưng tôi ñã thất bại hết mọi ñiều. Tuy tôi mong 
muốn vâng lời Ngài, tôi cũng có khuynh hướng không tuân lệnh. 

Một ngày ñó có một số người hỏi Chúa Giê-su, "Chúng tôi phải làm gì ñể 
ñược làm việc của ðức Chúa Trời?" Chúa Giê-su ñáp, "Làm việc của ðức 
Chúa Trời là tin ðấng mà Ngài ñã sai ñến." (Giăng 6:29). 

Có phải chỉ cần tin Chúa Giê-su thì ñược sao? Vậy thì tôi làm ñược. Có lẽ tôi không có 
khả năng vâng giữ hết mọi ñiều răn, ñi theo ñường lối Ngài, hay hầu việc Ngài hết lòng 
hết sức, nhưng tôi có thể tin Chúa Giê-su Christ. 

Thực ra ðức Chúa Trời không có từ bỏ những ñòi hỏi lý tưởng này, nhưng Ngài biết tôi 
yếu ñuối. Cho nên, qua Chúa Giê-su, ðức Chúa Trời làm cho tôi những gì tôi không 
làm ñược. Và khi tôi ñặt lòng tin vào Chúa Giê-su, Ngài cho tôi năng lực ñể làm những 
gì còn lại. 

Cha ơi, cám ơn Cha cho chúng con sức mạnh qua Chúa Giê-su Christ. 
Xin Cha, bởi Thánh Linh của Cha, giúp ñỡ chúng con trở thành người theo 
ý muốn của Cha. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 2 tháng 2 

Tiên Tri mà ðức Chúa Trời ðã Hứa 
 

“Ta sẽ ñưa lên một người trong vòng anh em chúng ñể làm tiên tri giống 
như con; Ta sẽ ñặt lời Ta trong miệng tiên tri ñó, và người sẽ nói lại cho 
họ mọi ñiều Ta truyền dạy. Nếu ai không nghe lời Ta do tiên tri ñó nhân 
danh Ta nói ra, người ấy sẽ bị chính Ta bắt tội.”  

– Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:18-19 

Cho tới ngày nay, dân Do-thái nhận biết ñó là lời tiên tri về ðấng Mê-si-a. Cũng như 
Môi-se là người làm môi giới ñể ñem Lời Chúa cho dân chúng, Tiên Tri mà ðức Chúa 
Trời ñã hứa cũng là Môi Giới hầu ñem Lời Chúa cho dân Chúa. Người môi giới là tất 
yếu vì ðức Chúa Trời là vô hạn mà con người là hữu hạn. Con người không thể nào 
nhận thức thấu ñáo hay nắm ñược ý của một Vị Thần vô hạn. 

Tại vì tôi là ñầy dẫy tội lỗi và tội ác, tôi không thể ñến gần ðức Chúa Trời, 
Ngài là thánh khiết và trong sạch tuyệt ñối. Cho nên tôi cần một Vị Môi 
Giới. 

Lời tiên tri này ñã ñược thành tựu trong Chúa Giê-su Christ. Ông Phao-lô chép trong 1 
Ti-mô-thê rằng chỉ có một ðức Chúa Trời và một ðấng Trung Gian giữa ðức Chúa Trời 
và nhân loại, là Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng là người. Chúa Giê-su có thể rờ ñụng ðức 
Chúa Trời vì Ngài chính là ðức Chúa Trời. Ngài có thể rờ ñụng tôi vì Ngài cũng ñã trở 
thành con người. Và bây giờ tôi có thể rờ ñụng ðức Chúa Trời qua Chúa Giê-su. 

ðức Chúa Trời ñã giữ lời hứa của Ngài. Chúa Giê-su Christ là Vị Tiên Tri ñó – ðấng 
Trung Gian. Ngài là niềm an ủi của chúng ta. Ngài là Ngôi Lời mà cho chúng ta sự sống, 
sức mạnh, tình thương, sự tha thứ, hy vọng và bình an. 

Cha ơi, cám ơn Ngài sai Con Ngài ñến, hầu cho chúng con ñược tha thứ. 
Nguyền chúng con ñi trong ánh sáng, ngay như Chúa Giê-su là trong ánh 
sáng, hầu cho chúng con có sự giao thông với Cha. Nhân danh Chúa Giê-
su Christ. Amen. 

 



 

Ngày 3 tháng 2 

Hủy Diệt Xác Thịt 
 

“Phải ghi nhớ việc dân A-ma-léc ñã làm cho anh chị em dọc ñường, khi 
anh chị em vừa ra khỏi Ai-cập. Họ chẳng biết kính sợ ðức Chúa Trời, nên 
lúc anh chị em ñang mệt mỏi ñuối sức, họ kéo ra chận ñánh bất ngờ và 
giết hết những người lê bước ñi sau cùng. Vậy, khi CHÚA, là ðức Chúa 
Trời của anh chị em, ñã cho anh chị em nghỉ ngơi và ñã giải cứu anh chị 
em khỏi mọi quân thù xung quanh xứ Ngài sắp cho anh chị em chiếm hữu 
làm cơ nghiệp, anh chị em phải quét sạch dân A-ma-léc khỏi dưới trời. 
Anh chị em không ñược quên!”  

– Phục-truyền Luật-lệ Ký 25:17-19 

Trong Kinh Thánh, A-ma-léc tượng trưng cho loại xác thịt. Cũng như dân A-ma-léc mưu 
cầu tiêu diệt dân Y-sơ-ra-ên, xác thịt cũng cố tìm tiêu diệt dân Chúa. Khi chúng ta tái 
sanh bởi Thánh Linh của Ngài, kẻ thù, là xác thịt của chúng ta, tiến hành chiến tranh. 
Xác thịt ñấu tranh với phần linh và phần linh ñấu tranh với xác thịt. 

Cuộc xung ñột luôn luôn xảy ra trong khía cạnh yếu ñuối nhất. 

Trong sách Cô-lô-se, Chúa nói chúng ta phải ghết chết xác thịt. ðây là một câu rất nặng. 
Nhưng bạn phải ghi nhớ những sự tàn phá của xác thịt trong ñời bạn như thế nào, nó 
lợi dụng bạn như thế nào. Triệt tiêu nó! Hoàn toàn hủy diệt nó! ðây là một trận chiến 
một mất một còn. Nếu bạn nhường bộ cho xác thịt, xác thịt sẽ tiêu diệt bạn. 

Có lẽ bạn ñang vật lộn với xác thịt và ñã mệt nhọc và kiệt sức. Tuy cuộc ñấu tranh rất 
mãnh liệt, nhưng ðức Chúa Trời muốn giải cứu bạn. Thánh Linh của Ngài có thể cho 
bạn sự thắng lợi. Hãy cầu xin Ngài giúp ñỡ. 

Chúa ơi, xin giúp chúng con coi ñời sống cũ như chết, hầu cho chúng con 
sống một ñời sống ñẹp lòng Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 4 tháng 2 

Hầu Việc Chúa Với Lòng Vui Mừng 
 

“Vì anh chị em không phục vụ CHÚA, là ðức Chúa Trời của anh chị em, 
một cách vui vẻ thỏa lòng, trong khi Ngài cho anh chị em thịnh vượng; cho 
nên anh chị em sẽ phục vụ quân thù...” 

– Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:47-48 

ðược ðức Chúa Trời chọn lựa làm dân riêng biệt của Ngài là vinh dự biết bao! Nhưng 
chung với vinh dự này là tránh nhiệm nghiêm trọng. Chúng ta là nhân chứng của ðức 
Chúa Trời. Chúng ta phải cho người ñời nhìn thấy sự vui mừng của người ñi theo Chúa 
và hầu việc Chúa, ñể họ cũng ñược thu hút và quy phục  dưới quyền thế của Ngài.   

Mọi người chúng ta ñều phục vụ cho người nào. Trong ñời này, bạn hoặc 
phục vụ cho Sa-tan, hoặc phục vụ cho ðức Chúa Trời. 

Những người phục vụ cho Sa-tan sẽ cảm thấy rất quen thuộc, thông thả trong thế gian 
này, vì họ trộn lẫn với thế gian một cách tự nhiên. Nhưng kết cuộc của họ là sự chết. 

Những người phục vụ cho ðức Chúa Trời là người ở trọ trong thế gian này. Vì khi bạn 
càng gần gủi với ðức Chúa Trời, thì bạn càng cảm thấy không dung hòa với thế gian. 
Nhưng Chủ của chúng ta là ñầy dẫy tình thương, quan tâm chúng ta và ao ước muốn 
cho chúng ta ñiều tốt nhất. Ngài sẽ chuẩn bị bạn, về tâm thần, thể xác, và linh hồn, ñể 
làm trọn bất cứ việc gì mà Ngài ñã kêu gọi bạn làm, hầu cho thực hiện mục ñích tốt ñẹp 
của Ngài. 

Hầu việc Chúa là một ñặc quyền và một ân phước. Nếu công việc bạn ñang làm là 
công việc Chúa kêu gọi bạn làm, thì bạn sẽ không thấy nó khó chịu, nặng nhọc. Ngược 
lại, bạn sẽ thấy mình ñang hầu việc một cách vui mừng. Vì Ngài phán, “Ách Ta dễ chịu, 
và gánh Ta nhẹ nhàng.” 

Chúa ơi, xin giúp chúng con nhận lãnh, một cách vui mừng, công việc mà 
Ngài ñã dựng nên chúng con ñể ñảm nhiệm. Nguyền chúng con tìm ñược 
sự vui mừng, thỏa mãn, hài lòng trong sự hầu việc Ngài. Nhân danh Chúa 
Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 2 

Những ðiều Huyền Nhiệm Của ðức Chúa Trời 
 

“Những ñiều huyền nhiệm chỉ có CHÚA, ðức Chúa Trời chúng ta biết. 
Nhưng những ñiều ñã ñược khải thị, là những lời trong kinh luật này, 
thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta ñời ñời, ñể chúng ta vâng giữ và 
làm theo”  

– Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:29 

Có hai lãnh vực – những ñiều huyền nhiệm mà chỉ thuộc về Chúa, và những ñiều mà 
Ngài muốn biểu lộ cho chúng ta biết. 

Khoa học ñã khám phá ra nhiều ñiều, nhưng vẫn còn nhiều ñiều huyền bí và bí mật 
trong vũ trụ mà chúng ta chưa biết ñược. ðức Chúa Trời biết hết những ñiều ñó. Và 
trong khi Ngài biểu lộ những ñiều ñó cho chúng ta biết, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi. 
Trong ñời sống cá nhân chúng ta cũng vậy. 

Chúng ta không luôn luôn hiểu ñược tại sao một vài ñiều xẩy ra với chúng 
ta, nhưng ðức Chúa Trời biết. 

Chúng ta muốn có giải ñáp, muốn biết tại sao. Nhưng có khi sự trả lời của Chúa chỉ là, 
“Cứ tin cậy Ta.” 

Chính như ðức Chúa Trời ñã thiết lập ñịnh luật cai quản vũ trụ vật chất, như ñịnh lý 
ñiện học, khí ñộng lực học, và trọng lực; Ngài cũng ñã thiết lập quy luật thuộc linh. Và 
chính như sự khám phá ñịnh luật vật lý ñã giúp ích cho ñời sống chúng ta, quy luật 
thuộc linh của Chúa – sự huyền nhiệm của tình thương của Ngài, sự trung tín của Ngài, 
ơn ñiển và lòng thương xót của Ngài – cũng giúp ích và ñem ơn phước cho chúng ta. 

Bạn không luôn luôn hiểu biết công việc của ðức Chúa Trời. Nhưng Ngài là trung tín. 
Ngài sẽ biểu lộ ñiều huyền nhiệm của Ngài khi bạn chờ ñợi Ngài. Và sẽ có một ngày 
bạn sẽ cảm tạ Ngài về sự thử thách mà bạn ñang chịu ñựng bây giờ, vì qua ñó, những 
ñiều huyền nhiệm của Ngài ñược bộc lộ. 

Cha ơi, chúng con thật tạ ơn Cha về sự biểu lộ tình thương và quy luật 
của Cha. Xin giúp chúng con giữ vững quy luật của Cha và áp dụng ñó 
cho sự giúp ích, sự phong phú, và sự tăng cường trong ñời sống chúng 
con. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 6 tháng 2 

Cánh Tay ðời ðời Của ðức Chúa Trời 
 

“ðức Chúa Trời vĩnh cửu là nơi ngươi trú ẩn, bên dưới ngươi có tay ñời 
ñời của Ngài nâng ñỡ...”  

– Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:27�  

Tại vì tương lai là không biết ñược và không chắc chắn, con người có khuynh hướng lo 
ngại về ñó. Nhưng câu Kinh Thánh trên ñề ra ba sự thật mà có năng lực ñiều trị sự lo 
sợ này: 

(1) ðức Chúa Trời là vĩnh cửu. Trước khi bạn gặp một tình trạng hay một kinh nghiệm, 
ðức Chúa Trời ñã ñến ñó trước bạn rồi. 

(2) ðức Chúa Trời là nơi trú ẩn của bạn. Nơi trú ẩn là nơi nương náo, nơi an toàn mà 
che chở bạn khỏi sóng bão. Oi, những người mà có nơi trú ẩn ở trong Chúa là thật an 
toàn biết bao!. Kinh Thánh chép, “Danh CHÚA là ngọn tháp vĩ ñại; Người công chính 
chạy vào ñó và ñược an toàn” (Châm-ngôn 18:10). 

(3) Có tay ñời ñời của Ngài nâng ñỡ. Như vậy thì tôi không thể nào sụp ngã. Có khi tôi 
tưởng rằng tôi sẽ ngã xuống, nhưng sự thật là ðức Chúa Trời ñang chống ñỡ tôi. 

Bất chấp ngày mai ra sao, ðức Chúa Trời sẵn sàng chống ñỡ và che chở 
chúng ta. 

Có lẽ có người nói, “Tuần này tôi thật chạm ñáy rồi.” Rất tốt. Có nghĩa là bạn ñang yên 
nghỉ ngay trong Chúa. Vì khi bạn rơi xuống tới ñáy, ở dưới bạn là cánh tay ñời ñời của 
ðức Chúa Trời.  

Chúng ta không cần lo sợ. ðức Chúa Trời ñời ñời ñã ñi trước chúng ta và hiểu thấu mọi 
sự trong tương lai. Ngài là nơi ẩn nấp cho chúng ta, an toàn và yên ổn. Cánh tay của 
Ngài luôn luôn ở dưới chúng ta, chống ñỡ chúng ta một cách vững chắc.  

Cám ơn Cha rằng Cha luôn luôn sẵn sàng khi chúng con cần Cha, cánh 
tay ñời ñời của Cha luôn luôn ở dưới chúng con. Xin Cha nắm chặt chúng 
con bây giờ. Những người mà lo sợ, xin Cha ban cho họ lòng tin ñể họ 
nhận biết rằng Cha sẽ không ñể cho họ sụp ngã. Nhân danh Chúa Giê-su 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 7 tháng 2 

Chúa Của Trời ðất 
 

“Chúng tôi có hay ñiều ñó, lòng bèn tan ra như nước, chẳng ai trong 
chúng tôi còn can ñảm chống lại các ông nữa, vì CHÚA, ðức Chúa Trời 
các ông là ðức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới ñất thấp này.”  

– Giô-suê 2:11 

Tuy Ra-háp chỉ biết ðức Chúa Trời qua tin ñồn, nhưng bà có sự nhận thức rõ ràng về 
Ngài: “Ngài là ðức Chúa Trời ở trên trời cao kia”. Nhưng vì trời là quá rộng bao la, 
nhiều người nghĩ rằng Chúa là xa xôi và không liên quan ñến riêng ai. Dù họ tin rằng 
Chúa có quyền lực lớn, nhưng không tin họ có thể biết ñược Ngài. 

Nhưng Ra-háp nói tiếp, “Ngài là ðức Chúa Trời ở dưới ñất thấp này.” ðây là nơi chúng 
ta ñến gần Ngài và bắt ñầu nhận thấy rằng Ngài không những là một vị Thần có quyền 
lực ñáng kính sợ, mà cũng là một vị Thần chi tiết tỉ mỉ. 

Khi nhìn lên trời, ðức Chúa Trời có vẽ xa xôi.  Tôi là ai mà ðức Chúa Trời phải nghĩ 
ñến?  Tuy vậy tác giả Thi-thiên chép, “Lạy ðức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa thật quí 
báu cho tôi thay; Số lượng chúng lớn biết bao! Nếu tôi ñếm các tư tưởng ấy, thì chúng 
nhiều hơn cát.” (Thi-thiên 139:17-18). 

Nếu bạn muốn có một kinh nghiệm thuộc linh mạnh mẽ, hãy ñi tới bờ biển 
và hốp một nắm cát. Mỗi hột cát tượng trưng cho tâm tư của Chúa về bạn. 

Ra-háp chỉ nghe tin ñồn mà tin Chúa, nhưng bạn có nhiều hơn tin ñồn. Bạn có sự khải 
thị rõ ràng của Chúa trong Lời của Ngài, là Kinh-thánh. 

Cha ơi, chúng con biết rằng Cha không chỉ là một năng lực siêu trần nào 
ñó trong vũ trụ xa xăm. Nguyền chúng con nhận biết ñược Cha là một vị 
Thần cá nhân, ñầy dẫy tình thương. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 8 tháng  2 

Sự Không Chắc Chắn Của Ngày Mai 
 

“Giô-suê bảo dân chúng: ‘Hãy tự thánh hoá mình, vì ngày mai CHÚA sẽ 
làm những việc diệu kỳ giữa các ngươi.’"  

– Giô-suê 3:5 

Với sự kết thúc hành trình sa mạc, dân Y-sơ-ra-ên sắp sửa bắt ñầu một kinh nghiệm 
toàn mới. Bốn mươi năm ñi lang thang ñã dạy họ nhiều bài học về chính mình và ðức 
Chúa Trời. Nhưng họ bây giờ ñang ñối diện với sự tương lai không chắc chắn. 

ðất ñai chưa biết, chưa có dấu chân người ñi ñến, thường thường gây sự sợ hải. Cũng 
như chuẩn bị làm một công việc mới – tôi có làm ñược hay không? Ngày mai sẽ ra sao? 
– khiến chúng ta lo sợ. 

ðứng trước dân chúng, Giô-suê làm yên trí họ với những lời khuyên giải, “Hãy tự thánh 
hoá mình, vì ngày mai CHÚA sẽ...” Chính là câu này tôi cần phải ghi nhớ – “Ngày mai 
CHÚA...” Bạn hiểu không? Chúa ñã ñi trước tôi rồi. Chúa ñã ở ñó rồi. 

Mặc dù tương lai có sự không chắc chắn, nhưng cũng có một vài ñiều là chắc chắn – 
một trong những ñiều ñó là quá khứ. Sự quá khứ cho tôi sự tin chắc cho tương lai. Sự 
giải cứu của Chúa trong quá khứ tiên ñoán sự giải cứu của Ngài trong tương lai. 

Tuy nhiên tương lai là không rõ, bạn có thể nhìn nó với lòng tin chắc trong 
Chúa. 

ðức Chúa Trời sẽ không rời khỏi bạn. Ngài sẽ không ñể bạn thất vọng. ðức Chúa Trời, 
Ngài ñã dẫn bạn ñi qua sa mạc, cũng sẽ ñưa bạn ñi vào, ñến khi bạn ñã chinh phục hết 
ñất ñai và khai hết những ñiều Chúa hứa. 

Cha ơi, cám ơn Cha về sự hy vọng sinh ra từ sự thành tín của Cha trong 
quá khứ. Nguyền chúng con tìm ñược sự an toàn và yên ổn trong Chúa 
Giê-su, Ngài ñã hứa không bao giờ rời khỏi hay bỏ rơi chúng con. Nhân 
danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 9 tháng 2 

ðức Chúa Trời Binh Vực Chúng Ta 
 

“Giô-suê...ngước mắt lên, nhìn thấy một người ñứng ngay trước mặt mình 
tay cầm gươm trần. Giô-suê ñi lên phía người ñó mà hỏi: "Ông là người 
bên ta hay là người bên ñịch?" Người ấy ñáp: "Không. Ta là Thống 
Tướng Quân ðội của CHÚA nên Ta ñến ñây." Giô-suê quỳ mọp xuống ñất 
lạy...”  

– Giô-suê 5:13-14 

Gánh của Giô-suê là nặng nề và ñáng sợ. ðức Chúa Trời giao trách nhiệm cho ông 
hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên. Trong khi ông ñứng nhìn về Giê-ri-cô – có lẽ ñang phát 
triển một chiến lược ñể ñột kích những tường thành – ông thấy một Người tay cầm 
gươm trần. Giô-suê hỏi, “Ông là người bên ta hay người bên ñịch?” 

Khi ông biết Người ñó ñến từ ðức Chúa Trời, Giô-suê quỳ lại Người. Bởi hành ñộng 
này, chúng ta có thể kết luận rằng Thống Tướng này chắc chắn không ngoài là Chúa 
Giê-su Christ. Vì thiên sứ sẽ không chịu cho ai quỳ lại. 

Trước khi tôi nhận thức rằng ðức Chúa Trời ở bên tôi thay vì ở bên kẻ thù, tôi thường 
hay nghĩ lầm rằng Chúa lúc nào cũng chờ ñợi tôi làm sai ñể Ngài có thể trừng trị tôi. Tôi 
tưởng rằng Ngài trừng phạt tôi vì tôi không làm trọn những gì tôi cần phải làm. 

Khi bạn trải qua sự gặp gỡ thật sự với ðức Chúa Trời, bạn sẽ nhận thức 
rõ rằng ðức Chúa Trời binh vực bạn. 

Như ông Phao-lô nói, “Nếu ðức Chúa Trời ñứng với chúng ta thì còn ai chống nghịch 
ñược chúng ta? (Rô-ma 8:31). Nếu Chúa ở bên chúng ta, thì làm thế nào chúng ta thua 
ñược? 

Cha ơi, cám ơn Cha cho chúng con sự tin chắc rằng Cha ở bên chúng con. 
Chúa ơi, chúng con nhân danh Ngài mà ñương ñầu với sự khó khăn, nhân 
danh Ngài mà khai nhận lãnh thổ Ngài ñã hứa cho. Amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 2 

Sự Thắng Lợi Vinh Hiển 
 

“CHÚA phán dạy Giô-suê: ‘Này Ta ñã giao phó Giê-ri-cô, vua và các chiến 
sĩ của họ vào tay con...’”  

– Giô-suê 6:2 

Nến bạn muốn thắng ñược những ñồn luỹ của bản tính cũ, hãy nhìn vào sự chinh phục 
ñất ñai của Y-sơ-ra-ên mà khám phá những nguyên tắc của sự thắng lợi. Trước hết, 
hãy chú ý rằng ðức Chúa Trời phán với Giô-suê bằng thời quá khứ. “Ta ñã làm rồi. ðó 
ñã thành rồi.” Cũng vậy, sự thắng lợi của bạn là một việc ñã hoàn thành bởi Chúa Giê-
su Christ. Chúa ñã cung cấp cho bạn sự ñắc thắng trên ñời sống xác thịt của bạn – bạn 
chỉ cần tin tưởng vào lời ñó. 

Nguyên tắc thứ hai là ñi theo kế hoạch của Chúa bất chấp chúng ta hiểu hay không. Kế 
hoạch chinh phục Giê-ri-cô của Chúa thật là kỳ lạ. Khi Giô-suê tập hợp các tướng quân 
ñể giải thích chiến lược, là ñi vòng xung quanh thành, có lẽ họ bắt ñầu suy ñi tính lại 
không biết nên ñi theo ông này hay không. 

Kế hoạch của Chúa cho tình trạng của bạn có lẽ có vẽ lạ lùng. Và có lẽ 
bạn cũng không sẵn lòng làm thử. Hãy cứ tuân theo sự cảm tưởng mà 
Chúa gieo trong lòng bạn. 

Nguyên tắc thứ ba là dân Y-sơ-ra-ên phải reo hò thắng lợi – ngay khi thành trì còn ñang 
ñứng vững. ðây là sự biểu lộ của ñức tin và sự mong ñợi. 

Chúng ta có thể tin cậy vào Lời Chúa. Ngài hứa rằng Lời Ngài sẽ thực hiện. Hãy ngợi 
khen Chúa về những lời hứa ñắc thắng này. ðức Chúa Trời không muốn bạn bị thua 
trận, bị xác thịt của bạn ñiều khiển, kiềm chế. Hãy giao phó ñời bạn cho Ngài và tin cậy 
Ngài. Ngài sẽ làm sụp ñổ những thành trì ñó. 

Cha ơi, cám ơn Cha cho chúng con kinh nghiệm ñược sự thắng lợi vinh 
hiển qua sức mạnh của Chúa Giê-su Christ. Cám ơn Cha giải phóng 
chúng con từ những tội lỗi trong quá khứ. Amen. 

 



 

Ngày 11 tháng 2 

Khối ðồng Minh Không Tin Kính 
 

“Người Y-sơ-ra-ên bèn nhận lương thực chúng nó, không cầu hỏi ðức 
Giê-hô-va. Giô-suê lập hòa cùng chúng nó, và kết ước cho chúng nó sống; 
rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó.”  

– Giô-suê 9:14-15 

ðức Chúa Trời phán với Y-sơ-ra-ên một cách rõ rệt rằng họ không ñược kết hiệp ước 
với người trong xứ ñó, nhưng phải hoàn toàn ñuổi họ ra. Chúa biết nếu những người 
ñó ở lại, cuối cùng tục lệ của họ sẽ huỹ diệt dân Ngài. Dân Ga-ba-ôn biết họ không thể 
nào chống lại quân Y-sơ-ra-ên, cho nên họ dùng mưu kế làm ra vẻ họ ñến từ xứ xa xôi, 
hầu cho Y-sơ-ra-ên bằng lòng lập hiệp ước với họ. 

Lỗi lầm của Giô-suê là ông chỉ khám xét bằng chứng mà không cầu vấn Chúa. Chúa 
ñáng ñể có thể cảnh cáo họ về khối ñồng minh không tin kính này, tiếc thay Giô-suê 
không có tìm kiếm sự chỉ bảo của Chúa. Ông chỉ ước lượng tình trạng ở trước mắt. 

Những ñiều coi có vẽ hiển nhiên quá, thì dùng lẽ thường mà xét sử ñó, không cần làm 
phiền ñến Chúa. ðúng hay sai? 

Sai! Kinh Thánh chép, “Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt 
của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi ñường lối mình, Ngài sẽ làm cho ñường lối của 
con bằng thẳng.” (Châm-ngôn 3:5-6). 

Chúng ta có thể tránh lỗi lầm bi thảm bằng cách: (1) Luôn luôn ñể Lời 
Chúa hướng dẫn sự quyết ñịnh của chúng ta. (2) Không bao giờ lập quyết 
ñịnh trước khi tìm kiếm sự chỉ dẫn của Chúa qua sự cầu nguyện. 

Nương cậy sự suy xét của mình, trong khi có Chúa sẵn sàng hướng dẫn, là ngu dại 
biết bao! 

Chúa ơi, xin giúp chúng con ñể ý những ñiều cảnh cáo trong Lời của Cha. 
Nguyền chúng con tìm kiếm sự giúp ñở của Cha trong mọi sự quyết ñịnh. 
Amen. 

 



 

Ngày 12 tháng 2 

Sức Mạnh Của ðức Chúa Trời 
 

“Trong ngày CHÚA giao nạp dân A-mô-rít trong tay Y-sơ-ra-ên, Giô-suê 
thưa với CHÚA trước mặt dân Y-sơ-ra-ên: ‘Mặt trời hỡi, hãy ñứng yên 
trên Ga-ba-ôn. Mặt trăng hỡi, hãy dừng chân trên trũng A-gia-lôn.’ Vậy, 
mặt trời ñứng yên và mặt trăng dừng lại cho ñến khi quốc dân ñã báo thù 
quân ñịch.”  

– Giô-suê 10:12-13 

Y-sơ-ra-ên ñã chiến ñấu một cách mãnh liệt, và gần thắng trận – nhưng ñêm cũng gần 
tới. Giô-suê biết rằng khi trời tối, thì quân A-mô-rít có thể trốn thoát. Ông cần thêm thì 
giờ. cho nên trước mặt cả quân ñội, ông ra lệnh, “Mặt trời, hãy ñứng yên. Mặt trăng, 
hãy dừng lại trên trũng A-gia-lôn.” Và mặt trời ñứng yên và mặt trăng dừng lại tại chổ. 

Tiềm lực mà sẵn sàng cho Giô-suê – là tiềm lực mà khiến vũ trụ thành hình, tiềm lực 
mà ñặt ñịa cầu trên trục và bắt ñầu quay vòng quanh mặt trời – cũng sẵn sàng cho con 
cái của ðức Chúa Trời. 

Chúng ta thường hay nghĩ lầm rằng ðức Chúa Trời sẽ làm hết và chúng ta không cần 
làm gì cả. Nhưng Kinh Thánh nói rằng ñức tin không có hành ñộng là vô ích 

ðức Chúa Trời muốn chúng ta làm hết sức mình, rồi giao phó những gì 
còn lại cho Chúa. 

Khi chúng ta ñi ñến sự hạn chế của mình, chúng ta sẽ khám phá ñược sự tiềm lực vô 
hạn mà sẵn sàng cho chúng ta, ñể chúng ta có thể hoàn thành công việc của Chúa. 

Cha ơi, chúng con thật cảm kích rằng chúng con hầu việc Cha – là một vị 
Thần vô hạn, có thể thực hiện muôn phần hơn tất cả những ñiều chúng ta 
cầu xin hoặc suy tưởng. Chúa ơi, chúng con yếu ñuối và cần sức mạnh 
của Ngài. Xin ñiều khiển ñời chúng con, hướng dẫn và dẫn dắc chúng con. 
Amen. 

 



 

Ngày 13 tháng hai 

Sự Thành Tín của ðức chúa Trời 
 

“Như thế, CHÚA ban cho Y-sơ-ra-ên tất cả các lãnh thổ mà Ngài ñã thề 
hứa với tổ phụ họ. Họ chiếm hữu ñất ñai và ñịnh cư tại ñó. CHÚA ban cho 
họ ñược an nghỉ ñủ mọi phía như Ngài ñã thề với tổ phụ họ. Không một 
kẻ thù nghịch nào chống nổi họ; CHÚA giao nạp tất cả kẻ thù nghịch vào 
tay họ. Trong tất cả các lời hứa tốt lành mà CHÚA ñã phán cho nhà Y-sơ-
ra-ên, chẳng có một lời nào không thành tựu; tất cả ñều ứng nghiệm.”  

– Giô-suê 21:43-45 

ðây là một bằng chứng mạnh mẽ vô cùng về sự thành tín của ðức Chúa Trời – vì Chúa 
là trung thực với Lời của Ngài ngay khi dân Chúa không trung thành. Họ ñã nhiều lần vi 
phạm giao ước giữa họ với Chúa. Ngay cả có một lần họ còn tìm cách xúi người dẫn 
họ về Ai-cập. Nhưng Chúa vẫn giữ Lời của Ngài. 

Không có một lời nào của Chúa không thực hiện. 

Chúng ta cần phải nhận thức sự chắc chắn của Lời Chúa. Ngài hứa sẽ sai Con Ngài 
ñến, sanh từ gái ñồng trinh, và chết cho tội lỗi con người. Như Chúa ñã hứa, Chúa ñã 
thực hiện. Ngài hứa sẽ tụ họp dân Y-sơ-ra-ên và cho họ lập quốc trong một ngày. Vào 
ngày 14 tháng 5 năm 1948, Y-sơ-ra-ên trở thành một nước ñộc lập.  Chúa ñã thực hiện 
Lời Ngài. 

Và Ngài ñã hứa sẽ trở lại và tiếp ñón chúng ta. 

Nếu ðức Chúa Trời ñã thành tín tới bây giờ, bạn có thể tin chắc rằng Ngài sẽ tiếp tục 
thành tín. Dù trời và ñất sẽ qua, nhưng Lời Ngài sẽ ñứng vững mãi mãi. Bạn có thể 
ñánh cuộc sinh mạng của bạn vào Lời Ngài! 

Cha ơi, cám ơn Cha rằng bất cứ những gì Cha ñã phán, Cha ñã hoàn 
thành. Xin Cha giúp ñỡ chúng con có sự tin chắc rằng chúng con có thể 
tin cậy vào Lời Cha. Amen. 

 



 

Ngày 14 tháng 2 

ðầy Tớ Chân Thành Của Ngài 
 

“Vậy bây giờ, hãy kính sợ ðức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành 
tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia 
sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự ðức Giê-hô-va!”  

– Giô-suê 24:14 

Dân Y-sơ-ra-ên ñã bắt ñầu hầu các thần khác. Họ vẫn thừa nhận có ðức Chúa Trời, 
nhưng thì giờ và sức lực của họ ñều tiêu thụ trong các sự mưu cầu khác. Họ dồn Chúa 
vào một ñịa vị phụ thuộc. 

Giô-suê thấy lòng của con cái Chúa ñang rời khỏi Chúa. Cho nên ông cho họ một thách 
thức. Giô-suê ñứng trước dân chúng và cho họ một chọn lựa. Họ có thể tiếp tục hầu 
chính mình – là trí năng và sự thích thú của mình – hoặc họ có thể hầu việc ðức Chúa 
Trời. 

ðức Chúa Trời không thích thú chúng ta hầu việc Ngài bằng môi, tuy 
nhiên ñó là những gì mà ña số người dâng cho Chúa. Chúng ta có thể 
hầu việc Chúa bằng lòng thành khẩn và lòng chân thật khi chúng ta nhớ 
ñến phúc lành và thành tín của Ngài. 

Trong Phục-truyền Luật-lệ Ký, Môi-se hỏi, “ðức Chúa Trời ñòi hỏi chúng ta làm gì?” Hai 
ñiều ñầu tiên là sự kính sợ Chúa và hầu việc Chúa tận tâm. Cho nên Giô-suê nhắc nhở 
dân chúng về sự ñòi hỏi của Chúa: kính sợ Ngài, và hầu việc Ngài một cách thành khẩn 
và chân Thật. 

ðức Chúa Trời ñã dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào trong ñất hứa, ñánh ñuổi kẻ ñịch thù ra, và 
giải phóng Y-sơ-ra-ên từ cảnh nô lệ. Chúa ñã tốt như vậy, lẽ dĩ nhiên họ phải hầu việc 
Chúa mới ñúng! 

ðiều vinh hiển về sự chọn lựa hầu việc Chúa là ñó ñem cho bạn tất cả những ñiều khác. 
Khi bạn chọn lựa ñể Ngài trước tiên trong ñời bạn, Ngài sẽ ban cho bạn những gì lòng 
bạn mong muốn.  

Cha ơi, chúng con thật cảm kích những cơ hội Cha ñã cho. Xin dạy dỗ 
chúng con hầu việc Cha bởi lòng thành khẩn và chân thật. Nhân danh 
Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 2 

Sự Chọn Lựa Khôn Ngoan Duy Nhất 
 

“...ngày nay hãy chọn ai mà các ngươi muốn phụng sự, hoặc các thần mà 
tổ tiên ngươi ñã phụng sự bên kia Sông Lớn, hoặc các thần của dân A-
mô-rít trong lãnh thổ các ngươi ñang ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự 
CHÚA."  

– Giô-suê 24:15 

Khi tất cả ñều thuận lợi, chúng ta rất dễ mà quên Chúa. ðó là tình trạng của Y-sơ-ra-ên. 
Khi ổn ñịnh trong xứ hứa, họ bắt ñầu thịnh vượng – và bắt ñầu hầu các thần của tổ tiên 
họ. Họ phải quyết ñịnh chọn lựa hầu thần nào – mọi người chúng ta cũng phải lập 
quyết ñịnh ñó. 

Bất cứ gì mà bạn sống vì nó, bất cứ sự say mê gì mà chế ngự ñời bạn, 
bất cứ gì mà thúc dục, sua ñuổi bạn mỏi ngày – ñó là thần của bạn. 

Bạn sẽ phụng sự ai? Bạn ñang phụng sự ai? Nếu muốn biết, hãy hoàn thành câu này: 
“ðối với tôi, sự sống là...” Sau cùng, khi bạn tới giờ phút cuối cùng và bạn ñang ñối diện 
với vĩnh viễn, tiền bạc không cứu ñược bạn. Sở thú không cứu ñược bạn. Trí năng 
cũng không cứu ñược bạn. Nếu bạn ñã cho những ñiều ñó là thần của bạn, thì bạn sẽ 
rắc rối lắm. Chỉ có Chúa Giê-su mới có năng lực cứu bạn, cho nên chọn lựa Chúa Giê-
su là khôn ngoan nhất. 

Sự thật là bạn ñang phụng sự ai rồi. Nếu ñó là một thần giả, bây giờ hãy chọn lựa 
phụng sự một vị Thần chân thật và sống – một vị Thần thành tín, mạnh mẽ, có khả 
năng giải cứu dân Ngài. 

Cha ơi, chúng con chọn lựa hầu việc Cha, tôn  Cha làm Vua trong ñời 
chúng con, quỳ lại trước ngôi của Cha, hôn trượng của cha, và quy phục 
Cha như người ñầy tớ phục tùng, qua Chúa Giê-su Christ. Amen. 

 



 

Ngày 16 tháng 2 

Một ðiều Luật Không Tránh ðược 
 

“A-ñô-ni Bê-xéc bèn nói: ‘Có bảy mươi vua bị chặt ñứt các ngón cái của 
tay và chân, phải lượm thức ăn vụn dưới bàn ta. Những gì ta ñã làm cho 
người khác, bây giờ ðức Chúa Trời báo trả lại trên ta.’ Họ dẫn vua ñến 
Giê-ru-sa-lem và vua qua ñời tại ñó.”  

– Các Quan Xét 1:7 

A-ñô-ni Bê-xéc là một ông vua hiểm ác. Ông ñã chiến thắng bảy mươi vua, và chặt ñứt 
các ngón cái của tay và chân của những vua bị ñánh bại. Khi cuối cùng ông bị dân Giu-
ña chinh phục, họ làm gì với ông? Họ chặt ñứt ngón cái của tay và chân của ông. Và 
ông thú nhận, “Những gì ta ñã làm cho người khác, bây giờ ðức Chúa Trời báo trả lại 
trên ta.” 

Sách Tân-ước chép, “Chớ hề dối mình; ðức Chúa Trời không chịu khinh dể ñâu. Vì ai 
gieo ñiều gì thì sẽ gặt ñiều ấy.” (Ga-la-ti 6:7). 

Chúng ta thường hay nôn nao khó chịu vì thấy người ác không bị trừng 
phạt. Nhưng trước sau, tội lỗi của họ sẽ bắt kịp họ. 

Luật “Gieo gì gặt ấy” là một ñiều luật không thể tránh thoát ñược. Nhưng ñó cũng là 
một ñiều luật ñẹp ñẽ. Nếu bạn gieo tình thương, ân huệ, và sự khoan dung, thì bạn sẽ 
gặt tình thương, ân huệ, và sự khoan dung. Nếu bạn gieo sự thương xót, bạn sẽ gặt sự 
thương xót. 

Có lẽ quá khứ của bạn là tối tăm và buồn thảm, và bạn ñã gieo nhiều hạt xấu. Có hy 
vọng! ðức Chúa Trời ñã mở một lối thoát hầu cho bạn khỏi gặt hậu quả mà bạn ñã gieo. 
Ngài lấy tội ác của bạn và ñặt hết trên Con Ngài. Chúa Giê-su Christ gặt hết tất cả 
trừng phạt thay cho bạn – hầu cho bạn có thể gặt sự tình thương vinh hiển của ðức 
Chúa Trời và vương quốc ñời ñời của Ngài. 

Chúa ơi xin giúp chúng con gieo hạt tốt trong lòng và trong ñời của những 
người xung quanh; hầu cho chúng con có thể gặt trái tốt ñẹp trong ngày 
thu hoạch. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 2 

Tội Lỗi Của Sự Không Hành ðộng 
 

“Thiên sứ của CHÚA phán: ‘Hãy rủa sả Mê-rô, hãy rủa sả dân cư của nó 
cách thậm tệ. Vì chúng chẳng chịu ñến giúp ñỡ CHÚA, Chúng không ñến 
giúp ñỡ CHÚA ðánh lại những kẻ cường bạo’”  

– Các Quan xét 5:23 

Thiên sứ của CHÚA nguyền rủa cay ñắng trên Mê-rô vì họ không chịu giúp ñỡ trong 
cơn khủng hoảng và túng thiếu. Trong lúc Y-sơ-ra-ên ñánh trận họ không ñến giúp ñỡ 
Chúa.  

ðức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài phải hành ñộng. Bạn ñược cứu ñể hầu việc Ngài. Sứ 
ñồ Gia-cơ chép, “Hãy thực hành Lời Chúa, ñừng tưởng chỉ nghe là ñủ mà tự lừa dối” 
(Gia-cơ 1:22). Không biết bao nhiêu lần, khi chúng ta nghe Lời Chúa, chúng ta nói, 
“ðúng quá, oi, thật ñúng. Chúng ta phải hầu việc nhiều hơn.” Nhưng chúng ta lại không 
làm gì cả. 

Tình thương biểu lộ qua hành ñộng. 

Chúa Giê-su phán, “Người nào yêu kính Ta thì tiếp nhận và tuân giữ các ñiều răn Ta” 
(Giăng 14:21). Có lẽ sau khi nghe giảng buổi sáng Chủ Nhật, bạn nói, “Oi, tôi rất thích 
bài giảng này.” Nhưng bạn sẽ làm gì với bài giảng ñó? Nếu bạn không làm gì cả, thì 
bạn cũng như xây cất nhà cửa trên cát. Và bạn ñang dựa vào sự bảo ñảm giả dối. Khi 
gió bảo tới, nhà bạn sẽ xụp ñổ vì bạn chưa có hành ñộng – chỉ nghe mà thôi. 

Tôi tự hỏi có bao nhiêu người chúng ta thuộc trong chi tộc Mê-rô. Chúng ta rất bận rộn 
làm việc riêng của mình ñến nổi chúng ta không hưởng ứng sự kêu gọi của Chúa. 
Trong ñời chúng ta không có quả ñể chứng tỏ chúng ta ñang làm việc của Chúa. 
Ngược lại, chúng ta ñang phạm tội của sự không hành ñộng. 

Cha ơi, xin Thánh Linh của Cha thách thức chúng con hành ñộng. Xin 
giúp chúng con tình nguyện tuân Lời Cha và giữ các ñiều răn một cách vui 
lòng. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 2 

Quân ðội Của ðức Chúa Trời 
 

“CHÚA lại phán với Ghi-ñê-ôn: ‘Ta sẽ dùng ba trăm người bụm tay uống 
nước ñó mà giải cứu các ngươi, và Ta sẽ phó dân Ma-ñi-an vào tay 
ngươi.”  

– Các Quan Xét 7:7 

ðức Chúa Trời giảm bớt ñoàn quân ñể chọn lựa những người mà Ngài có thể dùng cho 
sự vinh hiển cha Ngài. Từ 32,000 người hưởng ứng sự kêu gọi của Ghi-ñê-ôn, cuối 
cùng chỉ có 300 còn lại. ðức Chúa Trời loại ra ña số người bằng hai cách: Ngài loại ra 
những người sợ sệt, và những người cẩu thả. 

Người sợ sệt sẽ bỏ chạy giữa lúc trận chiến, và có thể lan truyền sự sợ hải của họ sang 
người khác. 

ðức Chúa Trời biết rằng sợ hải sinh ra khi chúng ta tập trung trên vấn ñề 
hay sức mạnh của kẻ thù. 

Hai phần ba người ñi về nhà sau khi Chúa cắt bớt lần ñầu tiên, ñể lại 10,000 người. 
ðức Chúa Trời lại phán với Ghi-ñê-ôn, “ðạo binh hãy còn ñông quá. Hãy bảo họ xuống 
uống nước, rồi quan xát cách họ uống. Tất cả những kẻ hụp xuống mà uống nước là 
không ñủ tư cách.” Chỉ có ba trăm người bụm nước và ñưa lên miệng uống, tỏ ra họ 
cảnh giác, thận trọng. Chúa ñã chọn ñược quân ñội của Ngài. 

Ngày nay, ðức Chúa Trời tìm kiếm người can ñảm và tỉnh táo. Sự can ñảm sinh ra từ 
ñức tin sẽ khiến bạn nhìn về ðức Chúa Trời. Ngài cũng ñang kiếm những người cảnh 
giác về cuộc chiến ñấu xẩy ra ở xung quanh họ; tức là những người, ngay khi họ ñang 
dính líu với những ñiều tất yếu trong ñời sống – hoặc uống nước hoặc làm việc – luôn 
luôn nhận thức những vấn ñề quan trọng hơn, là cuộc tranh ñấu thuộc linh mà chúng ta 
ñều ñang giao chiến. 

Cha ơi, xin giúp chúng con tiến tới bởi ñức tin mà không có lo ngại, biết 
rằng nếu Cha binh vực chúng con, thì không ai có thể chống ñối chúng 
con. Nguyền chúng con ñược Cha sử dụng ñể hoàn thành mục ñích và ý 
muốn của Cha. Amen. 

 



 

Ngày 19 tháng 2 

Quay ðầu Lại Và Hầu Việc Ngài 
 

“Nhưng dân Y-sơ-ra-ên thưa cùng CHÚA: ‘Chúng con ñã phạm tội. CHÚA 
muốn ñối xử với chúng con thế nào cũng ñược, nhưng bây giờ xin CHÚA 
hãy giải cứu chúng con trước ñã.’ Họ loại bỏ tất cả các thần ngoại bang ra 
khỏi họ và họ trở lại phục vụ CHÚA. Lòng Ngài không thể chịu nổi sự ñau 
khổ của Y-sơ-ra-ên nữa.”  

– Các Quan Xét 10:15-16 

y-sơ-ra-ên ñã từ bỏ ðức Chúa Trời. Họ, một lần nữa, thờ cúng thần tượng. Và một lần 
nữa, họ lọt vào cảnh nô lệ, và khóc lốc với Chúa. 

ðức Chúa Trời trả lời “Ta ñã giúp ngươi trong quá khứ, nhưng Ta sẽ không giải cứu 
ngươi nữa”. Trong Sáng-thế Ký 6:3, Chúa cảnh cáo, "Thần Ta sẽ chẳng ở mãi với loài 
người nữa.” Sẽ có một ngày khi Chúa nói, “ðủ rồi.” Ngài phán với Y-sơ-ra-ên, “ði và 
kêu cứu với những thần mà ngươi ñã tuyển chọn.” 

Họ biết những thần giả không thể giúp ñược họ. Lạ thật! Mọi khi con người lọt trong sự 
khó khăn thật sự, họ nhận thức theo bản năng rằng chỉ có một Vị Thần duy nhất mà có 
thể giúp họ, là ðức Chúa trời hằng sống. Khi khó khăn ñến, ngay cả người bội ngịch 
cũng kêu ca, “O, Chúa ơi, xin giúp ñở tôi!” 

1 Giăng 1:9 chép, “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình thì Ngài vốn là 
ðấng trung tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy 
chúng ta sạch mọi ñiều bất chính.” 

Dân Y-sơ-ra-ên làm một ñiều thật khôn ngoan. Họ dựa vào lòng thương xót của ðức 
Chúa Trời. Vì vậy, Chúa giải cứu họ một lần nữa ra khỏi tay của kẻ thù. ðức Chúa Trời 
là nhân từ biết bao! Và lòng nhân từ này cũng sẵn sàng cho chúng ta ngày nay.  

ðức Chúa Trời không mắc nợ chúng ta gì cả. Nhưng Ngài ñã hứa sẽ khoan dung 
những kẻ từ bỏ ñường lối gian ác và trở lại với Ngài. 

Chúa ơi, cám ơn Cha tiếp tục ở với con người. xin giúp chúng con hàng 
phục lòng mình với Cha. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 20 tháng 2 

Hứa Nguyện 
 

“Giép-thê khấn nguyện với CHÚA rằng: ‘Nếu CHÚA phó dân Am-môn vào 
tay con, thì khi con chiến thắng dân Am-môn trở về, bất cứ người nào từ 
cửa nhà con ñi ra ñón con, người ấy sẽ thuộc về CHÚA, con sẽ dâng 
người ấy làm tế lễ thiêu cho CHÚA...’. ‘Vì cha có khấn nguyện với CHÚA, 
và cha không thể nuốt lời ñược.’"  

– Các Quan Xét 11:30-31, 35 

Lời hứa nguyện của Giép-thê rất kinh khủng. 

Có khi chúng ta cũng làm như vậy khi ở trong tình trạng khó khăn: “Chúa ơi, nếu Ngài 
giải quyết ñiều này cho tôi, tôi sẽ làm ñiều này ñiều kia.” Khi một người hứa một cách 
ngu xuẩn, tốt hơn là nhận tội hứa thề ngu xuẩn hơn là thực hành lời thề ñó. Trong 
trường hợp của Giép-thê, thực hành lời thề ñó là một tội nặng hơn là không giữ lời thề. 

Có những lời thề thật không nên giữ. Nhưng cũng có những lời thề không 
thể rút lui. 

Tôi ñã mở miệng trước mặt Chúa và xưng rằng ðức Chúa Giê-su là Chúa của tôi; là 
Chúa trong ñời tôi; và tôi chỉ dựa vào sự cứu rỗi của Ngài. 

Vì vậy có một vài ñiều tôi không ñược làm. Một: tôi không thể trở về ñời cũ tội lỗi và tự 
cao. Tôi tuyên bố cùng với các sứ-ñồ: “Chúa ơi, chỉ có Ngài có lời sự sống, tôi còn ñi 
theo ai nữa?” Hai: tôi không thể phủ nhận tình thương và sự bình an mà Chúa Giê-su 
ñã ñem vào ñời tôi. 

Chúa ơi, nếu chúng con có ñi lạc khỏi tình yêu ban ñầu, xin giúp chúng 
con nghe lời của ðức Thánh Linh và trở về với Chúa, ñến khi chúng con 
yêu thương Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết sức, và hết trí. Amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 2 

Bí Mật Của Sức Mạnh 
 

“Vậy ða-li-la nói với Sam-sôn: ‘Anh hãy nói cho em biết do ñâu mà anh có 
sức mạnh phi thường như thế và làm cách nào ñể trói anh lại và chế ngự 
ñược anh ñi.’"  

– Các Quan Xét 16:6 

Sức mạnh của Sam-sôn ñã trở thành truyền kỳ. Khi Thánh Linh của ðức Chúa Trời 
giáng trên y, y có thể làm ra kỳ công sửng sốt. Kẻ thù y mưu cầu tìm ra bí mật của sức 
mạnh kinh khủng này. Khi họ thấy y yêu thương một cô gái Phi-li-tin, là ða-li-la, họ ñi 
ñến bà và nói, “Mọi người chúng tôi sẽ thưởng cho cô một ngàn một trăm miếng bạc 
nếu cô tìm ñược bí mật của sức mạnh phi thường của hắn." 

Nên ða-li-la nói với Sam-sôn: ‘Anh hãy nói cho em biết do ñâu mà anh có sức mạnh phi 
thường như thế? Anh có bí mật gì? 

Tiếc thay, một trong những  nhược ñiểm của Sam-sôn là cảm thấy mình là vô ñịch. Y 
có vẽ thích ñùa cợt với nguy hiểm, và liều mình vào ñịa hạt của thù ñịch. 

Cuối cùng Sam-sôn tiết lộ bí mật của y. Y giải thích rằng y ñã khẩn nguyện với ðức 
Chúa Trời, và dao cạo chưa hề ñụng ñến ñầu y, “Nếu tóc anh bị cạo ñi, thì anh sẽ yếu 
ñi như người khác.” Nhưng tóc dài của y chỉ là một tượng trưng. Bí mật của sức mạnh 
của y thật sự là sự giao phó mình cho Chúa. Miễn là y tiếp tục làm vậy, thì y là vô ñịch. 
Nhưng khi y không còn uỷ thác mình cho Chúa, thì y sẽ yếu như người thường. 

Bí mật của sức mạnh của bạn nằm trong sự giao phó mình cho Chúa Giê-
su Christ. 

Nếu bạn thật sự giao phó mình cho Chúa, thì bạn sẽ trở thành vô ñịch. Ngay cả cửa ñịa 
ngục cũng không thắng ñược bạn. Nhưng nếu bạn không giao phó mình cho Chúa nữa, 
thì bạn sẽ yếu như người khác. 

Chúa ơi, xin giúp chúng con ñừng ñùa cợt với nguy hiểm, và nguyền 
chúng con uỷ thác mình cho Cha hoàn hoàn và trọn ven. Amen. 

 



 

Ngày 22 tháng 2 

ðấng Cứu Chuộc 
“ 

Bô-ô nói cùng các vị trưởng lão và cả dân chúng rằng: ‘Hôm nay quý vị là 
những người làm chứng rằng tôi chuộc tất cả những gì thuộc về Ê-li-mê-
léc... Tôi cũng xin nhận Ru-tơ, người Mô-áp, vợ của Mạc-lôn, ñể làm vợ 
tôi, và ñể nối danh người chết trên sản nghiệp người..."  

– Ru-tơ 4:9-10 

Theo luật pháp của Do-thái, nếu một người chồng chết mà chưa có con cái, thì anh hay 
em trai của y bắt buộc phải cưới vợ y. Rồi con cả sẽ mang tên y, hầu cho sản nghiệp 
của y có thể ñược thừa kế. 

Bô-ô (bà con của Ê-li-mê-léc) chuộc miếng ñất thuộc về Ê-li-mê-léc vì Bô-ô yêu thương 
Ru-tơ. Y mua chuộc miếng ñất ñể y có thể cưới cô dâu mà y thương yêu. 

Chúa Giê-su phán, “Nước thiên ñàng giống như của báu chôn trong một 
ñám ruộng kia. Một người kia tìm ñược thì giấu ñi, vui mừng mà trở về, 
bán hết gia tài mình, mua ñám ruộng ñó.” (Ma-thi-ơ 13:44). 

ðám ruộng trong ngụ ngôn này là thế gian, và Chúa Giê-su là người mà cho hết tất cả 
ñể mua thế gian. Rồi ai là của báu chôn? Câu trả lời này làm tôi hết sức ngạc nhiên, ñó 
là bạn và tôi – là người tin cậy vào Ngài là Chúa và Cứu Chúa. Chúng ta là cô dâu của 
ðấng Christ. Cũng như Bô-ô vui lòng mua miếng ñất ñể ñược cưới cô dâu, Chúa Giê-
su cũng vui lòng trả giá cao ñể chuộc thế gian. Ngài làm vậy là vì Ngài thương yêu 
chúng ta và muốn chúng ta thuộc về Ngài. 

Chúa ơi, con cảm tạ Ngài, vì Ngài ñặt một giá thật cao vào chúng con ñến 
nỗi Ngài vui lòng hy sinh chính mình ñể mua chuộc chúng con ra khỏi 
cảnh nô lệ và sự bó buộc của tội lỗi, hầu cho chúng con trở thành cô dâu 
của Ngài. Amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 2 

Sự Trả Lời Trì Hoãn 
 

“Nàng hứa nguyện rằng: ‘Ôi, ðức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài ñoái 
xem nỗi sầu khổ của con ñòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con 
ñòi Ngài một ñứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn ñời cho ðức Giê-hô-va, 
và dao cạo sẽ chẳng ñưa ngang qua ñầu nó.’”  

– 1 Sa-mu-ên 1:11 

An-ne muốn có một ñứa con trai hầu cho bà khỏi bị Phê-ni-na (vợ khác của chồng bà) 
quấy rầy không ngừng. Ngày này qua ngày kia, bà khẩn cầu ñược giải thoái khỏi nỗi 
giày vò của bà ấy. Nhưng ðức Chúa Trời muốn nhiều hơn. Ngài muốn có một người có 
thể cứu dân Ngài khỏi sự thối nát ñạo ñức. Cho nên Ngài ñể cho nỗi thống khổ hằng 
ngày uốn nắn An-ne, và Ngài không nhậm lời cầu nguyện của bà ñến khi lòng bà hoà 
thuận với ý muốn của Ngài. Rồi qua con trai bà, là Sa-mu-ên, sự phục hưng thuộc linh 
xẩy ra. 

Có lẽ ðức Chúa Trời ñã trì hoãn nhậm lời cầu nguyện của bạn. Có lẽ bạn ñã chờ ñợi 
quá lâu và cảm thấy tuyệt vọng. Nếu bạn ñang ở trong tình trạng này, thì bạn nên bắt 
ñầu cầu khẩn trước mặt Chúa. Chúa có thể ñem ñến sự thay ñổi thái ñộ của bạn khi 
Ngài nặn ñẽo và thúc ñẩy bạn ñi vào nơi hoà thuận với Ngài. 

ðừng thoái chí khi ðức Chúa Trời trì hoãn nhậm lời cầu nguyện của bạn. 

Thường thường Chúa muốn làm nhiều hơn, nhưng bạn chưa hiểu ñược ý Chúa. Một 
khi bạn hiểu ñược, bạn sẽ thấy tay của Chúa ñang làm việc. 

Cha ơi, xin ñem chúng con vào sự hoà hợp với mục ñích và ý muốn của 
Cha một cách trọn vẹn. Chúa ơi, xin khiến sự thay ñổi cần thiết trong ñời 
chúng con, ñến khi chúng con ñi ñến nơi mà Cha có thể thực hiện ý ñịnh 
của Cha. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 24 tháng 2 

ðược Rờ ðụng Bởi ðức Chúa Trời 
 

“Sau-lơ cũng trở về nhà mình tại Ghi-bê-a. Những dũng sĩ ñược ðức 
Chúa Trời cảm ñộng ñi theo Sau-lơ.”  

– 1 Sa-mu-ên 10:26 

Tấm lòng ñược Chúa rờ ñụng có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa bây giờ ñang ở trung 
tâm của ý chí bạn và ñời bạn; và bạn ñã hàng phục ñời bạn cho Ngài một cách toàn 
vẹn. 

Chúa rờ ñụng lòng bạn như thế nào? Bằng sự ảnh hưởng dịu dàng của Thánh Linh. 
ðức Thánh Linh dẫn chúng ta ñến Lời ðức Chúa Trời, và qua Lời Kinh Thánh, Chúa 
cảm ñộng lòng chúng ta. Một khi ðức Thánh Linh bắt ñầu soi sáng tâm trí của bạn, lời 
Kinh Thánh trở nên vinh hiển và kích thích một cách kỳ diệu biết bao. 

Khi Chúa rờ ñụng lòng bạn, sự cay ñắng, lo âu và sợ hải phải ñi ra, không 
thể ở lại trong tấm lòng ñã ñược Chúa rờ ñụng. Những thói xấu và ñồi bại 
ñang phá hủy ñời bạn cũng phải rời khỏi. Những gì bạn xưa kia ñã quý 
trọng, bây giờ bạn coi khinh. Ngược lại, những gì bạn trước kia khinh bỉ, 
bây giờ bạn yêu mến. 

Khi Chúa rờ ñụng lòng bạn, lòng bạn sẽ tràn ñầy tình thương và bình an. Mặc dù cơn 
bảo dữ dội, bạn có sự tin chắc vinh hiển rằng Chúa ñiều khiển mọi tình huống trong ñời. 

Chúa Giê-su kêu gọi một nhóm người mà lòng họ ñã ñược Ngài rờ ñụng – những 
người này ñã gây sự chuyển biến trấn ñộng trong thế giới. Khi Chúa rờ ñụng lòng bạn, 
bạn sẽ có một triển vọng mới hoàn toàn. Bạn sẽ không còn chỉ sống cho ngày nay mà 
bắt ñầu sống cho vĩnh viễn. 

Cha ơi, cám ơn Cha cho Thánh Linh rờ ñụng và thách thức lòng chúng 
con qua Lời của Cha. Xin Cha tiếp tục rờ ñụng lòng của dân Ngài. Amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 2 

Không Thương Tiếc 
 

“CHÚA Toàn Năng phán như vầy: ‘Ta nhớ lại cách dân A-ma-léc ñối xử 
với dân Y-sơ-ra-ên thể nào, chúng ñã chặng ñường dân Y-sơ-ra-ên khi họ 
ra khỏi Ai-cập. Vậy bây giờ, con hãy ñi ñánh dân A-ma-léc, hủy diệt hết 
mọi người, ñừng thương tiếc, và tiêu diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó.’”  

– 1 Sa-mu-ên 15:2-3 

Dân A-ma-léc có lẽ là người hung dữ và ác ñộc nhất trên mặt ñất. Vì lợi ích của loài 
người, ðức Chúa Trời ra lệnh tiêu diệt dân ñó, và tuyển chọn dân Y-sơ-ra-ên làm công 
cụ xét xử của Ngài. 

Trong câu truyện của Ê-xơ-tê, Ha-man, người mưu tính triệt tiêu dân Do-thái, là người 
A-ma-léc, là con cháu của vua A-ga mà vua Sau-lơ tha chết cho. ðức Chúa Trời ñã 
phán vua Sau-lơ phải “hoàn toàn” hủy diệt dân A-ma-léc, nhưng Sau-lơ không phục 
tùng. Vì vậy mà dân A-ma-léc trở lại và gần triệt tiêu cả Y-sơ-ra-ên. 

Kinh Thánh nói rằng xác thịt ñấu tranh với phần linh, và phần linh ñấu tranh với xác thịt. 
Cũng như A-ma-léc tìm chỗ yếu ñuối nhất của Y-sơ-ra-ên mà tấn công, xát thịt của bạn 
cũng bị công kích nơi yếu nhất. Cuộc xung ñột này là tranh quyền tối cao. 

ðức Chúa Trời ñã xác ñịnh rằng xát thịt của chúng ta phải bị xử tử. 

Tuy chúng ta muốn cải tạo nó, ðức Chúa Trời nói “Không”. Sắc lệnh của Ngài về xác 
thịt của bạn là sự hủy diệt hoàn toàn. 

Ai cai trị ñời bạn? Bạn muốn hàng phục dưới Thánh Linh hay xác thịt? Bạn muốn 
hưởng thụ sự giao thông với ðức Chúa Trời, hay bạn muốn thương xót xác thịt của bạn 
và vì vậy trở thành nô lệ của sự thèm muốn của nó, và xa lánh mình với Chúa? Hãy 
chọn lựa một cách khôn ngoan. 

Cha ơi, củng cố chúng con bởi Thánh Linh của Ngài hầu cho chúng con 
sống theo Thánh Linh, bước ñi theo Thánh Linh, và biết ý tưởng của ðức 
Thánh Linh, là sự sống, bình an và vui mừng. Amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 2 

ðánh Bại Người Khổng Lồ 
 

“ða-vít ñáp: ‘Người cầm gươm, giáo, và lao ñến với ta. Nhưng ta ñến với 
ngươi trong danh CHÚA Toàn Năng, là ðức Chúa Trời của ñạo quân Y-
sơ-ra-ên mà ngươi sỉ nhục.’”  

– 1 Sa-mu-ên 17:45 

Mỗi ngày, Gô-li-át, là người Phi-li-tin, cứ tiến ra thách thức ñội quân Y-sơ-ra-ên: “Hãy 
chọn một người xuống ñây ñấu với ta. Nếu người ñó thắng ñược ta và giết ta, chúng ta 
sẽ làm tôi mọi các ngươi. Còn nếu ta thắng và giết ñược người ñó, các ngươi sẽ làm tôi 
mọi chúng ta và phục dịch chúng ta.” Gô-li-át muốn làm khiếp sợ Y-sơ-ra-ên bởi lời 
hăm doạ, áo giáp và vóc người của y.  

Sau-lơ và toàn quân Y-sơ-ra-ên khiếp vía kinh hồn. Nhưng ða-vít ñi ra gặp Gô-li-át, bày 
tỏ lòng tin tưởng, quả quyết. 

ða-vít không phải tin tưởng vào chính mình, mà vào ðức Chúa Trời. Y nhận thấy khả 
năng của Chúa mạnh hơn sức mạnh của người khổng lồ này. “ðó không phải là một 
trận ñấu giữa người khổng lồ và tôi, mà ñó là một trận ñấu giữa người Khổng lồ và 
Chúa. Và mặc dù tôi không cách nào chống lại người khổng lồ, y không cách nào 
chống lại Chúa.” ða-vít nhận thức ñược cuộc xung ñột này là một cơ hội ñể ñem vinh 
hiển cho ðức Chúa Trời.  

Chúng ta cần có một quan ñiểm ñúng ñắn về những người khổng lồ trong 
ñời chúng ta. 

Thay vì nhìn về những ñiều khó khăn, chúng ta phải nhìn về Chúa. Chúng ta cần phải 
nhớ rằng ðức Chúa Trời binh vực chúng ta, và Ngài ñã cho tất cả tài nguyên trên trời 
sẵn sàng cho chúng ta. Qua sức mạnh của Chúa, bạn có thể thắng hết tất cả những 
người khổng lồ trong ñời bạn. Nhưng bạn phải tin cậy vào Ngài. 

Cha ơi, chúng con cám ơn Cha rằng Cha lớn hơn bất cứ người khổng lồ 
nào mà chúng con có thể gặp. Xin giúp chúng con nhớ rằng cuộc ñấu 
tranh không thắng ñược bởi gươm, giáo, và trí khôn của con người, mà 
bởi năng lực của ðức Chúa Trời hằng sống. 

 



 

Ngày 27 tháng 2 

Một Bước 
 

“ða-vít quả quyết: ‘Vua biết rõ anh thương tôi nên vua tự nghĩ: ‘Không 
nên cho Giô-na-than hay, kẻo nó buồn.’� Thật như CHÚA Hằng Sống, và 
thật như anh ñang sống ñây, tôi xin thề chỉ có một bước ngăn cách tôi với 
sự chết thôi!’"  

– 1 Sa-mu-ên 20:3 

ða-vít vừa mới thoát chết. Sau-lơ tìm cách giết y, và ða-vít biết y có thể mất sinh mạng 
bất cứ lúc nào. 

sự thoát khỏi trong gang tấc khiến chúng ta nhận thấy sự chết rất gần với chúng ta. Bất 
chấp tôi khoẻ mạnh và cứng rắn như thế nào, giữa tôi và sự chết chỉ cách khoảng một 
bước. 

Nếu sự chết là không thể tránh ñược, và gần gũi như vậy, thì tôi phải sống như thế nào? 
Trước hết, tôi không nên chỉ sống cho ñời này mà thôi. 

Tôi phải sống với một thái ñộ sẵn sàng cho sự sống ñời ñời. 

Kinh Thánh dạy rằng con người thật sự của chúng ta là phần linh, không phải là phần 
cơ thể. Cơ thể chỉ là cái lều. Một ngày kia tôi sẽ rời khỏi lều này và dọn vào một lâu ñài. 
Nếu tôi sống trong sự giao thông với ðức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Christ, thì tôi sẽ 
không cần bước qua sự chết. Căn cứ vào lời của Chúa Giê-su, nếu tôi sống và tin Ngài 
thì tôi sẽ không bao giờ chết – nhưng tôi sẽ dọn nhà. Tôi sẽ rời khỏi lều này và dọn vào 
lâu ñài của ðức Chúa Trời. Như vậy, chỉ có một bước giữa tôi và vĩnh viễn. 

Tôi mong chờ ngày ñó. Bạn biết không? Tuy rằng tôi chưa thấy Chúa, tôi thương Ngài 
và với sự vui mừng và vinh hiển không thể diễn tả ñược, mong ñợi ngày ñó mà tôi sẽ 
ñứng bên cạnh Chúa tôi, với một cơ thể mới, trong thiên quốc vĩnh viễn của Ngài. 

Cha ơi, cám ơn Cha về món quà của sự sống ñời ñời qua Chúa Giê-su 
Christ. Amen. 

 



 

Ngày 28 tháng 2 

Sự Bất Mãn Thích ðáng 
 

“Tất cả những người cùng khốn, nợ nần, bất mãn, khoảng chừng bốn 
trăm người, ñều tụ họp chung quanh ða-vít, và chàng chỉ huy họ”  

– 1 Sa-mu-ên 1:11 

ðức Chúa Trời ñã xức dầu ða-vít ñể làm vua. Nhưng Sao-lơ vẫn còn ở trên ngôi. Và tại 
vì Sao-lơ muốn nắm giữ những gì không còn thuộc về y, và tìm cách giết ða-vít, ða-vít 
trở thành kẻ trốn tránh. 

Những người tụ họp quanh ða-vít là một nhóm người ô hợp, không xứng làm dũng sĩ 
của ða-vít. Tuy vậy ðức Chúa Trời cất nhắc họ lên và dùng họ cùng với ða-vít ñể thiết 
lập nước Y-sơ-ra-ên. 

ðây là một ñiều trùng hợp thú vị. ðức Chúa Trời ñã ñặt Chúa Giê-su Christ làm Vua cai 
trị trái ñất; nhưng Sa-tan vẫn còn ở trên ngôi. Và Sa-tan gắng sức nắm giữ vương quốc 
này. Chúa Giê-su ñang tụ tập người xung quanh Ngài – người không xứng, nhưng qua 
những người này Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài và cai trị cả trái ñất. 

ðức Chúa Trời ñang tìm kiếm người với lòng cởi mở, tự nguyện, người 
mà nói với Chúa, “Chúa ơi, con ñây. Con không vừa lòng với tình trạng 
ñời con hiện nay, con muốn giao hết tất cả cho Ngài.” 

Khi sự bất mãn ñem bạn tới sự giao phó hoàn toàn cho Chúa Giê-su Christ, ñó là sự 
bất mãn ñúng ñắn vì ñó dẫn ñến sự tiến tới. 

Cha ơi, chúng con cám ơn Cha rằng Cha tụ họp những người Cha lựa 
chọn. Xin nhồi nặn và uốn nắn chúng con thành người mà Cha ñịnh ý, hầu 
cho chúng con có thể cùng cai trị với Cha trong nước vinh hiển của Cha. 
Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 29 tháng 2 

Người Ngu Xuẩn 
 

“Vua Sau-lơ ñáp: ‘Cha thật ñắc tội...Thật cha hành ñộng ngu xuẩn, cha ñã 
sai lầm quá mức.’”  

– 1 Sa-mu-ên 26:21 

Sao-lơ ganh tị sự nổi tiếng của ða-vít, và tìm cách giết y. Một ñêm ñó, ða-vít lén vào 
trại của Sao-lơ trong khi Sao-lơ ñang ngủ. Nhưng thay vì giết Sao-lơ, ða-vít nói, “Người 
này ñã ñược CHÚA xức dầu làm vua. Nếu Chúa muốn ñối phó y, thì ñó là việc của 
Chúa.” Rồi ða-vít chỉ lấy cây giáo và bình nước. 

Khi ða-vít ñi cách trại quân một khoảng cách lớn, ða-vít lớn tiếng gọi tướng cận vệ của 
Sao-lơ. Sau-lơ tỉnh dậy và hỏi: "ða-vít, con cha, có phải tiếng con nói ñó không?” ða-vít 
trả lời, “ Tại sao vua cứ tiếp tục ñuổi bắt con? Hãy xem, con ñã lấy cây giáo của vua. 
Những người ñi theo con muốn giết vua, nhưng con không cho.” Chính lúc ñó mà Sao-
lơ nói, “Tôi thật ngu xuẩn, và ñã sai lầm quá mức.” 

Sao-lơ có nhiều thế lợi thiên nhiên, nhưng ñó không bảo ñảm sự thành công. ðời của 
Sao-lơ dạy rằng chúng ta có thể hoang phí phước hạnh của ðức Chúa Trời. Chúng ta 
học rằng một người có thể hành ñộng ngu xuẩn như Sao-lơ, khi họ muốn trốn sự kêu 
gọi của Chúa, hay lấy trộm công trạng của người khác, hay hứa một cách liều lĩnh, hay 
không hoàn toàn tuân lệnh Chúa, hay ñưa ra lý do bào chữa vô lý cho sự thất bại của 
mình, hay ganh tị bạn trung thành của mình, hay tìm lời chỉ bảo từ tà linh. 

Sự ngu xuẩn thật sự trong ñời của Sao-lơ là y không hoàn toàn hàng 
phục dưới ðức Chúa Trời. 

Khi bạn không hoàn toàn hàng phục Chúa, tức là bạn nghĩ, “Tôi biết nhiều hơn Chúa.” 
Và chỉ có người ngu xuẩn mới nghĩ như vậy. 

Cha ơi, xin giúp chúng con hàng phục dưới Cha một cách toàn vẹn. Nhân 
danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 1 tháng 3 

Luyện Tập Dùng Cung 
 

“ða-vít truyền dạy cho dân Giu-ña bài ñiếu ca Cây Cung...”  

– 2 Sa-mu-ên 1:18 

Khi ða-vít nhận ñược tin rằng bạn thân y Giô-na-than và vua Sao-lơ mà y ngưỡng mộ 
ñã chết, y thật ñau buồn. Nhưng y không chỉ ngồi khóc lóc. Một trong những cách mà 
ða-vít ñối phó với sự ñau buồn là ra lệnh cho tất cả người cha trong chi phái Giô-ña 
dạy con cái  họ cách sử dụng cây cung. 

ðó là một lễ truy ñiệu thích hợp vô cùng cho Giô-na-than.  ða-vít lấy một trong những 
tài năng của Giô-na-than và mệnh lệnh mọi người dạy ñó cho con cái mình. Như vậy, 
tiếp tục phát huy ảnh hưởng của Giô-na-than. Chúng ta có thể coi cây cung như một vũ 
khí thuộc linh với hình thức của sự cầu nguyện. 

Cũng như cây cung có thể bắn ra mũi tên và nhấm trúng kẻ thù từ một 
khoảng cách xa, lời cầu nguyện của chúng ta cũng là một vũ khí hơn hẳn, 
bởi ñó chúng ta có thể ñem sự ảnh hưởng thuộc linh ñến loài người từ 
nơi xa. 

Có khi chúng ta ñã làm chứng quá nhiều mà người ta bắt ñầu bực bội, chúng ta có thể 
bắn mũi tên từ nơi xa. ðức Thánh Linh sẽ bắt ñầu làm việc trong lòng họ khi chúng ta 
trói buộc công việc của kẻ thù qua sự cầu nguyện. 

Cũng như ða-vít ra lệnh cho dân chúng dậy con cái họ dùng cung, chúng ta cũng cần 
phải học dùng cung của sự cầu nguyện hầu cho chúng ta có hiệu lực trong cuộc chiến 
thuộc linh. 

Cha ơi, xin giúp chúng con xử dụng một cách tinh thông những vũ khí Cha 
ban cho, hầu cho chúng con có thể tranh ñấu cho những người chúng con 
yêu mến. Amen. 

 



 

Ngày 2 tháng 3 

Tôi Là Ai? 
 

“Bấy giờ vua ða-vít ñi vào lều, chầu trước mặt CHÚA, và thưa: ‘Kính lạy 
CHÚA là Chúa của con, con là ai, và gia ñình con là gì, mà Ngài ñã ñưa 
con tới ñịa vị này?’”  

– 2 Sa-mu-ên 7:18 

Chính là tiên tri Na-than ñem Lời Chúa cho ða-vít. “ða-vít, con không thể ñịnh xây ñền 
thờ cho Ta, mà chính Ta sẽ dựng nhà cho con.  Ta sẽ lập một người từ dòng dõi con, 
do chính con sanh ra, lên nối ngôi con, và Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền. 
Chính nó sẽ xây ñền thờ cho danh Ta ngự, và Ta sẽ lập ngôi nước nó vững bền mãi 
mãi.” ða-vít hiểu một cách ñúng ñắn rằng ðấng Mê-si-a sẽ là dòng dõi của y. 

ða-vít bị mối xúc ñộng chôn vùi, y ñi ra và ngồi trước mặt Chúa. ða-vít hoàn toàn nhận 
thức sự không xứng ñáng của mình, và hiểu rằng ñó hoàn toàn là ơn ñiển ñồi dào của 
ðức Chúa Trời. 

Cũng như ða-vít, bạn có thể nói, “Tôi là ai? Tôi ñã làm sai. tôi ñã làm hỏng.” Hãy nhìn 
vào ñời của ða-vít. Y không phải là trọn vẹn. Y ñã làm những ñiều còn xấu hơn bạn; 
nhưng hãy nhìn xem Chúa làm cho y những ñiều gì. 

Có khi dường như Chúa tìm kiếm những người không xứng nhất ñể Ngài 
ban tình thương và phước lành cho họ. 

ðức Chúa Trời thường hay ñi ñến nơi bùn lầy nước ñọng ñể tìm kiếm người mà tiếp 
nhận ơn ñiển của Ngài. Ngài nâng họ lên, rữa sạch họ và biến ñổi họ thành con cái của 
Ngài, thích hợp cho nước Ngài. ðó là ơn ñiển của ðức Chúa Trời.  

Con cảm tạ Cha về ơn ñiển phong phú dồi dào mà Cha ban cho. Mặc dù 
chúng con thất bại, Cha vẫn yêu thương chúng con và tích lũy ơn phước 
ñồi dào trên chúng con. Nhưng vẫn còn chưa ñủ, Cha còn hứa cho sự 
sống ñời ñời và cho chúng con thấy sự vinh hiển của Cha. Nhân danh 
Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 3 tháng 3 

ðức Chúa Trời Tìm Kiếm Bạn 
 

“Vua ða-vít bảo: ‘Cháu ñừng sợ. Vì ông Giô-na-than, cha cháu, ta sẽ giữ 
lòng thành với cháu. Ta sẽ trả lại cho cháu tất cả ruộng ñất của vua Sau-
lơ, ông nội cháu; hơn nữa, cháu sẽ dùng bửa cùng bàn với ta mãi mãi.’"  

– 2 Sa-mu-ên 9:7 

Mấy năm trước, ða-vít lập một hiệp ước với Giô-na-than, là con của Sao-lơ. ða-vít hứa 
rằng, vì bởi Giô-na-than, khi y lên ngôi, sẽ ñối sử gia ñình Sao-lơ với tình thương trung 
kiên. Cho nên, một khi ða-vít lên ngôi và ñã ñược Chúa ban ơn phước và sự thịnh 
vượng, ða-vít tìm kiếm một trong những con cháu của Sao-lơ ñể bày tỏ tình thương ñối 
với Giô-na-than. 

Cũng như ða-vít tìm kiếm một người ñể bày tỏ tình thương, ðức Chúa Trời cũng ñang 
tìm kiếm kẻ thất lạc, hầu cho Ngài có thể bày tỏ tình thương dồi dào vượt bực cho họ 
qua Chúa Giê-su Christ. Chính ñây là ñiểm khác nhau giữa Cơ-ñốc giáo và các tôn 
giáo khác. Trong các tôn giáo khác, con người tìm kiếm thần của họ. Trong Cơ-ñốc 
giáo, ðức Chúa Trời tìm kiếm con người xa ngã. 

Khi Mê-phi-bô-sết ñược ñưa ñến ða-vít, y rất sợ hải, vì y không biết ða-vít muốn làm gì 
với y. Thường thường chúng ta cũng hiểu lầm Chúa, và tưởng tượng Ngài là hung dữ 
và chán ghét chúng ta. Chúng ta tưởng tằng Ngài tìm kiếm chúng ta ñể Ngài có thể 
trừng trị chúng ta một cách nặng nề. Nhưng ñó là thật sai lầm!. 

ða-vít muốn ban phước Mê-phi-bô-sết vì bởi Giô-na-than. ðức Chúa Trời cũng muốn 
ban phước chúng ta vì bởi Chúa Giê-su Christ. 

Không phải tại vì chúng ta ñáng ñược, nhưng tại vì Chúa Giê-su muốn 
chúng ta như là sản nghiệp của Ngài. 

Cũng như Mê-phi-bô-sết dùng bửa cùng bàn với ða-vít như một phần tử của gia ñình 
ông vua, chúng ta cũng ñã ñược ñưa vào gia ñình của ðức Chúa Trời và ñược mời 
ngồi chung và dùng bửa với Ngài. 

Con cám ơn Cha rằng vì Chúa Giê-su, con kinh nghiệm ñược sự vui 
mừng, ơn phước, và sự phong phú khi ngồi chung bàn với Cha. Amen.  

 



 

Ngày 4 tháng 3 

Sự Xưng Tội và Sự Tha Thứ 
 

“Vua ða-vít thú nhận với ông Na-than: ‘Tôi có tội với CHÚA.’ Ông Na-than 
ñáp: ‘Phải, nhưng CHÚA ñã tha thứ cho bệ hạ, và bệ hạ sẽ không chết.’”  

– 2 Sa-mu-ên 12:13 

Sự thú tội của ða-vít là ñúng. Y quả thực ñã phạm tội với Chúa. Sự cố gắng che giấu 
tội lỗi chỉ làm cho thêm phức tạp. 

Hãy chú ý rằng với sự xưng tội của ða-vít, ñến sự tha thứ lập tức. Oi, nguyền chúng ta 
ngừng che giấu hay biện hộ cho tội ác mình! Sự tha thứ chỉ ñi theo sự thú tội. Chỉ ñến 
khi bạn công nhận và xưng tội trước mặt ðức Chúa Trời, thì bạn mới có thể nhận ñược 
sự tẩy sạch mà Chúa muốn ban cho bạn.  

Chúa vui thích tỏ bày tình thương xót. 

Ngài muốn tha thứ cho. Nhưng trừ khi có sự xưng tội, ðức Chúa Trời không có cơ hội 
thực hiện sự thương xót và ơn ñiển của Ngài. 

Gánh nặng của tội lỗi ñược dời ñi là giảm nhẹ biết bao! Chữ “phước” trong tiếng Hê-bơ-
rơ có nghĩa là “Oi, vui mừng biết bao”. ðó là tâm trạng mà ða-vít hình dung trong sách 
Thi-thiên 32. “Phước cho người nào có sự vi phạm ñược tha thứ.” Phước cho người 
nào ñược hồi phục sự giao thông với ðức Chúa Trời. 

Phải ñể ý rằng tuy ðức Chúa Trời tha thứ ða-vít, tội lỗi vẫn ñể lại dấu vết. ðừng tưởng 
rằng bạn có thể phạm tội mà không bị ảnh hưởng. ðinh ñóng vào cây có thể nhổ lên, 
nhưng cây vẫn có lổ thẹo. ðức Chúa Trời sẽ tha thứ và bác bỏ sự trừng phạt, nhưng 
hậu quả của tội ác vẫn ñể lại dấu thẹo. 

Cha ơi, nguyền ðức Thánh Linh phán với những người chúng con mà bị 
tội lỗi ñè bẹp. Nguyền có sự thú tội, và có sự trôi chảy ơn ñiển và sự tha 
thứ của Cha. Amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 3 

Không Còn Bị ðày 
 

“Chúng ta ai nấy rồi cũng phải chết, như nước ñổ xuống ñất, không hốt lại 
ñược. Nhưng ðức Chúa Trời sẽ không cất mạng sống của người sắp xếp 
cho kẻ bị ñày trở về”  

– 2 Sa-mu-ên 14:14 

Người nói những lời trên là một ñàn bà, cầu xin vua ða-vít hòa giải với Áp-sa-lôm, là 
con của ða-vít ñã bị ñày. Và qua những lời sinh ñộng, bà nhắc nhở ða-vít về sự dứt 
khoát của sự chết. Chúng ta ñều phải chết. Lúc ñó chúng ta như nước ñã ñổ xuống ñất, 
không hốt trở lại ñược. 

Bà cảnh cáo ông vua rằng nếu sự cay ñắng kéo dài, và nếu y hoặc con y chết, y sẽ 
không thể nào bù ñắp mối quan hệ này. Sự chết kết thúc tất cả cơ hội cho sự hòa giải. 

Gia ñình thường hay chia rẽ vì những vấn ñề nhỏ mọn. Và thường thường chúng ta ñối 
xử với người gia ñình gắc gao hơn người ngoài.  

Hơn nữa, có khi chúng ta cảm thấy người này dễ ñược tha thứ, người kia không thể 
tha ñược. Nhưng ðức chúa Trời sẽ tha thứ hết, một cách rộng rãi, ngay cả những tội lỗi 
ñộc ác nhất.  

Cánh cửa của sự tha thứ của Chúa mở rộng cho bất cứ ai cầu khẩn Ngài. 

ðức Chúa Trời quả thật ñã lập ra một biện pháp ñể những người ñã bị ñày không còn 
bị trục xuất khỏi Ngài. ðó là ñiểm chánh yếu của phúc âm – sự hồi phục. Qua Con Ngài, 
người ñã gánh vát tội ác và hổ thẹn của chúng ta, ðức Chúa Trời khôi phục mối quan 
hệ cho những người ñã bị ñày vì phạm tội. 

Chúa ơi, tôi xin cầu thay cho những người mà vì bởi hành ñộng và tội lỗi 
của họ, ñã bị xa rời khỏi tình thương và sự giao thông với Ngài. Nguyền 
họ quay về và nhận lãnh sự thương xót, tha thứ, và ơn ñiển của Ngài. 
Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 6 tháng 3 

Sự Giao Phó  
 

“Ông Y-tai thưa: ‘Có CHÚA hằng sống chứng kiến, và trước mặt vua chúa 
tôi ñang sống ñây, tôi xin thề: vua chúa tôi ở ñâu, tôi tớ ngài sẽ ở ñó, dù 
sống hay chết.’"  

– 2 Sa-mu-ên 15:21 

Y-tai giao phó mình hoàn toàn cho ða-vít, mặc dù y mới tới thành Gát hôm trước thôi. 
Nhiều người bạn trung thành của ða-vít ñã ruồng bỏ y và ñi theo Áp-sa-lôm, tuy thế 
người lạ này hứa cam kết sự trung thành bất tử với ða-vít. ða-vít không có hứa cho Y-
tai ñiều gì, nhưng Y-tai biết rằng ñiều tệ nhất mà ða-vít có mà cho, cũng là hay hơn 
ñiều tốt nhất mà Áp-sa-lôm sẽ cho. 

Một trong những ñiều bi thảm trong thời nay là sự thiếu ủy thác chân thành. 

Người ñời không chịu ủy thác mình hoàn toàn vào một ñiều gì. 

Trong hôn thú, chúng ta hứa “bất kể ñau yếu nghèo nàn”, nhưng khi hoàn cảnh bất 
thuận, họ muốn thoát ra. Sự ủy thác ñó không phải là sự giao phó hoàn toàn. ðó cũng 
là một sự yếu ñuối nghiêm trọng trong hội thánh ngày nay. Họ tin Chúa, nhưng sao ñó 
lưỡng lự. Chứng tỏ họ không có giao phó mình, một cách chân thực, xâu sắc, cho 
Chúa Giê-su. 

Sự giao thác mình như Y-tai với ða-vít là sự giao thác mà Chúa Giê-su ao muốn từ 
chúng ta. Ngài không có hứa cho một ñường lối dể dàng, nhưng nếu bạn giao phó 
mình trọn vẹn cho Ngài, thì ñời sống bạn sẽ ñược ñầy ñặn, vui mừng, và thỏa mãn – tại 
vì bạn sẽ nhận thức rằng bạn ở ngay nơi mà Chúa muốn. 

Cha ơi, chúng con biết rằng chúng con ñã từng là người lạ, bị xa lánh với 
Cha. Chúng con cảm kích vô cùng rằng Cha ñã chọn chúng con làm môn 
ñồ và ñưa chúng con ñến nơi mà chúng con có thể thú nhận, “Chúa ơi, 
con thuộc Ngài hoàn toàn.” Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 7 tháng 3 

Hãy An Tâm 
 

“Vua bảo thầy tế lễ Xa-ñốc: ‘Xin thầy ñem Rương giao ước của ðức Chúa 
Trời trở về thành. Nếu tôi ñược ñẹp lòng CHÚA, Ngài sẽ ñưa tôi về và cho 
tôi nhìn thấy Rương và nơi Rương ngự. Còn nếu Ngài phán: "Con không 
ñẹp lòng Ta”, thì xin Ngài xử với tôi theo ý tốt ñẹp của Ngài.’"  

– 2 sa-mu-ên 15:25-26 

ða-vít ñang bỏ chạy ra thành Giê-ru-sa-lem, trốn tránh Áp-sa-lôm và quân ñội y. Khi 
những bạn trung thành của ða-vít tụ hợp xung quanh y, Xa-ñốc, là thầy tế lễ, khiêng 
Rương giao ước của ðức Chúa Trời, ñi ra cùng với các thầy Lê-vi. 

ða-vít nói, “Tôi không nhờ cậy vào một di vật tôn giáo ñể cứu tôi. Tôi sẽ hoàn toàn nhờ 
cậy vào ðức Chúa Trời. Nếu Chúa cứu tôi, rất tốt, tôi sẽ trở về ñây, và sẽ thấy Rương 
nữa. Nhưng nếu tôi không ñẹp lòng Ngài, thì ñể Ngài xử với tôi theo ý tốt của Ngài.” 

ða-vít giao phó mình một cách trọn vẹn, cho bất cứ mục ñích và kế hoặch mà ðức 
chúa Trời ñịnh cho y.  

Tôi không thể thay ñổi những gì mà ðức Chúa Trời ñã ñịnh. Nếu tôi tìm 
cách chống lại kế hoặch của Chúa, thì tôi thất bại chắc chắn. 

Nếu tôi chống cự Chúa, tôi sẽ chỉ có mối lo âu, thất bại và bực bội. Nhưng khi tôi cuối 
cùng nhận thấy rằng không còn có gì mà tôi có thể làm, thì tôi tìm ñược chổ nghĩ ngơi. 

Biết rằng ñường lối của ðức Chúa Trời là tốt hơn của tôi, biết rằng Ngài thương tôi và 
hoàn toàn hiểu biết tình huống của tôi, và công nhận rằng tôi thật sự không biết lối ra, 
tôi xin giao thác mình trong tay Ngài. 

Cha ơi, nguyền chúng con ngưng sự bực dọc và lo lắng, và nguyền chúng 
con yên tâm biết rằng Cha thương chúng con và sẽ làm những gì tốt nhất 
cho chúng con. Amen. 

 



 

Ngày 8 tháng 3 

Lời Hứa Của ðức Chúa Trời 
 

“’Chúc tụng Chúa, là ðấng ban cho dân Y-sơ-ra-ên ñược an nghỉ như mọi 
lời Ngài ñã hứa. Không một lời nào trong tất cả những lời hứa tốt ñẹp mà 
Ngài ñã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài, nói ra mà Ngài không làm cho ứng 
nghiệm.”  

– 1 Các Vua 8:56 

Trong Lê-vi Ký 26, ðức Chúa Trời hứa với Môi-se rằng Ngài sẽ cho dân Ngài ñất ñai và 
bình an trong ñó. Trong Lê-vi Ký 26:11 Chúa cũng phán rằng Ta sẽ thiết lập chỗ ở Ta 
giữa các ngươi. ðây trong sách 1 Các Vua, chính là ðền Thờ ñó mà Sa-lô-môn hiến 
dâng, và y nhờ cơ hội này nhắc nhở dân về lời hứa của ðức Chúa Trời. Tuy nhiên 490 
năm ñã qua, nhưng chẳng có một lời nào của Chúa không thành tựu.  

ðức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài; không lời nào không thực hiện. 

Bạn phải thật chú ý những gì Chúa phán. Chúa giữ lời Ngài từ ñầu ñến cuối. Sự thật 
này hoặc cho bạn sự khuyến khích rất lớn, hoặc cho bạn sự kinh hãi vô cùng; tuỳ theo 
mối quan hệ giữa bạn với Chúa. 

Tôi rất rộn ràng rằng Chúa giữ Lời Ngài một cách thành tín, vì Ngài ñã hứa rằng nếu 
miệng tôi xưng nhận ðức Giê-su là Chúa và lòng tôi tin rằng ðức Chúa Trời ñã khiến 
Ngài từ chết sống lại thì tôi sẽ ñược cứu. Chúa ñã hứa rằng nếu tôi tuyên xưng Ngài 
trước mặt người ñời, chính Ngài sẽ tuyên xưng tôi trước mặt Cha ở trên trời. Chúa 
cũng ñã hứa rằng nếu tôi tiếp nhận Ngài, tôi sẽ có sự sống vĩnh viễn. 

Cha ơi, như Sa-lô-môn có thể chứng thực sự thành tín của Cha, 3000 
năm sao, chúng con cũng có thể chứng nhận như vậy. Nhân danh Chúa 
Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 9 tháng 3 

Nhiều Hơn Những Gì Chúng Ta Cầu Xin 
 

“Chúa phán với vua rằng: ‘Ta ñã nghe lời cầu nguyện và lời cầu xin của 
ngươi, là những lời ngươi ñã trình dâng trước mặt Ta. Ta ñã biệt ra thánh 
ngôi ñền mà ngươi ñã xây và ñặt danh Ta tại nơi ñó ñời ñời. Mắt Ta và 
lòng Ta sẽ hằng ở ñó luôn luôn.’”  

– 1 Các Vua 9:3 

ðức Chúa Trời, là ðấng sáng tạo vũ trụ này, thương tôi. Ngài nghĩ ñến tôi, và Ngài lắng 
nghe khi tôi cầu nguyện. Không những Ngài nghe tôi, thật kỳ diệu, Ngài còn nhậm lời 
tôi. 

Nhưng Ngài không luôn luôn trả lời như tôi muốn. Tôi nôn nóng. Tôi muốn Chúa trả lời 
tôi và lập tức hành ñộng giùm cho tôi. Nhưng thường thường Chúa chờ, vì Ngài muốn 
cho tôi nhiều hơn những gì tôi xin. Cho nên Ngài chờ ñợi ñến khi lòng tôi hoàn toàn 
thuận hiệp với kế hoặch của Ngài. 

Sa-lô-môn cầu xin rằng ñền thờ này sẽ là nơi mà dân của Chúa có thể tụ hợp ñể gặp 
Chúa, và cầu xin mắt của Ngài ñêm ngày ñoái xem ngôi ñền nầy. ðức Chúa Trời trả lời, 
“Không những mắt Ta, mà lòng Ta cũng sẽ hằng ở ñó luôn luôn.” 

ðức Chúa Trời ao ước muốn cho nhiều hơn những gì chúng ta cầu xin. 
Chúng ta thường hay tìm kiếm con mắt của Ngài thay vì tấm lòng của 
Ngài, nhưng chính là từ lòng Ngài mà an phước ñến với chúng ta. 

Nguyền ðức Chúa Trời thu húc bạn vào một mối giao thông thân mật mà bạn chưa 
từng kinh nghiệm. Không những con mắt Ngài ñoái xem bạn mà lòng Ngài cũng ban 
phước bạn, khi bạn tìm kiếm Ngài, và khi Ngài với tới bạn. Nguyền bạn kinh nghiệm 
tình thương, sức mạnh và sự hiện diện của Ngài một cách mạnh mẽ. 

Cha ơi, cám ơn Cha lắng nghe khi chúng con kêu cầu. Xin lôi kéo chúng 
Con tới Cha. Nguyền chúng con tìm ñược nơi yên nghỉ gần lòng của Cha. 
Amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 3 

Tôn Giáo Dễ Dàng 
 

“Vậy vua bàn luận và cho làm hai con bò con bằng vàng. Vua nói với dân 
chúng: ‘Các ngươi ñi lên Giê-ru-sa-lem chi cho xa xôi. Hỡi Y-sơ-ra-ên, 
ñây là các thần của các ngươi, là các thần ñã ñưa các ngươi ra khỏi xứ 
Ai-cập.’ Vua ñặt một con ở Bê-tên và con kia ở ðan. ðiều nầy ñã trở 
thành một tội lỗi...”  

– 1 Các Vua 12:28-30. 

Giê-rô-bô-am muốn thiết lập một tôn giáo dễ dàng cho dân Y-sơ-ra-ên. Lý do bào chữa 
là, “ði lên Giê-ru-sa-lem ñể dâng tế lễ là quá xa, hy sinh quá nhiều. Cho nên chúng ta 
sẽ ñơn giảng hóa cho các ngươi. Chúng ta sẽ ñặt các thần ngay trong cộng ñồng của 
các ngươi.” 

Những tôn giáo dễ dàng luôn luôn hấp dẫn xác thịt tại vì ñó không ñòi hỏi sự từ bỏ 
chính mình. Nhưng Chúa Giê-su nói ñiều kiện ñầu tiên ñể ñi theo Ngài là gì? Là “Từ bỏ 
chính mình.” Một người không thể ñồng thời sống theo Thánh Linh và sống theo xác 
thịt. Hai ñiều này trái ngược với nhau. 

Những tôn giáo dễ dàng sẽ không bao giờ ñưa bạn ñến ðấng Tạo-hoá 
chân thật và hằng sống. 

Những tôn giáo dễ dàng có lẽ vừa ý xác thịt của tôi, nhưng ñó không vừa lòng Chúa. 
Trong khi tôi tìm kiếm niềm vui thích của mình, tôi mất ñi sự ñẹp lòng Chúa. Nếu bạn ñi 
theo những tôn giáo dễ dàng ñó, bạn sẽ thấy mình bị xa lánh với ðức Chúa Trời chân 
thật, vì bạn ñã dựng chính mình lên như là thần. 

Con ñường dẫn tới sự sống vĩnh viễn bắt ñầu nơi thập tự giá; bạn không thể tránh 
ñược. ðó là một con ñường thẳng, là một con ñường chật hẹp, nhưng ñó dẫn tới sự 
sống ñời ñời. 

Cha ơi, nếu sự ham mê hay hăng hái trong ñời chúng con không phải là 
Cha, xin giúp chúng con từ bỏ chính mình và ñem ñó tới cây thật tự, hầu 
cho chúng con có thể ñi theo Cha toàn tâm toàn ý. Amen. 

 



 

Ngày 11 tháng 3 

Tin Buồn 
 

“Nhưng khi nghe tiếng chân bà vừa bước vô cửa thì cụ nói: ‘Vào ñây, hỡi 
vợ của Giê-rô-bô-am. Tại sao bà lại cải trang làm một người khác? Tôi 
ñược lệnh báo cho bà một tin buồn.’”  

– 1 Các Vua 14:6 

Giê-rô-bô-am ñã từng dựng lên thần giả cho dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng. Nhưng khi 
con y bệnh nặng gần chết, thay vì cầu cứu từ những thần giả, Giê-rô-bô-am lại bảo vợ 
y cải trang thành nông dân và ñi cầu trợ từ tiên tri của ðức Chúa Trời, là A-hi-gia. 

Nghĩ rằng chúng ta có thể che giấu sự thật từ ðức Chúa Trời là ngu xuẫn 
biết bao. 

Ngài biết sự thật. Ngài thấy xuyên qua tất cả những sự giả mạo, tại vì Ngài thấy trong 
lòng chúng ta. 

Ông tiên tri tuy là mù, nhưng y chắc chắn không ñiếc. Y có thể nghe tiếng của Chúa, và 
truyền tin tức của Chúa cho vợ của Giê-rô-bô-am. Y nói với bà, “Tôi ñược lệnh báo cho 
bà một tin buồn.” 

Biết rằng ðức Chúa Trời là nhân từ và ñầy thương xót, tôi cứ tin rằng nếu Giê-rô-bô-am 
hối cải một cách chân thật và tìm kiếm Chúa một cách thành khẩn, ðức Chúa Trời sẽ 
rờ ñụng và chữa lành con y và lập ngôi y vững ñời ñời. Nhưng ñó không xẩy ra như vậy. 

Sự giả dối chỉ dẫn ñến sự tai họa. Nếu lòng của bạn không thành thật trước mặt Chúa, 
thì là bạn ñang ñi trên con ñường nguy hiểm. Nhưng nếu bạn hạ mặt nạ xuống và ñi 
ñến Chúa với lòng chân thật hoàn toàn, Ngài sẽ nhấc lên gánh nặng của bạn một cách 
nhanh chống, vì Ngài thương bạn và muốn ban phước cho bạn. 

Cha ơi, con cảm tạ sự thành tín của Cha. Chúng con muốn nghe Cha 
phán về tương lai. Xin giúp chúng con lắng nghe và tuân theo. Amen. 

 



 

Ngày 12 tháng 3 

Sự Do Dự 
 

“Ê-li ñến gần dân chúng và nói: ‘Các ngươi cứ khập khiễng ñi hàng hai 
cho ñến chừng nào? Nếu CHÚA là ðức Chúa Trời thì hãy theo Ngài, còn 
nếu Ba-anh là ðức Chúa Trời thì hãy theo hắn.’ Nhưng dân chúng lặng 
thinh.”  

– 1 Các Vua 18:21 

Khi Ê-li thách thức tiên tri của Ba-anh và A-sê-ra, hai nhóm người cùng với ñầy tớ 
thành tín này tụ hợp tại núi Cạt-mên: ñó là 850 “tiên tri” của hai thần giả, và ñám dân 
chúng ngập ngừng lưỡng lự. Ê-li ñến gần dân chúng và tuyên bố lời nói trên. 

Thời ñại thay ñổi, nhưng con người không thay ñổi. Ngày nay chúng ta vẫn có ba nhóm 
người ñó. Có người giống như Ê-li, giao phó ñời mình cho Chúa và hầu việc Ngài một 
cách tích cực. Rồi cũng có những người giao ñời họ cho tội ác. Họ hết sức cố gắng xóa 
bỏ ðức Chúa Trời ra khỏi khu vực công cộng và ủng hộ cho sự phá thai và ñồng tính 
luyến ái – ñó là những người mà cố tìm cách chôn chúng ta trong ổ nhớt bẩn ñồi bại. 

Những người hờ hững thì ñứng bên cạnh và nhìn, trong khi sức mạnh 
của sự tối tâm tiếp quản. 

Song có nhóm người cuối cùng – ñám ñông lưỡng lự. Những người này chưa quyết 
ñịnh ñi theo bên nào. Chúa Giê-su miêu tả những  người này như nước hâm hẩm, gây 
buồn nôn. Họ không làm gì cả ñể ngăn trở triều thủy của sự ñồi bại. Vì họ không bên 
vực gì cả, họ thừa nhận bất cứ gì. 

Nếu bạn còn chẳng ñứng về bên nào, ngày nay là một cơ hội ñể chọn bên. Bạn nên 
chọn Chúa Giê-su – hầu cho ñời bạn có thể gây ảnh hưởng xây dựng.  

Cha ơi xin giúp chúng con ủng hộ cho sự công chính. Ban cho chúng con 
sự cương quyết, sự hăng hái, không kém hơn những người ủng hộ cho sự 
ñồi bại – hầu cho chúng con ủng hộ cho Chúa Giê-su và tôn vinh Ngài. 
Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 13 tháng 3 

Bạn ðang Làm Gì? 
 

“ðến nơi, ông vào trú ẩn trong một cái hang, và qua ñêm tại ñó. Bấy giờ 
có lời của CHÚA ñến với Ê-li rằng: "Hỡi Ê-li, ngươi làm gì ở ñây?’"  

– 1 Các Vua 19:9 

Chúng ta thường hay nghĩ rằng những người của ðức Chúa Trời là những người vĩ ñại, 
thánh khiết, không giống chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng, “Tôi không bao giờ làm ñược 
như Ê-li. Nhưng Ê-li cũng chỉ là con người. Tuy rằng y có những khuyết ñiểm và thiếu 
xót như chúng ta, nhưng ðức Chúa Trời sử dụng y một cách mạnh mẽ. Sự thật này rất 
khuyến kích tôi; vì tôi biết Chúa cũng có thể sử dụng tôi. 

Nhưng trong ñoạn Kinh Thánh trên, Ê-li rất chán nản ñến nổi y muốn chết. Thấy vậy, 
ðức Chúa Trời ñến với y, và với tiếng êm dịu nhỏ nhẹ, hỏi Ê-li ñang làm gì. Nhưng  
thay vì trả lời thành thật, “Con ñang trốn tránh,” Ê-li ñưa ra lý do bào chữa. 

Chúng ta cũng vậy. Chúa thấy chúng ta trốn tránh và hỏi chúng ta ñang làm gì. Thay vì 
thừa nhận, “Con không làm gì cả,” chúng ta tìm lý do bào chữa. Và thường thường khi 
bạn khéo về bào chữa, thì bạn không giỏi về những gì khác. 

Bạn ñang chán nản phải không? Nếu vậy, hãy tự hỏi: tôi có làm việc gì có giá trị cho 
Chúa? Tôi ñã ñầu tư bao nhiêu thời giờ và cố gắng cho công việc của Ngài? 

Cách ñiều trị hay nhất cho sự thoái chí là bận rộn hầu việc Chúa. 

Khi bạn bận rộn hầu việc Ngài, bạn sẽ quên những vấn ñề khó khăn của mình, và sẽ 
bắt ñầu kinh nghiệm ý thức thành tựu. Nếu bạn lắng nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ ñó, bạn 
sẽ không ngờ những gì mà Chúa kêu gọi bạn làm. 

Cha ơi, cám ơn Cha nhẫn nại với chúng con. Nguyền chúng con lắng 
nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Cha và trả lời thành thật. Nhân danh Chúa 
Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 14 tháng 3 

Sự Tham Muốn 
 

“Hoàng hậu Giê-sa-bên vào gặp vua và nói: ‘Tại sao tâm thần vua buồn 
rầu và vua không chịu ăn?’ Vua trả lời: ‘Tại vì ta có nói với Na-bốt, người 
Gít-rê-ên, rằng: ‘Hãy bán vườn nho của ngươi cho ta, ta sẽ trả tiền cho, 
hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ ñền cho ngươi một vườn nho khác.’ Nhưng 
hắn nói: ‘Tôi sẽ không nhượng vườn nho của tôi cho vua ñâu.’” 

– 1 Các Vua 21:5-6 

A-háp tham muốn vười nho của Na-bốt. Và tại vì sự tham muốn, y ñể cho Giê-sa-bên 
ñiều khiển y. Y ñể cho Na-bốt bị kết tội bởi lời chứng dối và bị ném ñá chết...rồi A-háp 
cướp ñoạt vười nho của Na-bốt. Sự tham muốn của A-háp dẫn ñến sự nói dối, giết 
người, và ăn trộm. 

Sự thưởng thức và sự tham muốn khác biệt rất xâu rộng. Tôi có thể thưởng thức 
những gì bạn có, “Oi, ñẹp quá, tốt quá. Tôi mừng cho anh.” Nhưng khi tôi bắt ñầu tham 
muốn những gì bạn có, và tôi bắt ñầu ngẫm nghĩ, “Huống chi ñồ ñó thuộc về tôi,” thì tôi 
có tội về sự tham muốn. 

Một ñiều duy nhất mà chúng ta có thể tham muốn là một mối quan hệ 
thân mật hơn với Chúa. 

Kinh Thánh nói sự tham dục là thờ hình tượng. Tại vì những gì bạn tham muốn trở 
thành trọng ñiểm trong tấm lòng và ñầu óc của bạn. Cả ngày bạn mưu ñồ ñoạt ñược 
món ñồ ñó. 

Kinh Thánh phán chúng ta phải tham muốn chỉ một ñiều này: “Hãy khao khát tìm kiếm 
những ân tứ (của thánh Linh) lớn lao hơn.” (1 Cô-rinh-tô 12:31). ðiều duy nhất mà 
chúng ta nên khao khát là một mối quan hệ thân mật hơn với Chúa. Nếu bạn muốn 
tham muốn gì, thì hãy tham muốn năng lực của Thánh Linh làm việc trong ñời bạn một 
cách hoàn toàn và không bị cản chở. 

Cha ơi, xin tạo nên trong chúng con một tấm lòng khao khát về Cha, hầu 
cho chúng con biết ñược sự vui mừng và sự thỏa mãn trong sự giao thông 
với Cha. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 3 

ðức Chúa Trời của Ê-li ở ñâu? 
 

“Ông lấy chiếc áo choàng của Ê-li rớt lại ñập vào mặt nước và nói: ‘CHÚA 
là ðức Chúa Trời của Ê-li ở ñâu?’ Khi ông ñập vào mặt nước, nước sông 
rẽ ra làm hai, và Ê-li-sê ñi qua sông.”  

– 2 Các Vua 2:14 

Ê-li-sê ñã từng thấy quyền năng của ðức Chúa Trời trong ñời của Ê-li. Quả thật, y thấy 
một xe chiến mã bằng lửa cất Ê-li lên trời. Bây giờ trách nhiệm làm tiên tri ñặt trên Ê-li-
sê, và y biết rằng nếu không có quyền năng của ðức Chúa Trời y không thể hầu việc 
ñược. Cho nên y cầu xin Chúa giúp ñỡ. 

“ðức Chúa Trời của Ê-li ở ñâu?” Ê-li-sê tìm kiếm sự giúp ñỡ của ðức Chúa Trời, Ngài 
ñã bày tỏ quyền năng của Ngài trên núi Cạt-mên. Ê-li-sê muốn Ngài bày tỏ quyền năng 
ñó trước dân chúng ñể họ biết rằng ðấng Giê-hô-va là ðức Chúa Trời và ñang sống. 

ðức Chúa Trời không thay ñổi. Ngài muốn bày tỏ quyền năng Ngài cho 
thế hệ này. 

Sống trong một thế hệ hoài nghi, tôi cũng kêu cầu, “Chúa ơi, hiện diện Ngài, chứng tỏ 
Ngài.” Tôi cũng kêu cầu cùng với Ê-li-sê: ðức Chúa Trời của Ê-li ở ñâu? Xin biểu lộ 
quyền năng ñể chứng minh cho người ñời rằng Ngài còn sống. 

Chúng ta không thấy ñược sự biểu diện quyền năng của Ngài trong thế gian này, 
nhưng ñó là lỗi của chúng ta. Chúa ñang sống và ñiều khiển mọi sự. Nguyền chúng ta 
như Ê-li-sê, kêu cầu Ngài biểu lộ quyền năng cho người ñời xem. 

Cha ơi, chúng con tìm kiếm quyền năng của Thánh Linh tác ñộng giữa 
dân Ngài, hầu cho môi chúng con tôn vinh danh Ngài. Nguyền chúng con 
trở thành công cụ qua ñó mà quyền năng và tình thương của Ngài ñược 
biểu lô. Amen. 

 



 

Ngày 16 tháng 3 

Mở Mắt ðể Thấy 
 

“Rồi Ê-li-sê cầu nguyện: ‘Lạy CHÚA, xin Ngài mở mắt cho ñầy tớ của con 
ñể nó có thể thấy ñược.’ Vậy CHÚA mở mắt cho ñầy tớ ấy, và người ấy 
thấy trên núi ñầy những ngựa lửa và các xe chiến mã bằng lửa ñang bao 
quanh bảo vệ Ê-li-sê.”  

– 2 Các Vua 6:17 

Khi Ghê-ha-xi, là ñầy tớ của Ê-li-sê, thức dậy ñi ra, và thấy một ñạo quân Sy-ri với các 
ngựa chiến và các xe chiến mã ñang vây thành ðô-than. Y chạy trở vào và nói với Ê-li-
sê, “Chúng ta bị bao vây, không có lối thoát.” 

Ê-li-sê nói, “ðừng sợ. Vì những người ở với chúng ta ñông hơn những người ở với 
chúng.” Rồi y cầu nguyện xin Chúa mở mắt ñầy tớ y ñể y có thể nhìn lướt qua vương 
quốc thuộc linh. Và khi mắt của Ghê-ha-xi mở ra, y thấy trên núi ñầy những ngựa lửa 
và các xe chiến mã bằng lửa ñang bao quanh quân ñịch. 

Khi con mắt thuộc linh của chúng ta mở ra chúng ta sẽ có một triển vọng 
hoàn toàn khác nhau. 

Khi chúng ta chỉ nhìn về tình trạng trên ñời, chúng ta sẽ tuyệt vọng. Nhưng nếu bạn có 
thể thấy ñược chân lý thuộc linh, bạn sẽ có một triển vọng mới hoàn toàn. Thay vì thấy 
sự thất bại chắc chắn, bạn thấy sự thắng lợi xác thật. Với cập mắt thuộc linh và Lời 
Chúa hướng dẫn, tôi có thể thấy ñược những ñiều Chúa ñang làm, và tôi có thể vui 
mừng tại vì tôi biết Chúa Giê-su Christ ñã chiến thắng sức mạnh tối tâm và tội ác. 

Nguyền Chúa mở mắt chúng ta ñể thấy ñược quyền năng sẵn sàng cho chúng ta qua 
Chúa Giê-su Christ và ðức Thánh Linh, hầu cho chúng ta biết ñược và có ñược sự 
thắng lợi trọn vẹn của Chúa trong ñời chúng ta. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ ơn Cha rằng chúng con không cần bị bại trong 
bất cứ phương diện nào trong ñời sống chúng con. Cha ơi, xin mở mắt 
chúng con hầu cho chúng con thấy ñược chân lý và vương quốc thuộc linh. 
Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 3 

Nhiều Hơn Sự Tôn Kính 
 

“Ê-li-sê ñau bịnh, tại bịnh ấy người phải chết. Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, 
ñến thăm người, khóc trước mặt người, mà nói rằng: ‘Hỡi cha tôi! cha tôi! 
Xe và lính kỵ của Y-sơ-ra-ên!’”  

– 2 Các Vua 13:14 

Tuy vua Giô-ách phạm tội thờ thần tượng, y kính trọng tiên tri của Chúa. Ê-li-se ñã thay 
ñổi lịch sử của Y-sơ-ra-ên. Chúa làm nhiều phép lạ qua y hơn bất cứ người nào trong 
thời Cựu-ước. Cho nên, khi vua nghe rằng y sắp chết, vua ñến thăm và khóc trước mặt 
y. Trong câu nói trên, Giô-ách công nhận rằng Ê-li-sê chính là sức mạnh của Y-sơ-ra-
ên, và y so sánh Ê-li-sê như “chiến xa và lính kỵ của Y-sơ-ra-ên.” 

Trong thời ñó, chiến xa là vũ khí dữ dội nhất trên chiến trường. ðó là nhân số thành bại 
trong chiến tranh. Cho nên lời trên tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực. Nhìn thấy 
tiên tri này, vua nhận thức rằng người này, có sự thông công với Chúa, là sức mạnh 
thực sự và quyền lực của quốc gia, là chiến xa của Y-sơ-ra-ên. 

Trong ñáy lòng, Giô-ách biết rằng nguồn hy vọng duy nhất của quốc gia là ðức Chúa 
Trời. Nhưng y cố ñi theo ñường lối tội ác. Cũng như nhiều người ngay nay, họ công 
nhận và tôn trọng Chúa, nhưng không chịu phục vụ Ngài. Họ sống như là Chúa không 
tồn tại. 

Sự giao phó không cương quyết sẽ không bao giờ ñạt ñược sự thắng lợi 
trọn vẹn. 

Tôn kính Chúa là chưa ñủ. Ngay cả tà linh cũng biết tôn kính Ngài. Sự tôn kính không 
ñem ñến sự cứu rỗi. Sự thắng lợi hoàn toàn chỉ có thể ñạt ñược qua sự giao phó hoàn 
toàn cho Ngài. 

Cha ơi, chúng con hàng phục cuộc ñời mình cho Cha. Xin giúp chúng con 
trở thành ñầy tớ và công cụ của Cha, hầu cho chúng con có thể làm trọn 
mục ñích của Cha. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 3 

Khiêu Khích 
 

“Vua quả ñã ñánh bại dân Ê-ñôm, nên bây giờ lòng vua sinh ra kiêu ngạo. 
Hãy ở nhà mà vênh vang với chiến thắng của mình. Tại sao vua lại muốn 
khiêu khích cho tai họa giáng xuống trên mình, trên vua và trên cả dân 
Giu-ña ñi với vua?"  

– 2 Các Vua 14:10 

Vua A-ma-xia vừa mới ñánh bại Ê-ñôm và sinh ra kiêu ngạo. Y thách thức Giê-hô-ách, 
là vua của Y-sơ-ra-ên, ra “ñối mặt ñọ sức với nhau”. Lời khuyên bảo của Giê-hô-ách 
cho A-ma-xia non nớt là, “Tại sao vua lại muốn khiêu khích cho tai họa giáng xuống 
trên mình?” 

Nhưng A-ma-xia tiếp tục thách thức. Vậy, Giê-hô-ách ñem quân ra, ñánh bại quân của 
A-ma-xia, và ñi ñến Giê-ru-sa-lem, phá vỡ tường thành,  chiếm ñoạt tất cả vàng bạc, và 
bắt theo một số người làm con tin ñi về Y-sơ-ra-ên. 

Sự khiêu khích sẽ chỉ ñem ñến sự bại trận. 

Sự thắng lợi thuộc linh to lớn có thể làm chúng ta dễ bị tổn thương, tại vì ñó làm cho 
chúng ta cảm thấy mình có thể chinh phục cả thế giới. Thực sự là, nếu rời khỏi Chúa 
Giê-su Christ thì chúng ta không tự lực ñược trong cuộc chiến thuộc linh. 

Như A-ma-xia, một số người hay khiêu khích những ñiều mà không ñáng làm. Có lẽ là 
cần xa ma túy hay rượu chè, hoặc là bạn ñã kết hôn nhưng tán tỉnh với người khác, 
hay bạn chưa kết hôn nhưng khiêu khích với tình dục. ðừng lừa gạt mình. Sự khiêu 
khích chỉ phá vỡ tường thành và phá hoại sự phòng thủ, ñể cho kẻ thù dể dàng mà 
công kích bạn từ chỗ ñó. Hơn nữa sự khiêu khích ñem ñến sự mất mát của tính ngây 
thơ và sự trong sạch. 

Nhưng ðức Chúa Trời là ðấng sửa chữa. Nếu bạn quay trở về Ngài ngày nay, Ngài có 
thể xây dựng lại sự phòng thủ và hồi phục sự trong sạch của bạn. 

Chúa ơi, cám ơn Ngài nâng chúng con lên khi chúng con bị ngã xuống. 
Cám ơn Cha hồi phục những vật quý ñã bị cướp ñoạt khi chúng con chạm 
trán với thế gian. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 19 tháng 3 

Nguyên Do Mà Quốc Gia Xụp ðổ 
 

“Vì thế CHÚA rất giận dân Y-sơ-ra-ên và Ngài ñã cất bỏ họ khỏi trước mặt 
Ngài, chỉ còn lại chi tộc Giu-ña mà thôi.”  

– 2 Các Vua 17:18 

Trong một câu vắt tắt, chúng ta tìm thấy kỷ lục của sự tiêu tan của nước Y-sơ-ra-ên. 
Sau khi tiêu dụng sự nhẫn nại của ðức Chúa Trời, nước Y-sơ-ra-ên bị Chúa tẩy trừ 
khỏi mặt ñất. 

Khi Ngài dẫn họ ra khỏi Ai-cập, ðức Chúa Trời lập một hiệp ước với Y-sơ-ra-ên. Ngài 
hứa rằng nếu họ giữ luật của Ngài, Ngài sẽ là ðức Chúa Trời của họ, và họ sẽ là dân 
Ngài. Hơn nữa, Ngài còn hứa rằng nếu họ giữ những ñiều răn của Ngài, thì Ngài sẽ 
ban phước, bảo vệ, và cho họ thịnh vượng. 

Họ thỏa thuận với hiệp ước ñó – nhưng họ không tuân theo. Không những vậy, họ còn 
rời bỏ Chúa và thờ phụng thần tượng. Vì vậy, ðức Chúa Trời ñuổi họ ra. 

ði theo sự trống rỗng chỉ cho bạn trống rỗng. 

Tôi thật sửng sốt khi tôi suy xét sự nhẫn nại của ðức Chúa Trời. Ngài ở với dân này 
240 năm, và tiếp tục sai tiên tri cảnh cáo họ về sự dại dột của họ. Chúa chịu ñựng như 
vậy! 

Rời bỏ ðức Chúa Trời hằng sống là thật ngu xuẫn biết bao. Khi bạn rời bỏ Chúa, bạn 
tạo ra một chỗ trống trong ñời bạn. Thiên nhiên ghét chỗ trống. Bạn chắc chắn sẽ tìm 
kiếm ñiều gì ñể ñắp ñầy chỗ trống trong thâm tâm. Y-sơ-ra-ên chính là như vậy. Họ 
quay về thần giả của ngoại ban ñể ñắp ñầy chỗ trống, nhưng không ñược ñền ñáp gì 
cả. 

ðó là tại vì không có gì có thể ñắp ñầy chỗ trống mà dành riêng cho Chúa. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ lòng nhẫn nại và lòng thương xót của Cha. 
Chúng con thừa nhận rằng chỉ có Cha duy nhất có thể ñắp ñầy chỗ trống 
trong ñời chúng con. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 20 tháng 3 

ðập Vỡ Thần Tượng 
 

“Vua dẹp bỏ những nơi cao, ñập vỡ các tượng thờ bằng ñá, và ñốn hạ 
những trụ thờ nữ thần A-sê-ra. Vua ñập nát con rắn bằng ñồng mà Môi-se 
ñã làm. Vì cho ñến lúc ñó dân Y-sơ-ra-ên vẫn còn dâng hương cho con 
rắn bằng ñồng ấy. Người ta gọi nó là Nê-hu-tan.”  

– 2 Các Vua 18:4 

Trong khi hành trình qua sa mạc, Y-sơ-ra-ên phàn nàn với ðức Chúa Trời và Môi-se. 
Cho nên Chúa sai rắn lửa ñến cắn họ chết. Nhận thức tội lỗi của họ, dân Y-sơ-ra-ên xin 
Môi-se cầu nguyện giùm họ. Chúa phán bảo Môi-se làm một con rắn bằng ñồng, treo 
trên một cây trụ ở giữa trại. Khi những người bị cắn nhìn lên nó bởi lòng tin thì ñược 
sống. 

Sự tin tưởng vào lời hứa của ðức Chúa Trời chữa lành những người bị rắn cắn. Nhưng 
về sau, Y-sơ-ra-ên bắt ñầu thờ lạy con rắn ñồng mà Môi-se làm ra. Khi Ê-xê-chia thấy 
vậy, y ñập nát con rắn ñồng ñó và gọi nó là Nê-hu-tan, trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là 
“ðồ ñồng”. Vua muốn nhắc nhở dân rằng con rắn ñó không phải là thần mà họ thờ lạy, 
nó chỉ là một món ñồ bằng ñồng mà thôi. 

Khi con người thờ thần tượng làm ra từ một di vật tôn giáo, tức là họ ñã mất ñi sự ý 
thức của Chúa trong ñời họ. Có nghĩa là họ ñang tìm cách hồi phục những gì ñã mất. 

Sự giao thông giữa chúng ta với Chúa phải luôn luôn tiến tới. 

Nếu bạn có thể nhớ lại một giai ñoạn trong ñời bạn khi bạn gần gủi Chúa hơn bây giờ, 
tức là bạn ñã sa ngã. Nên ñập nát ngay những con rắn ñồng và ñặt lòng tin vào Chúa 
Giê-su Christ. 

Cha ơi, xin giúp chúng con có một mối quan hệ với Cha thân mật hơn, 
trong ñó Chúa Giê-su quan trọng hơn bất cứ những gì trong thế gian. 
Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 3 

Sắp ðặt Việc Nhà 
 

“Trong những ngày ấy, Ê-xê-chia bị bịnh và gần chết. Tiên tri I-sa, con trai 
A-mốt, ñến thăm vua và nói: ‘CHÚA phán rằng: Hãy sắp ñặt việc nhà của 
ngươi, vì ngươi sẽ qua ñời. Ngươi sẽ không qua khỏi cơn bịnh nầy ñâu.’"  

– 2 Các Vua 20:1 

Có nhiều công việc tôi muốn làm trước khi tôi chết. Có người tôi muốn gọi, có thơ muốn 
viết, lời muốn nói. Và tôi biết rằng nếu tôi nhận ñược tin ñó từ ðức Chúa Trời như Ê-xê-
chia, sự phản ứng ban ñầu của tôi cũng giống như Ê-xê-chia, “Chúa ơi, có thể chờ một 
chút không?” 

Tôi muốn sắp ñặt việc nhà trước khi Chúa gọi tôi về. 

Khi tôi ñứng trước mặt Chúa, tôi muốn nói ñược như Phao-lô, “Ta ñã chiến ñấu anh 
dũng trong trận mạc, ñã hoàn tất cuộc chạy ñua và giữ vững ñức tin” (2 Ti-mô-thê 4:7). 

Không bao lâu, tất cả mọi người chúng ta ñều sẽ ñứng trước mặt Chúa. Lúc ñó, bạn 
hoặc là có tội, hoặc là vô tội trong ðấng Christ. Bạn ñã sắp ñặt việc nhà thuộc linh chưa? 
Bạn có sẵn sàng không? Nếu không, thì bạn có thể sắp ñặt việc nhà thuộc linh bây giờ 
bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt ñẹp với Chúa, và qua Chúa, mối quan hệ tốt ñẹp 
với gia ñình và bạn bè. 

Hãy nhớ rằng: ngày mai không có bảo ñảm. Tôi cầu xin rằng khi Chúa gọi chúng ta về, 
chúng ta sẽ không ñể lại công việc chưa làm song. 

Cha ơi, xin giúp chúng con ñiều chỉnh ñời sống và thì giờ, hầu cho chúng 
con hoàn tất những ñiều quan trọng nhất ñối với Cha. Nguyền chúng con 
nói những lời thương yêu, hay những lời tạ lỗi mà người khác cần nghe. 
Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 22 tháng 3 

Lời Cầu Nguyện Của Gia-bê 
 

“Gia-bê cầu khẩn ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Xin Chúa ban 
phước cho tôi, xin Ngài mở rộng bờ cõi tôi, nguyện tay Ngài ở cùng tôi và 
bảo vệ tôi khỏi tai họa ñau khổ.’ ðức Chúa Trời ban cho người ñiều người 
cầu xin”  

– 1 Sử-ký 4:10 

Nhiều người hiểu lầm lời cầu nguyện của Gia-bê. Họ nghĩ rằng sự cầu nguyện là một 
ñường lối ñể ñạt ñược những gì họ muốn. Thật sai! ðức Chúa Trời không có nghĩa vụ 
ñem thích thú cho chúng ta, cũng không có nghĩa vụ vâng lệnh chúng ta. Khi lòng tôi 
hòa hợp với Chúa, thì lời cầu nguyện của tôi sẽ không phải là về sự thèm muốn của tôi, 
mà là về ý muốn của Ngài. 

Cầu nguyện là ñể ý Chúa ñược thành tựu, không phải ý chúng ta. 

Gia-bê hiểu rằng ðức Chúa Trời muốn ban phước y. Chúa cũng muốn ban phước cho 
bạn, nhưng có những ñiều bạn phải làm ñể tiếp nhận những phước hạnh ñó. Bạn phải 
cố gắng lắng nghe ý Chúa. Bạn phải ñi trên ñường lối của Chúa. Bạn phải làm những 
ñiều Chúa phán. 

Nếu, như Y-sơ-ra-ên, bạn lờ ñi tiếng của Chúa, ñi theo ñường lối riêng của mình, và 
không tuân theo những ñiều răn của Ngài, thì bạn ñã ñặt mình ngoài những phước 
hạnh của Ngài. Nhưng nếu bạn lắng nghe tiếng của Ngài, ñi theo ñường lối của Ngài, 
và làm những ñiều Ngài phán, thì những phước hạnh sẽ ban cho bạn. 

Cha ơi, xin giúp chúng con hiểu biết rõ ràng mục ñích của sự cầu nguyện, 
và không dùng nó ñể làm thỏa mãn sự thèm muốn của mình. Chúng con 
muốn ñi theo ñường lối của Cha, và làm những ñiều Cha phán, hầu cho 
chúng con thấy ñược những phước hạnh của Cha trong ñời chúng con. 
Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 3 

Một Lòng Trung Thành 
 

“...có 50,000 người biết sử dụng ñủ loại vũ khí, sẵn sàng ra trận; họ một 
lòng trung thành với ða-vít...”  

– 1 Sử-ký 12:33 

Những người tập hợp xung quanh ða-vít là dũng sĩ tài giỏi, nhưng sức mạnh thực sự 
của họ là lòng trung thành trọn vẹn. 

ða-vít cầu khẩn, “Xin cho tôi một lòng kính sợ Ngài.” (Thi-thiên 86:11). Y biết xu hướng 
của lòng y. “ðúng vậy, tôi thương yêu Chúa. Nhưng tôi cũng bị thế gian thu hút.” Khi chỉ 
có một phần của lòng tôi muốn phục vụ Chúa, có nghĩa là một phần khác của lòng tôi 
muốn phục vụ xác thịt. 

Một lòng phân chia như vậy gây trở ngại cho sự hầu việc Chúa.  

Nhiều người muốn ñược kể là ñầy tớ của ðức Chúa Trời, nhưng lòng họ cũng muốn 
tìm cầu thế gian. Họ ñeo ñuổi những hoạt ñộng của xác thịt. Họ cho Chúa một chổ 
trong lòng họ, nhưng họ không cho Chúa hết thảy lòng họ. Họ ñược Thánh Linh thu hút 
mà ñi theo việc của ðức Chúa Trời, nhưng họ cũng bị xác thịt lôi cuốn mà ñi theo việc 
của thế gian. 

Bạn sẽ gặp những người ñó trong nhà thờ hầu hết mỗi buổi sáng Chủ Nhật, trừ khi 
ngày ñó có trương trình thể thao. Còn những ngày kia trong lòng họ không có chỗ dành 
cho Chúa, và họ hiếm khi giao thông vói Ngài. 

Lòng bạn có bị chia rẽ hay xé rách? Bạn ñi theo Chúa Giê-su một cách nồng nhiệt, hay 
ñi theo việc của thế gian? Ngài là Chúa và Chủ của ñời bạn không? Nếu không, nên 
cầu xin Chúa giúp ñỡ. Hãy cầu khẩn Chúa cho bạn một lòng trung thành với Ngài. 

Chúa ơi, xin thách thức lòng chúng con, hầu cho chúng con giao phó mình 
hoàn toàn cho Chúa, không chỉ thương yêu Ngài bằng lời, nhưng bằng 
hành ñộng và lòng thành thật. Xin giúp chúng con dâng cho Ngài hết tấm 
lòng. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 24 tháng 3 

Kêu Gọi Ngài 
 

Cầu Khẩn Danh Ngài...  

– 1 Sử-ký 16:8 

ðấng Tạo Hóa của chúng ta tên gì? Tên của Ngài không phải là “ðức Chúa Trời”; ñó là 
danh hiệu của Ngài. “ðức Chúa Trời” phiên dịch ra tiếng Anh là “Chúa”; nhưng ñó cũng 
là một danh hiệu. Cho nên nhiều người rất mơ hồ; họ nghĩ rằng “Chúa” là danh hiệu 
của Ngài, và “ðức Chúa Trời” là tên của Ngài. Nhưng thật ra tên Ngài là “Giê-hô-va” 

“Giê-hô-va” là một ñộng từ, trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “Ta là”, hay “trở thành”. ðó 
là tên mà Ngài tự xưng mình. ðối với bạn, Ngài trở thành bất cứ ai mà bạn cần. “Ta là” 
ðấng chữa lành cho ngươi – “Giê-hô-va-ra-pha”. “Ta là” ðấng cung cấp cho ngươi – 
“Giê-hô-va-gi-rê”. “Ta là” sự bình an cho ngươi – “Giê-hô-va-sa-lom”. “Ta là” sự cứu rỗi 
của ngươi – “Giê-hô-va-su-a” 

Tên “Giê-hô-va-su-a” ñã thu ngắn lại thành “Gia-su-a”. Trong tiếng Hy-lập, “Gia-su-a” là 
“Giê-su”. Cho nên Giê-su là tên của ðức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là ðấng mà cứu 
chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Ngài ñã ðấng Cứu Chúa của chúng ta. 

ðức Chúa Trời ñã cho Chúa Giê-su một danh trên hết mọi danh hiệu, ñể 
khi nghe ñến danh của ðức Chúa Giê-su, mọi ñầu gối phải quỳ xuống, và 
mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa. 

Cầu khẩn danh Ngài – không chỉ trong lúc khó khăn, mà cầu khẩn Ngài không ngừng, 
mỗi ngày; tại vì Ngài là Chúa của ñời bạn, và cũng tại vì bạn muốn tuân theo ý muốn 
của Ngài, và trước hơn hết, tại vì bạn thương yêu Ngài. 

Cha ơi, chúng con rất cảm kích rằng Cha ñã gọi chúng con vào mối quan 
hệ hiệp ước này với Cha. Nguyền chúng con ñem sự vinh hiển cho danh 
quý báu của Cha. Amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 3 

Làm Hết Sức Và Giao Thác Phần Còn Lại 
 

“Hãy mạnh mẽ và can ñảm chiến ñấu cho dân tộc chúng ta, cho các thành 
của ðức Chúa Trời chúng ta. CHÚA sẽ làm ñiều tốt ñẹp theo mắt Ngài.”  

– 1 Sử-ký 19:13 

Khi Giô-áp và ñạo quân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị ra ñánh dân Am-môn, quân Sy-ri tấn công 
từ phía sau. Khi thấy ñã lọt vào cái bẩy, với quân ñìch dàn trận phía trước lẫn phía sau, 
Giô-áp quyết ñịnh rằng y và em y, A-bi-sai, sẽ chia quân ñội thành hai trung ñoàn. 

Rồi Giô-áp khuyến khích A-bi-sai, “Hãy mạnh mẽ và can ñảm, và ñể lại kết quả với ðức 
Chúa Trời. Chúng ta sẽ làm hết sức mình rồi giao phó phần còn lại với Ngài.” 

ðức Chúa Trời không ñòi hỏi chúng ta làm một cách hoàn mỹ, chỉ ñòi hỏi 
chúng ta làm hết sức mình. 

Chúng ta thường hay cho phép mình khỏi hầu việc Chúa vì bởi sự thiếu xót của mình. 
Chúng ta rời bỏ chiến trường vì chúng ta thấy rằng người khác ñủ tư cách hơn, hoặc tài 
giỏi hơn và có thể làm hay hơn. Nhưng Chúa không luôn luôn kêu gọi người ñủ tư cách 
nhất ñể làm việc cho Ngài. Ngài không luôn luôn tìm kiếm khả năng, mà chỉ tìm kiếm 
lòng sẵn sàng. 

Khi gặp nghịch thế mạnh mẽ, chúng ta cần phải nhớ lời của Giô-áp cổ vũ em y, “Hãy 
can ñảm và anh hùng, cho dân tộc chúng ta và các thành của ðức Chúa Trời chúng ta; 
rồi giao cho Chúa làm ñiều tốt theo ý Ngài.” 

Hãy làm hết sức mình và giao thành quả cho Chúa . 

Chúa ơi, xin tha lỗi chúng con. ðã nhiều lần chúng con ñầu hàng ngay cả 
trước khi tham chiến. Nguyền chúng con hưởng ứng tình thương của Ngài 
bằng cách làm hết sức mình cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 3 

Nguyền Chúa Ở Cùng Với Bạn 
 

“Vậy, hỡi con ta, nguyện CHÚA ở cùng con, giúp con thành công trong 
việc xây ñền thờ CHÚA, là ðức Chúa Trời của con, y như lời Ngài ñã 
phán về con.”  

– 1 Sử-ký 22:11 

ðó là lời khuyến kích của ða-vít, cha của Sa-lô-môn, khi Sa-lô-môn bắt ñầu xây cất ñền 
thờ tráng lệ cho Chúa. ðiều ñầu tiên ða-vít nói là, “Nguyện CHÚA ở cùng con.”  ðiều 
này rất quan trọng. 

Giáo hội thường hay cố gắng làm việc Chúa bởi sự khôn ngoan của con người. Con 
người có khuynh hướng ao ước sự ñộc lập, không phù thuộc Chúa, nhưng sự ao ước 
này không nên thực hành trong giáo hội. Chúng ta cần Chúa ở cùng chúng ta trong mọi 
sự kinh doanh. Chỉ biết ñược Chúa muốn chúng ta làm gì thì chưa ñũ; ñiều quan trọng 
hơn là phải biết Chúa muốn chúng ta làm với cách nào. 

Công việc của chúng ta không có giá trị tí nào ngoài trừ khi ñó Chúa ở 
cùng với chúng ta. 

Tôi không biết Chúa kêu gọi bạn làm gì. Nhưng khi bạn nhìn thấy công việc ñó, bạn có 
thể mất hết can ñảm. Có lẽ bạn sẽ nói, “Tôi không bao giờ làm ñược việc ñó, Chúa ơi. 
Chắc chắn Ngài kêu lộn người.” 

Nhớ rằng khi Môi-se thưa với Chúa, “Lạy Chúa, con không có tài hùng biện, miệng lưỡi 
con chậm chạp ngập ngừng, và họ cũng không chịu nghe con.” Chúa trả lời như thế 
nào? “Ta sẽ ở cùng với ngươi.” Môi-se chỉ cần lời hứa ñó mà thôi. 

Câu trả lời của Chúa luôn luôn là, “Ta sẽ ở cùng với ngươi.” Chúa sẽ ñi trước bạn. Và 
khi Chúa hướng dẫn, Ngài sẽ cung cấp tất cả sự khôn ngoan, tất cả chỉ thị, và tất cả 
những gì bạn cần ñể làm trọn sự kêu gọi mà Ngài ñặt trong lòng bạn. 

Cha ơi, chúng con cảm kích vô cùng rằng Cha luôn luôn ở cùng chúng 
con. Chúng con phụ thuộc Cha, biết rằng, ngoài Cha, chúng con không 
làm ñược gì cả. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 27 tháng 3 

Dâng Hiến cho ðức Chúa Trời 
 

“Dân chúng vui mừng trong sự tự nguyện dâng hiến, vì họ ñã hết lòng 
dâng hiến cho CHÚA; vua ða-vít cũng vô cùng vui mừng.”  

– 1 Sử-ký 29:9 

Dân chúng dâng hiến một cách sẵn lòng. Khi họ dâng, họ vui mừng và ca tụng ðức 
Chúa Trời. Chúng ta phải có thái ñộ như vậy. Bất chấp bạn dâng thì giờ, sức lực, tiền 
bạc, hay của cải, phải dâng một cách tự nguyện, và hết lòng. 

Sự dâng hiến cho Chúa phải là ñiều vui mừng nhất trong ñời bạn. Bất cứ gì tôi dâng 
cho Chúa phải ñến từ tấm lòng tự nguyện, nếu không thì ñó không có giá trị. 

Nếu bạn không thể dâng một cách vui lòng, thì thà ñừng dâng gì hết. 

Trước khi thăm viếng hội thánh Cô-rinh-tô, ông Phao-lô viết thơ trước cho họ, và nhắc 
họ thu thập tiền lạc quyên cho thánh ñồ nghèo nàn tại Giê-ru-sa-lem. Rồi ông nói tiếp, 
“Mỗi người nên quyên giúp tùy lòng ñã ñịnh, không phải vì miễn cưỡng hay bị ép buộc. 
Vì ðức Chúa Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng.” (2 Cô-rinh-tô 9:7). Người 
hiến tặng một cách vui mừng sẽ ñược Chúa ban phước. 

Chúng ta ñừng nên quên rằng tất cả những gì chúng ta có ñều ñến từ ðức Chúa Trời. 
Tất cả những gì chúng ta có ñều thuộc về Chúa. Nhưng chúng ta có ñặc quyền cho trở 
lại Chúa một cách tự nguyện – từ trong lòng – như là sự biểu lộ tình yêu và lòng cảm 
kích. 

Cha ơi, cám ơn Cha ban cho ñặc quyền, phước hạnh, và sự vui mừng 
trong sự dâng hiếng. Xin thu nhận cuộc ñời chúng con, Cha ơi! Chúng con 
dâng hiến cho Cha, ñể Cha sử dụng tuỳ ý Cha. Nhân danh Chúa Giê-su 
Christ, amen. 

 

 



 

Ngày 28 tháng 3 

Vĩ ðại Hơn Hết Các Thần 
 

“Ngôi ñền mà chính tôi sắp xây sẽ rất vĩ ñại vì ðức Chúa Trời của chúng 
tôi vĩ ñại hơn hết các thần. Nhưng ai là người có khả năng xây ñền cho 
Chúa? Vì các tầng trời, trời của các tầng trời cũng không thể chứa ñược 
Ngài. Thế thì tôi là ai mà xây ñền cho Chúa?”  

– 2 Sử-ký 2:5-6 

Vũ trụ là bao lớn? Có phải là không gian mà tiếp tục ñi ñến vô cực, hay có một dấu hiệu 
ñâu ñó cho biết rằng ñó là giới hạn của vũ trụ? 

Khi chúng ta suy xét về tính chất bao la của vũ trụ, chúng ta bắt ñầu thấy sự vĩ ñại của 
ðức Chúa Trời mà chúng ta hầu việc. Nếu ñầu óc hữu hạn của chúng ta không thể lĩnh 
hội ñược sự to lớn của một vũ trụ hữu hạn, thì làm sao chúng ta có thể lĩnh hội ñược 
ðức Chúa Trời vô hạn, là ðấng sáng tạo vũ trụ? 

ða-vít nhận thấy rằng những người ngoại bang làm ra thần tượng nhỏ bằng cây, bạc, 
hay vàng – thần có mắt mà không thấy ñược, có tai không nghe ñược, miệng không nói 
ñược, chân không ñi ñược. Nhưng ðức Chúa Trời chúng ta là một vị Thần vĩ ñại. Ngài 
là Thần thương yêu, Thần hằng sống. 

Khi chúng ta cân nhắc ðức Chúa Trời là ai và những gì Ngài ñã làm cho 
chúng ta, làm sao chúng ta có thể không dâng cho Ngài những gì tốt nhất 
của mình? 

Vì lý do này, bất cứ gì chúng ta làm cho Chúa phải là tốt nhất. Chúng ta phải hoàn toàn 
sống cho Ngài. 

Từ tế bào ñơn giản ñến vũ trụ lộng lẫy, ðức Chúa Trời chúng ta ñiều khiển và ngự trị 
hết. Câu hỏi trọng yếu là, Ngài có cai trị và ñiều khiển ñời của bạn không? Hoặc bạn 
ñang thờ phượng một trong những thần giả? 

Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha ban cho ơn ñiển và ñặc quyền ñể chúng 
con có thể hiểu biết Cha và hầu việc Cha. 

 



 

Ngày 29 tháng 3 

Hãy Chọn ðường Lối Của Bạn Một Cách Cẩn 
Thận 

 

“Nhưng chúng nó sẽ phải phục dịch vua ấy ñể biết sự phục dịch Ta khác 
với sự phục dịch các vua trên ñất là thể nào.”  

– 2 Sử-ký 12:8 

Khi Rô-bô-am dẫn dân chúng từ bỏ ðức Chúa Trời và phục vụ thần khác, câu trả lời 
của Chúa là, “Ngươi không muốn phục vụ ta? ðược, Ta sẽ cho ngươi thấy sự phục 
dịch các vua trên ñất là như thế nào. Ta sẽ cho ngươi kinh nghiệm sự bó buộc nặng nề 
trong sự phục dịch các thần khác.” 

Nhiều người ngày nay sống chỉ ñể phục vụ cho niềm hoan lạc cho chính 
mình. 

Con người từ xưa ñến nay không khác nhau. Họ chỉ sống cho ngày nay, cho nên ñã trở 
thành nô lệ cho sự say mê của xác thịt mình. Nếu họ biết ñược ñường lối ñó sẽ dẫn tới 
ñâu, tôi tin rằng họ sẽ chọn ñường lối khác. Khi Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta ñi theo 
Ngài, Ngài phán, “Ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” Ách và gánh ñặc trên người 
mà sống theo xác thịt chắc chắn không phải như vậy. 

ðức Chúa Trời chưa bao giờ ñòi hỏi tôi làm một ñiều gì mà có thể làm tổn hại tôi. Ngài 
cũng chưa bao giờ ñòi hỏi tôi từ bỏ bất cứ ñiều gì mà có ích cho tôi. Chúa chỉ yêu cầu 
tôi từ bỏ những gì mà cuối cùng sẽ tiêu diệt tôi. Trong sự hầu việc Ngài, Ngài không 
bao giờ bắt buộc tôi làm bất cứ gì, trừ ra những gì Ngài ñã ban cho tôi quyền lực và 
khả năng ñể làm trọn. 

Bạn chọn lựa phục vụ thần nào? Hãy nhìn xem chung ñiểm của con ñường mà bạn 
ñang ñi. ðó dẫn tới sự sống hay sự chết? 

Cha ơi, xin cho chúng con trí khôn ñể nhìn thấy kết quả của con ñường 
trước khi chúng con bắt ñầu cuộc hành trình. Nhân danh Chúa Giê-su 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 30 tháng 3 

Sự Thắng Lợi Của ðức Chúa Trời 
 

“Các ngươi không phải chiến ñấu trận này; hãy dàn quân và ñứng yên, 
xem CHÚA, ðấng ở cùng các ngươi, sẽ giải cứu các ngươi. Hỡi Giu-ña 
và Giê-ru-sa-lem, chớ sợ hãi và hốt hoảng. Ngày mai, hãy ñi ra, ñối diện 
chúng nó, CHÚA ở cùng các ngươi."  

– 2 Sử-ký 20:17 

Ba nước ở phía ðông liên hiệp nhau và lãnh quân tấn công Giu-ña. Giê-hô-sa-phát biết 
rằng Giu-ña không thể ñối thủ với quân lực hùng mạnh ñó. Với sự ước ñịnh của con 
người, họ thua chắc chắn. 

Sớm muộn, chúng ta ñều gặp hoàn cảnh vượt quá khả năng của chúng ta. Kinh Thánh 
nói rằng, người tín ñồ có ba kẻ thù dữ dội: sức mạnh của thế gian, xác thịt, và ma quỷ. 
Bất cứ một trong ba sức mạnh ñó cũng là một vấn ñề nghiêm trọng cho chúng ta, 
nhưng khi tổ hợp lại, thì không có con người nào có thể thắng ñược. 

Khi chúng ta ñứng yên và ñể Chúa làm việc, Ngài ñược tất cả vinh hiển.  

Khi những vấn ñề ñồ sộ xuất hiện, chúng ta thường mong ðức Chúa Trời cho một công 
thức mà có thể giải ñáp vấn ñề của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có ñược công thức 
ñó, thì chúng ta sẽ muốn bán nó, rồi khoe khoan khoác lác công trình vĩ ñại của mình. 

ðức Chúa Trời có nhiều phương kế thú vị ñể giải quyết vấn ñề của chúng ta. ðiều quan 
trọng là khi chúng ta ñối diện với tình trạng khó xử hãy nhớ ñến Chúa. Chúng ta cần 
phải cầu xin với Chúa chân thật và hằng sống, là ðấng Tạo-hóa của trời và ñất. Ngài có 
thể thực hiện muôn phần hơn tất cả những ñiều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Cuối 
cùng, CHÚA có toàn quyền trên trận chiến. 

Cha ơi, giúp chúng con nhận thức và công nhận sự giới hạn của mình, 
hầu cho chúng con nhờ cậy vào Ngài. Chúng con vui mừng trong lời hứa 
hộ trợ của Cha. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 31 tháng 3 

Sự Ảnh Hưởng Tin Kính 
 

“Vua Giô-ram ñi theo ñường lối của các vua Y-sơ-ra-ên, giống như nhà A-
háp ñã làm, vì vua cưới con gái của vua A-háp làm vợ và làm ñiều ác 
trước mắt CHÚA”  

– 2 Sử-ký 21:6 

Giê-hô-sa-phát là một vị vua tốt và hướng dẫn dân chúng phục vụ Chúa. Nhưng con y, 
là Giô-ram, là một vị vua gian ác nhất trong lịch sử Giu-ña. Làm sao mà một người tin 
kính có người con gian ác như vậy? 

Tuy rằng Giê-hô-sa-phát là người tin kính, y có tính hiếu kỳ về ñiều xấu xa. Sự quyến rũ 
ñó thu hút y ñi về hướng bắc, lần lần và cuối cùng, y liên kết với vua A-háp. Tuy Giê-
hô-sa-phát không dính dáng với những ñiều gian ác của vua A-háp, lỗi lầm của y là ñể 
cho con y biết ñược những ñiều ñó. Và Giô-ram, là người không hướng lòng về Chúa, 
rơi vào những ñiều gian ác ñó. 

Ngày nay nhiều người tự xưng là tín ñồ cũng có tính ham biết ñiều xấu xa.  

Tuy họ không bao giờ nghĩ ñến làm ñiều xấu, nhưng họ ham ñọc về những ñiều ñó và 
ham coi người khác làm trong phim và TV. Họ biện hộ hành vi của mình là, “Chỉ coi thôi, 
sẽ không có hại gì cả.” 

Bạn có thể cãi lẽ rằng coi những ñiều dơ bẩn của thế gian không ảnh hưởng mối quan 
hệ với Chúa. Tôi nghi lắm. Nhưng hãy suy nghĩ ñiểm này: ðó có hậu quả gì trên con cái 
mình? 

Khi tôi ñứng trước ðức Chúa Trời, tôi muốn ñứng trong sự thánh khiết, trong sạch, và 
công nghĩa của Chúa Giê-su Christ. Và tôi muốn con cái tôi ñứng chung với tôi, hoàn 
hảo trong Chúa. 

Cha ơi, ñể ñời sống chúng con thành ánh sáng của thế gian khi chúng con 
phản chiếu sự thánh khiết, sự tốt ñẹp, ân sủng, và tình thương của Cha. 
Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 1 tháng 4 

Bí Quyết Của Sự Thành Công 
 

“Vua [Ô-xia] tìm kiếm ðức Chúa Trời suốt thời Xa-cha-ri, người dạy vua 
kính sợ ðức Chúa Trời. Bao lâu vua tìm kiếm CHÚA, ðức Chúa Trời ban 
cho vua thành công.”  

– 2 Sử-ký 26:5 

Bí quyết cho một cuộc ñời tốt ñẹp là tìm kiếm Chúa. Chúa Giê-su phán, “Trước hết, hãy 
tìm kiếm Nước ðức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho 
các con mọi ñiều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Nói cách khác, bạn hãy nuôi dưỡng quan hệ 
với Chúa, và Ngài sẽ lo cho bạn mọi ñiều khác. 

Vua Ô-xia tập trung quan hệ giữa y với ðức Chúa Trời, tìm kiếm Ngài suốt thời Xa-cha-
ri, là người thông hiểu các dị tượng của Chúa. ðây ngụ ý rằng Xa-cha-ri là gương mẫu 
thuộc linh cho vua. Quả thật, trong khi Xa-cha-ri còn sống, Ô-xia tìm kiếm Chúa. Và 
miễn là Ô-xia tìm kiếm Chúa, thì Chúa ban cho y thịnh vượng. 

Ngay lúc mà tôi ngừng tìm kiếm ðức Chúa Trời, thì tôi trở thành yếu ñuối 
như người khác. 

Tuy nhiên, sự thịnh vượng luôn luôn ñem ñến tai hại. Tại vì bạn có thể tưởng rằng sự 
thành công của bạn là do bởi tài năng và khôn ngoan của mình, và bỏ Chúa. Khi Ô-xia 
nhìn về sự hùng cường và giàu có của nước y, lòng y “trở nên kiêu ngạo ñến nỗi làm 
ñiều bại hoại” (câu 16) 

Tôi phải luôn luôn nhớ rằng bí quyết của sức mạnh tôi là mối quan hệ với ðức Chúa 
Trời. 

Cha ơi, xin giúp chúng con ñừng tranh cãi với Cha. Giúp chúng con nhạy 
cảm và mở lòng tiếp thu tiếng của Thánh Linh Cha. Nhân danh Chúa Giê-
su Christ, amen. 

 



 

Ngày 2 tháng 4 

Sự Kêu Gọi Cuối Cùng 
 

“Những người ñưa thư theo lệnh vua cầm thư ñi khắp Y-sơ-ra-ên và Giu-
ña. Vua truyền bảo dân chúng: "Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng 
CHÚA, ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên ñể Ngài cũng 
trở lại cùng những người sống sót giữa các ngươi, là những người thoát 
khỏi tay các vua A-si-ri.”  

– 2 Sử-ký 30:6 

Khi Ê-xê-chia lên ngôi, y cố gắng dẫn dân chúng trở về sự hồi phục thuộc linh, và sự 
công nhận ðức Giê-hô-va là ðức Chúa Trời của quốc gia. Cho nên y thông lịnh cho 
toàn nước kêu gọi dân chúng trở về với Chúa và dự lễ Vượt Qua. 

A-si-ri ñã xâm chiếm nước bắc và ñày ñi nhiều người, nhưng cũng có nhiều người trốn 
thoát. Ê-xê-chia phát thơ cho những người còn lại. Họ ñã từ bỏ Chúa, nhưng Ngài ñang 
kêu gọi họ trở về. Thật ra, ñây là lời kêu gọi cuối cùng cho Y-sơ-ra-ên. Vua nước bắc 
chế nhạo lời mời này, và trong vùng ba năm, họ mất nước. 

ðiều này rất ñáng sợ hải. Nếu người nào cứ dai dẳng trên ñường lối mà 
Chúa ñã cảnh cáo họ trở về, thì sẽ có một ngày Chúa cho họ một cơ hội 
cuối cùng. 

Nhưng Giu-ña hưởng ứng lời kêu gọi. Dưới sự cai trị của Ê-xê-chia, Giu-ña hùng 
cường và thịnh vượng trở lại, vì họ quay về Chúa cùng một lòng. 

ðức Chúa Trời của chúng ta là khoan dung và nhân từ. Nếu trở lại với Ngài, Ngài sẽ 
giải cứu bạn từ quyền thế tối tâm của kẻ thù ñang giam cầm bạn. 

Cha ơi, xin khuấy ñộng chúng con thức tỉnh hầu cho chúng con cảnh giác 
về sự nghiêm trọng của thời ñại này. Nguyền chúng con cùng một lòng 
cam kết thờ phượng và hầu việc Cha, và hàng phục mình dưới sự quyền 
thế của Chúa Giê-su Christ. Amen. 

 



 

Ngày 3 tháng 4 

ðổi Một Tiêu ðiểm Khác 
 

"’Hãy mạnh mẽ và can ñảm lên, ñừng sợ hãi và kinh hoàng vì vua A-si-ri 
và ñám quân của người, bởi vì ðấng ở với chúng ta vĩ ñại hơn những kẻ 
ñi với vua ấy; với vua ấy chỉ là cánh tay người phàm, còn CHÚA ở với 
chúng ta, ðức Chúa Trời chúng ta sẽ phù hộ và chiến ñấu cho chúng ta.’ 
Dân chúng trở nên can ñảm nhờ lời của Ê-xê-chia, vua Giu-ña.”  

– 2 Sử-ký 32:7-8 

A-si-ri ñịnh ñánh Giê-ru-sa-lem. Ê-xê-chia bàn mưu sách lược một cách khôn ngoan. Y 
chỉ thị dân chúng sửa chữa các vách thành hư hỏng, chận nước từ các suối ở ngoài 
thành, chế tạo nhiều vũ khí và thuẫn. Nhưng tại vì người A-si-ri nổi tiếng tàn bạo, dân 
chúng trở nên thoái chí và sợ hải. Cho nên Ê-xê-chia triệu tập dân chúng và khích lệ họ 

Ê-xê-chia không chỉ bảo họ ñừng sợ hải, mà y cho họ một lý do. Y dời tiêu ñiểm của họ 
ra khỏi kẻ thù và tập trung vào Chúa. Y nhắc nhở họ rằng ðức Chúa Trời ở bên họ và 
sẵn lòng tranh ñấu cho họ. 

ðức Chúa Trời sẽ tranh ñấu cho chúng ta. 

Khi tình trạng không thể có xảy ra, chúng ta cần phải nhớ rằng Chúa có thể làm muôn 
phần nhiều hơn tất cả những gì chúng ta cầu xin hay suy nghĩ. Những cuộc chiến này 
không phải chống ñối chúng ta – mà là chống ñối Chúa. Và không ai có thể dời ñược 
ðức chúa Trời của chúng ta. 

Nếu bạn lo lắng hay ñau buồn về một ñiều khó khăn nào ñó, là bạn chưa thực sự tin 
cậy vào Chúa. Ngay lúc bạn ñặt cả trạng thái vào tay Chúa, sự lo âu sẽ tiêu tan; sợ hải 
và mối băn khoăn sẽ biến mất. Hãy yên nghỉ trong Chúa. Vì tất cả ñều nằm trong tay 
của Ngài. 

Cha ơi, chúng con cảm kích vô cùng rằng chúng con có thể ñi vào trận 
chiến như kẻ ñắc thắng. Xin giúp chúng con giữ tầm mắt vào Cha hầu cho 
chúng con trở nên mạnh mẽ và can ñảm. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 4 tháng 4 

Không Có Phương Pháp Cứu Chữa 
 

“CHÚA, ðức Chúa trời của tổ phụ họ, ñã nhiều lần sai các sứ giả Ngài 
ñến với chúng vì Ngài thương xót dân Ngài và nơi Ngài ngự. Nhưng 
chúng nhạo báng các sứ giả của ðức Chúa Trời, khinh thường lời Chúa, 
chế giễu các tiên tri của Ngài, vì thế cơn thịnh nộ của CHÚA nổi lên trừng 
phạt dân chúng, không còn phương cứu chữa.”  

– 2 Sử-ký 36:15-16 

ðó là ñiều kinh khủng khi ðức Chúa Trời tuyên bố không còn phương cứu chữa, không 
thể  ñền bù. Quả là ñiều thảm thương cho Giu-ña. Họ thờ kính thần giả, từ chối nghe 
tiếng của Chúa, và quay lưng lại với Ngài – ñến khi cuối cùng Chúa quay lưng lại với họ 
và ñể cho họ bị kẻ thù ñánh bại. 

Nếu bạn từ chối sự cứu chữa của ðức Chúa Trời, thì không còn cách 
chữa khác. 

ðức Chúa Trời, nhẫn nại và thương xót, ñã sai nhiều tiên tri ñến cảnh cáo Giu-ña. Giê-
rê-mi là một tiên trí như vậy. Khi y truyền ñạt tin tức rằng ‘ðức Chúa Trời ñã ñịnh ñoạt 
giao Giu-ña vào tay Ba-by-lôn, và họ tốt hơn là hàng phục Ba-by-lôn’, vua Sê-ñê-kia bỏ 
y vào tù như kẻ phản bội. Sự cứu chữa của Chúa ñã bị cự tuyệt – khuấy ñộng thịnh nộ 
của Chúa. 

Trong mọi vấn ñề khó khăn, ðức Chúa Trời ñều có sự cứu chữa. Về vấn ñề tội lỗi, Ngài 
ñã có một phương cứu chữa; ñó là sự hy sinh của Chúa Giê-su Christ, là con Chiên 
của ðức Chúa Trời. Kinh Thánh nói huyết của Chúa tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng 
ta. Nhưng Kinh Thánh cảnh cáo: nếu bạn cự tuyệt sự cứu chữa của Ngài, thì không có 
cách chữa khác. 

Cha ơi, chúng con cảm kích rằng Cha ñã kiên nhẫn chờ ñợi, cho chúng 
con vô số cơ hội ñể xa rời thế gian và ñi theo Cha. Cha ơi, xin giúp chúng 
con sống một ñời sống ñẹp lòng Cha. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 4 

Sự Nuôi Dưởng Của Vua 
 

“Vì chúng tôi hưởng lộc triều ñình, chúng tôi không thể bàng quan chứng 
kiến cảnh bệ hạ bị xúc phạm như thế, nên chúng tôi dâng sớ tâu bệ hạ 
rõ.”  

– Ô-xơ-ra 4:14 

Những nước bên cạnh Y-sơ-ra-ên gởi thơ này cho Át-ta-xét-xe trong khi dân Giu-ña 
ñang xây cất ñền thờ Chúa. Khi Giu-ña từ chối sự giúp ñỡ của họ, họ mưu cầu cản trở 
công trình của dân Giu-ña. Họ trình lên vua Ba-tư bản sớ, nói rằng, “Chúng ta tin rằng 
người Do-thái sẽ làm nhục bệ hạ. Chúng ta không thể bàng quan chứng kiến cảnh bệ 
hạ bị xúc phạm như thế; cho nên chúng ta dâng sớ tâu bệ hạ rõ.” 

Câu Kinh Thánh này có thể áp dụng cho chúng ta ngày nay. Vì chúng ta cũng có một vị 
Vua, và chúng ta ñang hưởng sự nuôi dưởng của Ngài. 

Có người nói Chúa Giê-su chỉ là một cây nạng cho người yếu ñuối. Rất ñúng. Tôi luôn 
luôn nương tựa vào Ngài. Nếu không có Ngài chống ñỡ tôi, thì tôi ñã ngã gục từ lâu. 
Ngài chưa bao giờ không ñáp ứng ñược nhu cầu của tôi. Bạn không cần phải lo lắng 
khi bạn ñang ñược Vua nuôi dưởng. 

Nhưng người ñời xung quanh tôi làm nhục Vua tôi. Mọi lần có người dùng tên Ngài 
cách thiếu tôn kính, lòng tôi co rúm lại. 

Tôi không muốn nhìn thấy Vua tôi bị làm nhục. 

Cũng như nước lân cận Y-sơ-ra-ên gởi thơ trình bày rõ tình trạng cho vua họ, chúng ta 
cũng cần phải làm giống vậy. Chúng ta cần phải quỳ trước mặt Chúa về tình thế của 
quốc gia chúng ta và những ñiều xẩy ra xung quanh chúng ta – và cầu xin Ngài làm 
việc. 

Cha ơi, xin giúp chúng con ngày nay ñem vinh hiển và vinh dự cho Cha, là 
Vua chúng con. Xin cho chúng con can ñảm binh vực cho ñiều phải, thánh 
khiết và trong sạch. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 6 tháng 4 

Không Biết Nói Thế Nào 
 

“’Và giờ ñây, ôi lạy ðức Chúa Trời chúng con, chúng con biết nói gì ñây 
sau những việc vừa xảy ra? Vì chúng con ñã phạm ñiều răn Ngài’”  

– Ê-xơ-ra 9:10 

Chỉ có 57 năm sau khi ðức Chúa Trời – qua vua Si-ru – giải thoát dân Y-sơ-ra-ên từ xứ 
lưu ñày hầu cho họ có thể trở về Giê-ru-sa-lem cất lại ñền thờ và hồi phục sự thờ 
phượng Ngài, họ ñã làm trở lại ñúng những ñiều mà vì ñó ñã bị Chúa phán xét. Khi Ê-
xơ-ra nghe tin qyấy rầy này, lòng y ñau buồn. Dân Y-sơ-ra-ên thay vì phân biệt với 
những người ngoại ban xung quanh, họ lại làm theo những ñiều ghê tởm của họ. 

Ê-xơ-ra không ngờ dân chúng có thể quên Chúa một cách nhanh chóng như vậy. ðột 
ngột, và không biết nói gì, y cầu kêu, “Chúa ơi, tôi không có lý do bào chữa. Tôi còn có 
thể nói gì ñây?” 

Tuy Ê-xơ-ra tìm không ñược lời ñể nói với Chúa, y có khá nhiều lời nghiêm khắc cho 
dân chúng – lời cảnh cáo và ñiều chỉnh ñòi hỏi sự cải cách quyết liệt và hoàn toàn. 

Y ñòi hỏi dân Chúa tách rời hoàn toàn khỏi những ñiều của thế gian mà có thể làm ô uế, 
pha loãng, hay làm bẩn sự chứng kiến của họ. Chúng ta, là tín ñồ, cũng cần phải làm 
giống như vậy.  

Chúng ta cần phải kiên quyết tách rời khỏi thế gian và sự ô nhiểm của nó. 

Kẻ thù ñã công khai tuyên chiến với ðức Chúa Trời. Có phải chúng ta chỉ bàn quan và 
ñể cho Chúa bị phỉ báng sau? Hay chúng ta sẽ tách rời mình khỏi thế gian, nổi dậy, và 
kháng nghị cho chúa Giê-su? 

Chúa ơi, sự nín lặng của chúng ta ñã làm cho kẻ thù mạnh dạn. Xin giúp 
chúng ta ñứng lên bởi sức mạnh của Ngài trong trận ñấu tranh nhất quyết 
mà kẻ thù ñã tuyên chiến với Ngài. Chúa ơi, Ngài là sức mạnh, thành lũy, 
và sự giúp ñỡ của tôi. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 7 tháng 4 

Cầu Nguyện Lập Tức 
 

“Vua hỏi tôi: ‘Ngươi xin ñiều chi?’ Tôi cầu nguyện với ðức Chúa Trời trên 
trời.”  

– Nê-hê-mi 2:4 

Trong mấy tháng nay Nê-hê-mi ñã cầu xin Chúa cho một cơ hội ñể xây cất thành Giê-
ru-sa-lem trở lại. 

Khi vua nhận xét thấy Nê-hê-mi không vui vẽ như thường, vua hỏi, “Sao mặt ngươi sầu 
não như vậy?” Nê-hê-mi miêu tả tình trạng của Giê-ru-sa-lem – tường thành ñổ nát 
hoang tàn, và cổng thành bị lửa thiêu trụi, và dân chúng mất tinh thần. “Làm sao tôi 
không buồn ñược, khi tôi nghe tin như vậy?” 

Vua hỏi Nê-hê-mi: "Ngươi xin ñiều chi?" ñây là một cơ hội mà y ñã cầu xin với Chúa. 
Nhận thức thấy tầm quan trọng của chốc lát này, y dâng một cầu nguyện nhanh chóng 
cho ðức Chúa Trời trên trời. Vua có lẽ không ñể ý tới sự ngập ngừng nhẹ ñó, nhưng 
ðức Chúa Trời ñể ý. 

Không phải là lời cầu nguyện dài mới hiệu nghiệm – mà chính là mối quan 
hệ của chúng ta với ðức Chúa Trời mới là ñáng kể. 

“Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm” (Gia-cơ 5:16). Lời cầu 
nguyện của Nê-hê-mi cần phải ngắn và câm, nhưng ñó có hiệu lực. ðức Chúa Trời 
nghe thấy và nhậm lời. Biết rằng Ngài nghe lời cầu nguyện câm cho chúng ta an ủi vô 
cùng. Nếu bạn không có mối quan hệ với Chúa, thì chỉ có một lời cầu nguyện Ngài 
quan tâm, ñó là, “Chúa ơi, xin thương xót tôi, là tội nhân.” Nhưng một khi bạn ñã dâng 
lời cầu nguyện ñó, bạn ñã trở nên con cái Chúa, và bạn có thể dâng những lời cầu 
nguyện ngắn và câm bất cứ lúc nào bạn cần.  

Cha ơi, chúng con cảm tạ rằng Cha luôn luôn trả lời – ngay cả những lời 
cầu nguyện ngắn nguỗi, tự ñộng nổi lên từ sự yếu ñuối hay rối loạn, amen. 

 



 

Ngày 8 tháng 4 

Khi Sự Chống ðối Nổi Lên 
 

“’Khi San-ba-lát nghe tin chúng tôi xây lại tường thành, ông nổi giận và 
bực tức lắm. Ông chế nhạo người Do-thái’”  

– Nê-hê-mi 4:1 

Ngay khi Nê-hê-mi trở về Giê-ru-sa-lem và bắt ñầu xây lại tường thành, thì sự chống 
ñối nổi lên liền. San-ba-lát và Tô-bia nhạo báng Nê-hê-mi mưu cầu ngừng lại công trình 
của y.  Nhưng sự phản ứng của Nê-hê-mi ñối với  lời giễu cợt của họ là cầu nguyện.  

Thấy rằng sự chế nhạo không có hiệu, tiếp ñó họ kế hoạch mưu ñồ công kích những 
người xây dựng tường thành. Cho nên Nê-hê-mi chỉ thị công nhân canh giữ vách 
tường ngày ñêm. 

Bước ñầu tiên luôn luôn là cầu nguyện – rồi hành ñộng. Cầu nguyện không phải là ñể 
thay thế phương sách thực tế. Có lẽ bạn nói, “Oi, tôi ñã cầu nguyện và tôi có ñức tin 
rằng Chúa sẽ làm thành cho tôi.” Nhưng Kinh Thánh nói rằng ñức tin không có việc làm 
là chết. 

Hầu cho ñức tin có hiệu lực, ñó phải dẫn ñến hành ñộng. 

Ông Phao-lô cảnh cáo Tít rằng những người sống một ñời sống nhân ñức trong Chúa 
Giê-su Christ sẽ bị hoạn nạn. Hể khi nào bạn bày tỏ lập trường cho Chúa, hay làm việc 
Chúa, sự chống ñối sẽ nổi lên và tìm cách ñánh bại bạn. Khi ñó xẩy ra, chúng ta cần 
phải cầu nguyện và xin Chúa chỉ dẫn ñường hướng, rồi chúng ta cần phải bắt ñầu hành 
ñộng – xây lại vách tường và canh gát xung quanh nó. 

Bây giờ là phải tỉnh dậy và chuẩn bị sẵn sàng hành ñộng. 

Cha ơi, chúng con nhận thức thấy vách tường ñã xụp ñổ. Xin giúp chúng 
con có can ñảm chịu ñựng sự chê cười và chế nhạo. Và Chúa ơi, nguyền 
chúng con cương quyết xây lại tường thành phòng thủ. Nhân danh Chúa 
Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày  9 tháng 4 

Bản Tính Của ðức Chúa Trời 
 

“’Nhưng Chúa là ðức Chúa Trời rộng lượng tha thứ, Khoan dung và nhân 
từ, Nhẫn nại và giàu lòng yêu thương, Ngài không từ bỏ họ.’”  

– Nê-hê-mi 9:17 

Trong một câu ngắn, Nê-hê-mi mô tả bản tính của ðức Chúa Trời. ðặc tính ñầu tiên là 
Chúa vui lòng tha thứ. Trong khi dân Chúa hoàn toàn không trung tín với Ngài, Ngài là 
hoàn toàn thành tín với họ. Chúng ta ñều hụt mất vinh quang của ðức Chúa Trời, 
nhưng huyết của Chúa Giê-su có thể tẩy sạch mọi ñiều bất chính của chúng ta. 

Cũng như ðức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ dân Y-sơ-ra-ên, Ngài cũng sẵn 
lòng tha thứ bạn – bất chấp những gì bạn ñã làm. 

ðức Chúa Trời là ðấng nhân từ. Ngài ban phước hạnh cho kẻ không ñáng ñược phước. 

ðức Chúa Trời ñầy lòng thương xót. Như ða-ví – người thật cần sự thương xót của 
Ngài – chỉ ra, ðức Chúa Trời không ñối xử chúng ta theo như tội lỗi chúng ta. Mà thay 
vì ñó, Ngài ban sự thương xót cho những kẻ kính sợ Ngài – sự thương xót cao như các 
từng trời 

ðức Chúa Trời chậm nóng giận. Vì vậy mà ñôi khi tôi cảm thấy khó chịu. Tôi giống Gia-
cơ và Giăng, muốn khiến lửa từ trời trút xuống thiêu hủy người Sa-ma-ri mà không tiếp 
rước Chúa Giê-su. Nhưng Chúa chậm nóng giận, Ngài hay nhẫn nại và nhịn nhục. 

ðức Chúa Trời là tốt lành. Ngài tốt lành với dân Y-sơ-ra-ên, tốt lành với nước chúng ta, 
và tất nhiên Ngài tốt lành với tôi. 

ðức Chúa Trời thấy sự thất bại, sự thiếu xót, và sự yếu ñuối của chúng ta. Tuy vậy, Khi 
chúng ta kêu gọi Ngài, Ngài vui lòng tha thứ, rửa sạch, và ñổi mới chúng ta. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ lòng thương xót của Cha. Nguyền chúng con từ 
bỏ ñường lối tội ác của mình và nhận lãnh sự tha thứ và tẩy rửa của Cha. 
Amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 4 

Ha-man Trong ðời Chúng Ta 
 

“Khi thấy Mạc-ñô-chê không chịu quỳ xuống, cũng không cúi sấp trước 
mặt mình, Ha-man tức giận vô cùng. Nhưng Ha-man khinh thường việc 
giết hại một mình Mạc-ñô-chê, nên ông lập mưu tiêu diệt tất cả những 
người Do-thái, là dân tộc của Mạc-ñô-chê, trên toàn ñế quốc vua A-suê-
ru”  

– Ê-xơ-tê 3:5-6 

Ha-man thuộc dòng dõi A-sát, con cháu A-ma-léc. ðức  Chúa Trời ñã ra lệnh cho Sau-
lơ triệt ñễ triệt tiêu người A-ma-léc, nhưng y không vâng lệnh ðức Chúa Trời và ñể cho 
vua A-ma-léc sống. Kết quả là người A-ma-léc tiếp tục gây chiến với Y-sơ-ra-ên. 

Ha-man tượng trưng cho loại xác thịt, là loại Chúa ghét. Cũng như người A-ma-léc gây 
chiến với Y-sơ-ra-ên không ngừng, xác thịt cũng luôn luôn chống lại với phần linh. A-
ma-lét tấn công chỗ yếu nhất của Y-sơ-ra-ên, xác thịt cũng công kích ñiểm nhu nhược 
nhất của bạn. Ngay cả khi A-ma-léc cố cản Y-sơ-ra-ên ñi vào sứ hứa, xác thịt cũng 
mưu cầu gây trở ngại cho bạn ñi vào sự thắng lợi và hưởng thụ sự sống trong Thánh 
Linh. 

ðức Chúa Trời thề rằng Ngài sẽ giao chiến với A-ma-lét từ thế hệ này ñến thế hệ khác, 
nhưng Ngài hứa rằng có một ngày họ sẽ bị tiêu diệt và không ai tưởng nhớ ñến A-ma-
lét. 

Có một ngày xác thịt sẽ bị phá bỏ luôn. 

Mọi người chúng ta ñều có một người Ha-man trong ñời chúng ta – khu vực của xác 
thịt mà chúng ta chưa ñối phó. Chúng ta hãy cho nó là ñã chết, ñã ñóng ñinh trên thật 
tự giá với Chúa, hầu cho chúng ta ñược sự thắng lợi triệt ñể của Ngài khi chúng ta 
bước ñi theo Thánh Linh. 

Cha ơi, cảm tạ Cha cho chúng con thắng ñược bản chất cũ nhờ Chúa 
Jêsus Christ. Xin giúp chúng con thúc giục mình trong Thánh Linh, hầu 
cho chúng con biết ñược quyền năng của Ngài trên xác thịt. Amen. 

 



 

Ngày 11 tháng 4 

Chinh Phục Sự Sợ Hải 
 

“’Hãy ñi nhóm hiệp các người Giu-ña ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi mà kiêng 
cữ ăn trong ba ngày và ñêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu 
tôi cũng sẽ kiêng ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật 
pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết.’”  

– Ê-xơ-tê 4:16 

Bởi sự thỉnh cầu của Ha-man, vua Ba-tư ra sắc lệnh tiêu trừ tất cả người Do-thái trong 
một ngày chỉ ñịnh. Không ai biết hoàng hậu Ê-xơ-tê là người Do-thái. Anh họ bà, là 
Mạc-ñô-chê, thúc giục bà nài xin ơn vua và cầu khẩn giùm cho dân tộc mình. Nhưng 
làm vậy bà sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm. 

Mục ñích của ðức Chúa Trời sẽ ñược thành tựu, bất chấp chúng ta làm gì hay không 
làm. Tuy vậy, Chúa cho chúng ta cơ hội trở thành công cụ ñể hoàn thành công việc của 
Ngài. Ê-xơ-tê lựa chọn làm công cụ ñó. Bà nhận thức rằng Chúa ñưa bà lên chức 
hoàng hậu là vì cớ thời ñiểm này, cho nên bà khắc phục sợ hải, “nếu tôi phải chết thì tôi 
chết.” 

Chúa Jêsus Christ phán chúng ta ñừng lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc 
ngày mai. Nhưng nhiều người tín ñồ vẫn lo sợ. Họ lo sợ là vì họ chưa hàng phục dưới ý 
ñịnh của ðức Chúa Trời. 

Sự hàng phục Chúa ñem ñến sự giải phóng từ sự sợ hải và sự lo âu. 

Nếu ðức Chúa Trời bỏ trống ngôi Ngài, thì chúng ta sẽ rắc rối vô cùng. Nhưng miễn là 
ðức Chúa Trời ở trên ngôi, chúng ta không cần lo sợ. Dù sao ñi nữa, nếu chúng ta có 
thể tin cậy Chúa về sự sống ñời ñời của chúng ta, không lẽ chúng ta không tin cậy Ngài 
về ngày mai sao? 

Chúa ơi, xin giải thoát dân Ngài từ sự lo lắng về tương lai. Xin giúp chúng 
ta tin rằng Ngài sẽ thực hiện ý ñịnh của Ngài khi chúng ta giao phó ñường 
lối mình qua Jêsus Christ, là Chúa của chúng ta. Amen. 

 



 

Ngày 12 tháng 4 

Tại Sao Tôi Ra ðời? 
 

“’Tai sao tôi chẳng chết từ trong tử cung? Tại sao không tắt hơi khi lọt 
lòng mẹ.?’”  

– Gióp 3:11 

Trong một chốc lát, Gióp mất con cái, sức khỏe, và tất cả tài sản. Y thấy mình như một 
người trần truồng, trơ trụi, không có gì ñể nương tựa, chỉ có hơi thở ñể sinh tồn. 

Câu hỏi của một người ñã bị tróc hết tất cả là gì? 

Gióp muốn biết tại sao y sanh ra ñời. Y không có nguyền rủa ðức Chúa Trời, nhưng y 
nguyền rủa ngày sanh của mình. “Tại sao tôi sanh ra ñời? Mục ñích của ñời tôi là gì?” 

Nếu bạn ñồng ý với học thuyết tiến hóa, thì hiển nhiên câu trả lời là, ‘ðời của bạn không 
có mục ñích gì cả, bạn tình cờ mà có. Sự tồn tại của bạn là kết quả của những sự kiện 
ngẫu nhiên xẩy ra qua vài tỉ năm.  

Kinh Thánh, trái lại, dạy rằng sau sự chết có sự sống. Thế gian này chỉ là nơi mà ðức 
Chúa Trời chuẫn bị tôi ñể tôi sau này có thể ở với Ngài vĩnh viễn. Những sự thử thách, 
gian nan, cực khổ, thất vọng, ñều là dùng ñể bày tỏ cho tôi thấy rằng những ñiều trong 
thế gian chỉ là tạm thời, và dạy tôi sống cho vĩnh viễn thay vì cho hiện tại. 

Tại sao tôi sanh ra? Tại sao bạn sanh ra? Ngài sáng tạo chúng ta ñể chúng ta có thể 
biết ñược Ngài và học hỏi tin cậy Ngài, hầu cho chúng ta có thể ở với Ngài trong sự 
vinh hiển của nước Ngài. 

Cha ơi, xin dạy chúng con tin cậy Cha, biết rằng ñời chúng con nằm trong 
tay Cha. Chúng con biết rằng kẻ thù không thể làm hơn những gì Cha cho 
phép nó làm. Sự thất bại của chúng con chỉ là dùng ñể cho chúng con 
thấy mình là yếu ñuối như thế nào, hầu cho chúng con tin cậy Cha nhiều 
hơn. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 13 tháng 4 

Loài Người Là Gì? 
 

“’Loài người là gì mà Chúa kể là quan trọng, Mà Chúa quan tâm ñến...’”  

– Gióp 7:17 

Mọi người chúng ta ñều chỉ là một hạt bụi trên một hạt bụi khác gọi là trái ñất mà ñi 
theo quỹ ñạo vòng quanh mặt trời trong một góc nhỏ của ngân hà Milky Way. Tuy vậy, 
Kinh Thánh nói rằng ý niệm của ðức Chúa Trời ñối với chúng ta thật là hằng hà sa số, 
nhiều hơn cát trong biển. 

ðức Chúa Trời nghĩ ñến chúng ta. Sự thật này rất kỳ diệu. Càng kỳ diệu hơn là Ngài 
nâng chúng ta lên – trên cây cói, thú vật, và ngay cả thiên sứ. Gióp muốn biết tại sao, 
“’Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng?” 

ðây là ñường lối của ðức Chúa Trời. 

Một khi người nào hàng phục ñời họ cho Chúa, Ngài nâng cao người ñó. 

ðức Chúa Trời nâng một người cao hơn bất cứ những gì mà họ có thể ñạt ñược ngoài 
sự giúp ñỡ của Ngài. Chúa làm vậy là vì Ngài thương chúng ta. Ngài thương chúng ta 
nhiều ñến nỗi cho Con một của Ngài trở thành tội lỗi của chúng ta, hầu cho Ngài có thể 
thay ñổi chúng ta trở thành như Con Ngài. Bởi vậy, ðức Chúa Trời khai triển và huấn 
luyện chúng ta, bằng sự thử thách và thất vọng; vì Ngài biết ñó là phương pháp duy 
nhất ñể chuẩn bị chúng ta cho sự sống ñời ñời. Cũng như Gióp mất hết tất cả trong sự 
thử thách, chúng ta ñôi khi cũng bị mất mác và thất vọng. Nhưng mọi sự thiệt hại ñều là 
một thành phần trong kế hoạch muôn thuở của Ngài, ñể dự bị chúng ta sống với Ngài 
mãi mãi. 

Cha ơi, cám ơn Cha ñúc nặn chúng con thành con người mà Ngài ñịnh ý, 
và lấy ñi những gì có thể tiêu hủy hay làm bẩn chúng con. Chúng con cảm 
kích vô cùng rằng Cha quan tâm chúng con. Nguyền chúng con sống 
trong tình thương ñó. Amen.  

 



 

Ngày 14 tháng 4 

Ứơc Gì Có Một ðấng Phân Xử 
 

“’Thật, Ngài không phải là người như tôi ñể tôi có thể ñối ñáp với Ngài, ñể 
chúng tôi có thể cùng nhau ra tòa. Ước gì có ðấng phân xử giữa chúng 
tôi, có quyền trên cả hai chúng tôi!’”  

– Gióp 9:32-33 

Bạn của Gióp khuyên bảo, “Nếu anh hoà thuận với ðức Chúa Trời, thì mọi sự ñều 
ñược giải quyết.” Nhưng Gióp không biết làm thế nào. Y thấy sự vĩ ñại của ðức Chúa 
Trời so sánh với sự nhỏ mọn của mình, và nhận thức rằng khoảng cách giữa ðấng vô 
hạn và kẻ thọ tạo hữu hạn là quá lớn, con người tự mình không bao giờ vượt qua ñược. 
Cho nên Gióp ao ước một ðấng Trung Bảo. 

Sách Tân-ước nói, “Vì chỉ có một ðức Chúa Trời và một ðấng Trung Gian giữa ðức 
Chúa Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng là người” (1 Ti-mô-thê 2:5). 

Chúa Jêsus là cái cầu giữa ðức Chúa Trời và con người. 

Tại vì Chúa Jêsus với Cha là một (Giăng 10:30), Ngài có thể rờ ñụng ðức Chúa Trời. 
và vì Chúa Jêsus “ñã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta (Giăng 1:14), Ngài 
cũng rờ ñụng chúng ta. Ngài hiểu biết sự yếu ñuối, sợ hải, và cám dỗ của chúng ta. 
Cho nên Chúa Jêsus có thể ñem chúng ta tới ðức Chúa Trời. Cái cầu mà ñem con 
người tới ðức Chúa Trời không phải do con người tạo ra. Sự khác biệt giữa Cơ-ñốc 
giáo và các tôn giáo khác là, không phải con người cố gắng với lấy ðức Chúa Trời – 
mà chính là ðức Chúa Trời với lấy con người. nếu bạn muốn tìm kiếm ðức Chúa Trời 
hằng sống, bạn chỉ có thể rờ ñụng Ngài bằng cách ñể cho Ngài rờ ñụng bạn qua Con 
Ngài, là ðức Chúa Jêsus Christ. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ rằng Cha ñã cung cấp một biện pháp mà nhờ 
ñó chúng con ñược xưng công chính; không bởi công việc tốt của mình, 
mà bởi ñức tin ñơn giảng và sự tin cậy vào ðấng Trung Gian, ðức Chúa 
Jêsus Christ, là ðấng cầu thay cho chúng con. Amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 4 

Sự Trống Rỗng + Sự Trống Rỗng =  

Sự Trống Rỗng 
 

“Người chớ nên cậy sự hư không mà bị lừa dối; Vì sự hư không sẽ là 
phần thưởng của người.’”  

– Gióp 15:31 

Cố gắng muốn tìm hiểu tại sao ðức Chúa Trời tước ñoạt hết của cải của Gióp, Ê-li-pha 
tranh luận rằng Gióp ñã ñặt sự tin cậy vào của cải mình một cách dại dột. Tuy Gióp 
không có làm vậy, lời của Ê-li-pha rất ñúng cho những người mà bị sự giàu có của họ 
xoa dịu tạo ra một cảm giác an toàn lẫn lầm. 

Kinh Thánh lặp ñi lặp lại nhiều lần lời cảnh cáo về sự lừa dối. Sa-tan lừa gạt E-va, 
khiến bà nghi ngờ Lời của Chúa và tin cậy vào lời hứa trống rỗng của nó. Tới ngày nay, 
Sa-tan vẫn còn tìm cách lừa gạt chúng ta, khiến chúng ta tưởng rằng luật của Chúa 
không công bằng hay không còn áp dụng cho ñời sống chúng ta. 

Sa-tan ñã dụ dỗ nhiều người ñặt hy vọng vào sự trống không. 

Sự thật là: gieo nào gặt nấy. Tâm trí của chúng ta là những cánh ñồng màu mỡ mà 
chúng ta gieo hạt mỏi ngày. Nếu chúng ta gieo hạt cho xác thịt, thì ñừng mong chờ thu 
hoạch quả thuộc linh. Gieo rác; ñược rác. Số không cộng số không vẫn là một số không. 

Có người tin cậy vào tiền tài ñể họ cảm thấy an toàn và thỏa mãn. Có người ñặt lòng tin 
vào những hoạt ñộng hay lễ nghi tôn giáo trống rỗng. Có người nương tựa vào công 
nghĩa rỗng không của mình. Nhưng nếu bạn tin cậy vào sự trống rỗng; thì sự trống rỗng 
sẽ là phần thưởng duy nhất của bạn. ðừng tự lừa gạt mình rằng có thể mua ñược ơn 
ñiển của Chúa. Hãy ñặt hy vọng vào ðức Chúa Jêsus Christ – là Con ðường, Chân Lý, 
và Nguồn Sống. 

Chúa ơi, nguyền chúng ta bắt ñầu gieo Lời Ngài vào tâm trí và phần linh 
chúng ta, hầu cho chúng ta có thể gặt sự sống ñời ñời qua ðức Chúa 
Jêsus Christ. Amen.  

 



 

Ngày 16 tháng 4 

Sự Thắng Lợi Của ðức Tin 
 

“’Nhưng tôi biết chắc ðấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, Ngài sẽ chổi dậy sau 
cùng ñể bào chữa cho tôi trên ñất. Ngay cả sau khi da tôi ñã tróc rơi từng 
mảnh, tôi vẫn ước ao ñược chiêm ngưỡng ðức Chúa Trời trong thân xác 
này. Chính tôi sẽ ngắm xem Ngài, mắt tôi sẽ nhìn thấy Ngài, và Ngài 
không còn xa lạ nữa. Tôi trông chờ ñến héo cả ruột gan!’”  

– Gióp 19:25-27 

Có nhiều sự kiện Gióp không hiểu: Y không hiểu tại sao y mất hết tất cả, hay tại sao y 
lọt trong tình cảnh khổ sở, hay tại sao y phải chịu ñau khổ như vậy. Nhưng Gióp hiểu 
biết một ñiều: “ðấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống.” Và y bám chặt lấy tin tưởng này. 

Ai cũng biết rằng Gióp chịu ñựng nỗi ñau ñớn của y một cách nhẫn nại. Bí quyết của sự 
nhẫn nại của Gióp là ñức tin. Chính là nhờ ñức tin ñó mà Gióp có thể chịu ñựng một 
cách kiên nhẫn tất cả nỗi ñau khổ mà y không hiểu. 

ðừng bao giờ từ bỏ những gì bạn biết vì có những ñiều bạn không biết. 

Gióp tin tưởng vào ñiều gì mà khiển y có tính nhẫn nại lớn lao như vậy? ðiều thứ nhất, 
Gióp tin rằng ðức Chúa Trời ñiều khiển mọi tình huống xẩy ra trong ñời y. CHÚA ban 
cho, và CHÚA lấy lại. 

ðiều thứ hai, y hiểu rằng ðức Chúa Trời binh vực y. Tuy rằng vợ chống lại y, và bạn chỉ 
trích và quy tội ghê tởm cho y, nhưng Gióp biết rằng ðức Chúa Trời ở bên của y. 

ðức Chúa Trời cũng ở bên bạn. Khi tình huống bối rối và khó hiểu, hãy nhớ ñiều này. 

Cha ơi, cám ơn Cha cho sự thắng lợi vinh hiển bởi ñức tin. Xin giúp chúng 
con tin cậy Cha như Gióp ñã làm, và chịu ñựng ñêm tối một cách nhẫn nại 
trong khi chờ ñợi trời sáng, là ngày của nước vinh hiển của Cha. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 4 

Sự Truy Tìm ðức Chúa Trời  
 

“’Ước gì tôi biết nơi nào tìm gặp Chúa, tôi sẽ ñến chầu trước tòa Ngài!’”  

– Gióp 23:3 

Ê-li-pha nói rằng nếu Gióp chỉ tìm kiếm ðức Chúa Trời, thì mọi sự sẽ ñược giải quyết. 
Nhưng Gióp không biết ñi ñâu mà kiếm Chúa. Nhiều người khẳng ñịnh rằng tại vì họ 
không thấy ñược Chúa, họ không thể tin Ngài. Nhưng thử hỏi bạn có thấy ñược gió 
không? Có thấy ñược ñiện không? Bạn không cần thấy nó ñể cảm thấy sự tác dụng 
của nó. Thử thọc ngón tay vào chỗ cắm ñiện thì bạn sẽ tin nó liền. 

Tuy nhiên tôi không bao giờ thấy ðức Chúa Trời, nhưng tôi ñã cảm thấy sự hiện diện 
và sự ảnh hưởng của Ngài trong ñời tôi. Tôi ñã nghe thấy tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của 
Ngài, và tôi ñã thấy quyền năng của Ngài làm việc trong ñời tôi và trong ñời của những 
người xung quanh tôi. 

Bạn ñang tìm kiếm ðức Chúa Trời hay sao? ðức Chúa Jêsus nói, “Ta với Cha là một.” 
(Giăng  10:30). Bạn ñang khao khát một mối quan hệ ñầy ý nghĩa với Chúa hay không? 
Chúa Jêsus phán với ñám ñông, "Người nào khát hãy ñến cùng Ta mà uống!” (Giăng 
7:37). 

Nếu phần linh của bạn ñang tìm kiếm Chúa, nếu bạn thấy ñang khao khát một quan hệ 
ñầy ý nghĩa với Ngài, thì Chúa Jêsus là sự kết thúc của sự truy tầm ñó. 

Khi bạn ñi ñến Chúa Jêsus, thì sự tìm tòi của bạn ñã kết thúc, vì bạn ñã 
phát hiện ðức Chúa Trời. 

Cha ơi, cám ơn Cha rằng chúng con ñã biết ñược tình thương của Cha, 
cảm thấy sự hiện diện của Cha, nghe thấy tiếng của Cha, và thấy ñược 
hiệu lực của công việc Cha trong thế gian. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 4 

Sự Gặp Gỡ Với ðức Chúa Trời  
 

“’Trước kia con chỉ nghe ñồn về Chúa, Nhưng bây giờ, chính mắt con ñã 
thấy Ngài. Vì vậy, con xấu hổ về mọi ñiều con nói và xin ăn năn giữa ñống 
tro bụi.’”  

– Gióp 42:5-6 

Cho ñến bây giờ trong câu chuyện của Gióp, y vẫn biện hộ mình. Khi các bạn gợi ý 
rằng có lẽ Gióp có che giấu hành ñộng khả nghi, Gióp phủ nhận. “Tôi trung thực và 
công bằng. Tôi ñóng góp cho hội ñồng và duy trì sự ngay thẳng.” Khi Gióp nhìn về 
chính mình theo quan ñiểm của người ñời, thì y có vẽ khá tốt. 

Chúng ta thường hay so sánh mình với người khác. Khi chúng ta lấy người khác làm 
tiêu chuẫn, thì thường thường chúng ta biểu hiện khá tốt. “Tuy rằng tôi không hoàn hảo, 
nhưng tôi tốt hơn ông ấy nhiều.” Nhưng cuối cùng, chúng ta không bị xét xử bởi tiêu 
chuẫn của người khác. Tiêu chuẫn mà bởi ñó chúng ta sẽ bị xét xử là Chúa Jêsus 
Christ. 

Khi Gióp nhìn về ðức Chúa Trời, quan ñiểm của y thay ñổi. Y nói, “Tôi ghê tởm chính 
mình, và xin ăn năn giữa ñống tro bụi.” Gióp cứ xác nhận sự ngay thẳng của mình, khi 
thình lình nhìn thấy mình dưới ánh sáng của sự thánh khiết và trong sạch của ðức 
Chúa Trời, y ăn năn hối cải. 

Có lẽ bạn rất hãnh diện về sự thành tựu và thành công của mình. Nhưng 
hãy ghi nhớ ñiều này, khi bạn thấy một người kiêu hãnh, bạn biết rằng 
người ñó chưa hề gập gở Chúa. 

Tại vì một khi bạn thật sự thấy Chúa, thì sự kiêu hãnh sẽ không có chỗ ñứng – ngay cả 
nếu bạn là mục sư, tổng thống, và giáo hoàng. Một khi một người thực sự thấy Chúa, 
kết quả là sự ăn năn ñau ñớn sâu sắc và khiêm nhượng, “Chúa ơi, xin thương xót tôi, 
là một tội nhân.” 

Cha ơi, lòng chúng con ao ước thấy ñược Cha hầu cho chúng con có một 
nhận thức rõ ràng về chính mình, và ñược thay ñổi. Cha ơi, khiến chúng 
con trở thành như Cha. Amen. 

 



 

Ngày 19 tháng 4 

Thập Tự Giá 
 

“’ðức Chúa Trời tôi ôi! ðức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?’”  

– Thi-thiên 22:1 

Thi-thiên ñoạn 22 chứng minh ðức Chúa Trời biết trước sự kiện trong tương lai. Trong 
câu trên, Chúa cho chúng ta biết trước kế hoạch cứu chuộc của Ngài qua sự chết nhục 
nhã của Con Ngài trên cây thập tự. 

Sách Phúc-âm chép rằng sau khi ðức Chúa Jêsus Christ ñã treo trên cây thập tự ba 
tiếng ñồng hồ – từ trưa ñến ba giờ chiều – trời trở nên tối tăm khắp mù mịt. Từ trong 
bóng tối, Người trên cậy thập tự chính giữa kêu lên lớn tiếng, “ðức Chúa Trời tôi ôi! 
ðức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” Tiếng kêu của Chúa Jêsus ứng nghiệm câu 
22 Thi-thiên. Nhưng ñiều khó hiểu là, tại sao ðức Chúa Trời lìa bỏ Con Ngài trong giờ 
phút nguy cấp? 

ðức Chúa Trời là tuyệt ñối thánh khiết. Cho nên, Ngài không thể nào giao 
thông với tội lỗi. 

Khi ðức Chúa Trời ñặt tội lỗi của tôi, và của toàn thế giới, trên Chúa Jêsus Christ, hậu 
quả xẩy ra không thể tránh ñược: Chúa Jêsus bị xa rời với ðức Chúa Trời. Chúa Jêsus 
bị Cha Ngài lìa bỏ một thời gian hầu cho chúng ta khỏi bị ðức Chúa Trời lìa bỏ vĩnh 
viễn. 

Không có gì trên ñời có thể mang cho bạn sự bình an và tin chắc nhiều hơn là khi bạn 
công nhận uy quyền của Chúa Jêsus, hàng phục dưới quyền hành của Ngài, và giao 
phó ñời bạn trong tay Ngài. Không những sự quyết ñịnh này ñem ñến cho bạn sự bình 
an và tin chắc, ñó cũng ñem cho bạn sức mạnh và khả năng chịu ñựng. 

Cha ơi, chúng con thật cảm kích về cây thập tự của Chúa Jêsus và sự hy 
vọng mà ñó ñem ñến. Chúng con cảm tạ rằng Cha bằng lòng lìa bỏ Con 
Ngài một thời gian, hầu ñể Ngài không cần lìa bỏ chúng con. Nguyền 
chúng con quy phục mình dưới sự cai trị của Ngài và sự lãnh ñạo của ðức 
Thánh Linh. Amen. 

 



 

Ngày 20 tháng 4 

CHÚA Là ðấng Chăn Giữ Tôi 
 

“’CHÚA là ðấng chăn giữ tôi...’”  

– Thi-thiên 23:1 

ða-vít nắm ñược ý nghĩa của câu này một cách sâu sắc. Tại vì y là người chăn, y hiểu 
biết mối quan hệ giữa người chăn với con cừu. Y biết trách nhiệm của người chăn là 
bảo vệ những con cừu yết ớt từ những con thú ăn mồi sống, và dẫn họ tới chỗ có cỏ và 
nước. Y biết rằng trừ khi người chăn giữ lại những con cừu, họ dể ñi lang thang và lạc 
ñường. 

Trong câu 4, ða-vít nói, “Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi tôi.” Cây tượng là một 
cây thẳng mà người chăn dùng ñể ñánh bên hông của con cừu, trong khi cây gậy có 
cái móc ở ngọn, dùng ñể kéo con cừu trở về. 

Con cừu có thể rất cứng ñầu – và chúng ta cũng vậy. 

Khi con cừu nhất ñịnh muốn ñi ñường của nó, người chăn sẽ lấy cây tượng ñánh bên 
hông nó ñể nó trở về cùng bầy. 

ðôi khi ðức Chúa Trời cũng thấy chúng ta cần một trận ñánh ñòn. Kinh Thánh phán, 
“ðừng xem thường sự sửa trị của Chúa ... Vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu...”  
(Hê-bơ-rơ 12:5-6). 

Nếu bạn là con cái ðức Chúa Trời, Ngài sẽ không cho bạn làm ñiều ác mà ñược miễn 
hình phạt. Người ñời có thể trốn thoát ñược, nhưng bạn sẽ bị bắt chắc chắn, tại vì 
Chúa khiển trách mọi người mà Ngài nhận làm con. Cây tượng của Ngài sẽ giữ bạn 
ngay thẳng. Và cây gậy của Ngài sẽ kéo bạn ra khỏi nguy hiểm. 

Cha ơi, cám ơn Cha bảo vệ, dẫn dắc, và cung cấp cho chúng con. Cám 
ơn Cha sửa trị chúng con trong tình thương khi chúng con cần. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 4 

Tay Nặng Của Chúa 
 

“’Khi tôi nín lặng, xương cốt tôi tiêu mòn và rên siết suốt ngày. Vì ngày 
ñêm, tay Ngài ñè nặng trên tôi, sinh lực tôi tiêu hao như sương gặp nắng 
hạ.”  

– Thi-thiên 32:3-4 

ða-vít phạm tội tà dâm, và cuối cùng dẫn tới tội giết người. Dầu cho y tìm cách che 
giấu tội lỗi của mình, bí mật này dần dần ăn mòn y. ða-vít không thể xóa ñi những gì y 
ñã làm. 

Khi bàn tay Chúa ñè nặng trên bạn, bạn sẽ không ñược yên nghỉ.  Lương tâm của bạn 
sẽ quấy rầy bạn sáng ñêm. 

Tội lỗi trong lúc ñó mang sự vui thích, nhưng giờ phút ñó rất ngắn ngủn. 
Một chốc lát vui thích có thể gây nhiều năm ñau ñớn, sầu khổ, và thương 
tiếc. 

Có lẽ bạn ñang kinh nghiệm mặc cảm tội lỗi như ða-vít miêu tả trên. Tội lỗi của bạn 
ñang quấy rầy bạn, xé toạc bạn trong lòng. Bạn không bao giờ có ý ñịnh dính líu với ñó 
sâu sắc như vậy. Nhưng bạn ñã bị thu hút vào, và bây giờ rất khổ sở. Bàn tay của 
Chúa ñang ñè nặng trên bạn. 

Tôi có tin mừng cho bạn. Ngay lúc ða-vít nói, “Tôi sẽ thú tội, tôi sẽ xưng các sự vi phạm 
cùng Ngài” (Thi-thiên 32:5), Chúa tha thứ y. Bạn cũng có thể ñược tha thứ một cách 
nhanh chóng như vậy. 1 Giăng 1:9 chép, “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình thì Ngài 
vốn là ðấng trung tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta 
sạch mọi ñiều bất chính.” 

Sự tha thứ mang ñến sự giải thoát – giải thoát từ mặc cảm tội lỗi, hổ thẹn, và từ bàn tay 
nặng của Chúa.  

Chúa ơi, nguyền chúng ta kinh nghiệm ñược sự vui mừng vinh hiển trong 
sự ñược tha thứ; chúng ta có thể thoát khỏi mặc cảm tội lỗi vì chúng ta ñã 
ñược rửa sạch và thanh tẩy bởi tình thương của Ngài, qua Con Ngài Chúa 
Jêsus Christ. Amen. 

 



 

Ngày 22 tháng 4 

ðừng Lo Lắng 
 

“Chớ phiền lòng...”  

– Thi-thiên 37:1 

Trong ñời này, chúng ta thường hay lo lắng nhiều ñiều. Nhưng ða-vít cho chúng ta một 
cách ñiều trị cho sự lo lắng trong câu 5-7 Thi-thiên: “Hãy giao phó ñường lối mình cho 
CHÚA, Và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu... Hãy yên lặng trước mặt 
CHÚA và chờ ñợi Ngài...” 

Nếu chúng ta tập trung vào một vấn ñề, ñó sẽ lớn thêm. Nó tăng lên ñến nỗi dồn dập 
chúng ta, và chúng ta quên Chúa ñi. Nhưng khi chúng ta tập trung vào Chúa – tình 
thương, ơn ñiểm, quyền năng, vinh hiển và sức mạnh của Ngài – vấn ñề của chúng ta 
nhỏ ñi ñến nổi hầu như không thấy nữa. 

Chúng ta phải cẩn thận tập trung sự chú ý vào chổ nào. 

ða-vít nói rằng khi chúng ta giao phó sự khó khăn cho Chúa, hai ñiều này xẩy ra: Ngài 
sẽ làm thành tựu, có nghĩa là Ngài sẽ thực hiện ý muốn của Ngài cho chúng ta, và 
chúng ta sẽ ñược yên nghỉ. 

Tác giả Thi-thiên tuyên bố rằng người mà tin cậy vào Chúa sẽ không sợ hải trong ngày 
tai họa. Bạn có lẽ nghe thấy tin về ñiều ác tuần này mà khiến bạn lo âu. Hãy nhớ: giao 
phó cho Chúa, yên lặng trước mặt Ngài, và chờ ñợi một cách nhẫn nại. Sự lo lắng 
không giúp ích gì cho sự giải quyết vấn ñề, nhưng sự tin cậy ñem ñến bình an và yên 
nghỉ. 

Nguyền Chúa ban phước cho bạn và ñem bạn tới nơi tin cậy, giao phó, và yên nghỉ. 

Chúa ơi, xin dạy chúng ta ñem hết mọi sự cho Ngài. Khi sự lo lắng dồn 
dập chúng ta, xin giúp chúng ta giao phó vấn ñề trong tay Ngài và yên 
nghỉ, biết rằng Ngài có chủ quyền và sức mạnh. Nguyền chúng ta tập 
trung tâm trí và ñời sống mình vào Ngài. Amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 4 

Cách ðiều Trị Cho Sự Chán Nản 
 

“Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta?”  

– Thi-thiên 43:5 

Câu này có thể dịch thành, “Tại sao bạn chán nản như vậy? Tại sao bạn bị lo lắng tràn 
ngập?” 

Xã hội cho chúng ta nhiều áp lực khó khăn. Chúng ta gắng sức lo về tài chánh, gắng 
sức duy trì mối quan hệ, gắng sức làm việc; và cảm thấy tương lai không chắc chắn. 
Khi chúng ta không có khả năng ñối phó với những áp lực ñó, kết quả là sự chán nản 
hay lo lắng. Những cảm giác bất mãn hay tuyệt vọng sẽ tăng cường, khi chúng ta 
không thấy có lối thoát – khi chúng ta cảm thấy bị mắc bẫy trong ñường tối tâm và 
không tìm ñược lối ra. 

ða-vít nản lòng là vì các nước vô ñạo bao vây và ñàn áp y, người xung quanh lừa dối 
và bất công với y. 

Nhưng giữa sự tuyệt vọng, ða-vít nhắc nhở mình về cách giải pháp: “Hãy hy vọng nơi 
ðức Chúa Trời.” (Thi-thiên 43:5). 

Bạn sẽ không tìm ñược giải pháp cho vấn ñề khó khăn của bạn khi bạn 
ñặt hy vọng vào người khác hay chính mình. 

Hãy dời sự suy tưởng của bạn ra khỏi vấn ñề khó khăn và hướng sự chú ý về Chúa; 
ñừng chú tâm ñến sự nhu nhược của mình và tập trung vào sức mạnh của Ngài. Bạn 
cần phải nhớ rằng Chúa thương bạn và Ngài ñiều khiển tình huống trong ñời bạn. 

Cha ơi, cám ơn Cha quan tâm những ñiều mà ñặt áp lực và gây mối băn 
khoăn, chán nản, và tuyệt vọng cho chúng con. Chúng con xin Cha xử 
dụng những hoàn cảnh ñó và làm trọn kế hoạch của Cha. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 24 tháng 4 

Niềm Vui Của Sự Cứu Rỗi 
 

“Xin phục hồi cho tôi niềm vui của sự cứu rỗi Ngài...”  

– Thi-thiên 51:12 

Niềm vui là một trong những dấu hiệu của ñời sống Cơ-ñốc nhân. Nhưng ñừng lẫn lộn 
sự vui mừng với sự vui sướng. Sự vui sướng là sự xúc cảm phù thuộc vào hoàn cảnh 
bên ngoài; tôi có thể rất vui sướng trong giờ phút này, và tiếp sau rất buồn rầu. 

Mặt khác, sự vui mừng là sự xúc cảm gợi lên từ trong thâm tâm – là mối quan hệ giữa 
tôi và ðức Chúa Trời – như vậy niềm vui mừng là một kinh nghiệm không thay ñổi. Vì 
bởi mối quan hệ với Chúa, tôi có thể có sự vui mừng giữa lúc khó khăn hay tình huống 
bi thảm. 

Khi ða-vít phạm tội – loại nghiêm trọng nhất –  tội dâm dục dẫn tới tội giết người, y mất 
ñi niềm vui của sự cứu rỗi, vì tội lỗi cắt ñứt sự giao thông với Chúa. ða-vít không còn 
cảm thấy sự hiện diện của ðức Chúa Trời. 

Tội lỗi ñem ñến sự ñau ñớn. 

Tuy một người ñã ñược cứu, tội lỗi của họ sẽ cướp ñoạt niềm vui của họ. ðức Thánh 
Linh sẽ phán xét bạn, và ñó sẽ ñem ñến sự ñau buồn cho ñến khi bạn xưng tội và ăn 
năn. Lúc ñó – khi chúng ta từ bỏ tội lỗi mình và trở về với Chúa – Ngài sẽ phục hồi 
niềm vui của sự cứu rỗi và ñem chúng ta trở về sự giao thông với Ngài. 

Có lẽ ngày nay bạn ñang bị mặc cảm tội lỗi ñè ép. Có lẽ như ða-vít, tội lỗi ñã cướp ñoạt 
niềm vui của sự cứu rỗi của bạn. Sự giải quyết rất ñơn giản: cầu khẩn với ðức Chúa 
Trời, Ngài ñầy thương xót và sẵn sàng tẩy sạch tội lỗi của bạn và phục hồi niềm vui của 
sự cứu rỗi cho bạn. 

Cha ơi, chúng con thật cảm kích rằng Cha là thành tín và vui lòng tha thứ 
cho bất cứ ai cầu khẩn danh Cha. ðồng ñi với Cha, và kinh nghiệm sự 
gần gủi của Cha là tốt lành biết bao. Ngày nay chúng con vui mừng trong 
sự cứu rỗi của mình. Amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 4 

Hãy Trao Gánh Nặng Mình Cho Chúa 
 

“Hãy trao gánh nặng mình cho CHÚA, Chính Ngài sẽ nâng ñỡ ngươi. 
Ngài sẽ không bao giờ ñể người công chính bị rúng ñộng”  

– Thi-thiên 55:22 

Có lẽ ða-vít viết bài này khi con y, là Áp-sa-lôm, ñang nổi loạn chống ñối y. Bạn thân y, 
là A-hi-tô-phen, cũng âm mưu phản loạn cùng với Áp-sa-lôm. ðau lòng và hoảng sợ, 
ða-vít mới ñầu tìm cách trốn thoát. Nhưng y ngừng lại và nói, “Hãy trao gánh nặng 
mình cho CHÚA, chính Ngài sẽ nâng ñỡ ngươi.” 

Sự bình an nổi lên khi chúng ta giao những vấn ñề dồn dập cho ðức 
Chúa Trời và ngưng sự cố gắng ñiều khiển kết quả. 

ða-vít biểu lộ sự khôn ngoan trong sự giao phó ñiều khó khăn cho Chúa. Tiên tri Ô-sai 
chép, “Người nào có tâm trí kiên ñịnh, Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn vì người tin 
cậy nơi Ngài” (Ê-sai 26:3). Nhưng nếu bạn cố ñiều khiển tình huống ñể ñạt ñến kết quả 
bạn muốn, thì bạn sẽ kiệt sức. 

Chúng ta sẽ có can ñảm mà buôn tay ra khi chúng ta nhớ rằng ðức Chúa Trời là Cha 
thương yêu và vui lòng chăm sóc con cái mình. Ngài sẽ không cho những gì xấu ñi vào 
ñời sống của bạn ñể tiêu hủy bạn. Ý ñịnh của Ngài là xây dựng mối quan hệ với bạn, 
hầu cho khi những ñiều thất vọng hay tổn hại xẩy ra một cách không ngờ, bạn có thể tin 
cậy vào Ngài. 

Hãy trao sự lo lắng cho Ngài và tin cậy vào Ngài. Ngài sẽ vác giùm bất cứ gánh nặng gì 
của bạn. 

Cha ơi, cám ơn Cha rằng khi chúng con ở trong sự hổn ñộn – sức ép của 
ñời sống, sự thất vọng trong mối quan hệ với người thân, sự tổn thương 
ñau ñớn – Cha ñến gần và giúp ñỡ. Xin dạy chúng con trao hết tất cả 
gánh nặng trước chân Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 4 

Bị Ngã Lòng 
 

“Từ nơi tận cùng quả ñất tôi sẽ kêu cầu Ngài khi tôi ngã lòng. Xin dẫn tôi 
ñến núi ñá cao hơn tôi.”  

– Thi-thiên 61:2 

ða-vít ñã từng có sự vẻ vang, nhưng y cũng có sự khó khăn. Khi ða-vít còn là thanh 
niên, vua Sao-lơ rất ganh tị y và mưu cầu giết chết y. Sau này thì ða-vít bị vướng vào 
vấn ñề hôn nhân và con cái. Những bài Thi-thiên là lời cầu nguyện của ða-vít trong lúc 
y bị khó khăn tràn ngập. Và tại vì y có khá nhiều ñiều khó khăn, cho nên chúng ta mới 
có nhiều bài Thi-thiên ñể học hỏi. 

Sự khó khăn của ða-vít luôn luôn khiến y quỳ lạy Chúa cầu khẩn. 

ða-vít biết rằng khi khả năng của y ñã tới mức giới hạn, y có thể cầu khẩn ðấng mà có 
quyền thế và khả năng vô hạn. Và chúng ta cũng có thể cầu khẩn với Vầng ðá ñó – là 
Chúa Jêsus Christ, là vầng ñá giải cứu nguy, vầng ñá phòng thủ, vầng ñá cứu rỗi, và 
vầng ñá sức mạnh. 

Hãy chú ý rằng chúng ta cần phải ñược dẫn tới Vầng ðá. Phận sự của chúng ta là kêu 
cầu; rồi ðức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta ñến Chúa Jêsus. 

Nếu bây giờ bạn ñang bị ngã lòng, nếu bạn không thể chịu ñựng ñược tình cảnh tuyệt 
vọng, tôi xin khuyến khích bạn cầu khẩn với Chúa Jêsus – là Vầng ðá cao hơn bạn, 
cao hơn thất cả vấn ñề khó khăn của bạn. Ngài sẽ giải cứu bạn, và ñem bạn ñến sự 
thắng lợi. 

Cha ơi, nhiều người ngày nay ñang ñối phó với vấn ñề khó khăn và tình 
cảnh mà vượt qua sự hiểu biết của họ. Nguyền Thánh Linh hướng dẫn họ 
ñến Con Ngài, hầu cho họ tìm ñược sức mạnh, sự giải thoát, sự bình an 
trong Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 27 tháng 4 

ðức Chúa Trời Thật Tốt Lành 
 

“ðức Chúa Trời thật tốt lành...”  

– Thi-thiên 73:1 

Trước sau, chúng ta ñều sẽ ñối phó với hoàn cảnh khó hiểu. Khi ñó xẩy ra – khi tất cả 
những gì ở xung quanh chúng ta dường như tan rã và chúng ta cảm thấy bối rối và dồi 
dập – cần phải ghi nhớ ñiều chân lý căn bản này: ðức Chúa Trời thật tốt lành. 

Quá nhiều lần, trong lúc ñau ñớn, chúng ta nghĩ ñiều ngược lại. Chúng ta nhìn thấy 
những người xung quanh khoẻ mạnh, mạnh mẽ, không có ñau ñớn, và chúng ta than 
khóc, “Tôi ñã dâng hiến cuộc ñời tôi cho ðức Chúa Trời, và tôi ñã cố gắng làm ñiều 
phải. Tại sao tôi lại chịu ñau khổ? Tại sao người ác lại không bị ñau khổ?” Sa-tan – luôn 
luôn công kích khi chúng ta yếu ñuối – sẽ xúi giục chúng ta thách thức Chúa. Nó sẽ tìm 
cách lung lay sự tin tưởng của chúng ta vào sự tốt lành và quyền lực của Chúa, và nói 
thầm thì, “Nếu Chúa là toàn năng và tốt lành, thì tại sao Ngài ñể những ñiều này xẩy ra 
cho bạn?” 

Một cách ñể làm im sự rên rỉ của xác thịt và câm miệng của kẻ thù là nhắc 
nhở mình về tình thương vĩ ñại của ðức Chúa Trời. 

Trong bài Thi-thiên này, tác giả có vẽ ñang chịu ñựng sự ñau khổ tinh thần hay bịnh tật 
trong cơ thể, và cảm thấy yếu kém. Nhưng y hiểu biết ñiều chân lý về ðức Chúa Trời. 
Cuối cùng y chép, “Thịt và lòng tôi bị tiêu hao nhưng ðức Chúa Trời là sức lực của lòng 
tôi, và là phần tôi ñến ñời ñời” (Thi-thiên 73:26). 

Hãy nhớ rằng ðức Chúa Trời ñiều khiển ñời bạn. Hãy nhớ rằng Chúa khiến mọi sự 
hiệp lại ñể làm ích cho bạn. 

Cha ơi, nguyền chúng con tiếp nhận chân lý của Cha, và nguyền chúng 
con bước ñi trong ánh sáng của Lời Cha và gia tăng sự hiểu biết về Chúa 
Jêsus Christ, Chúa của chúng con. Xin dạy chúng con từ chối lời dối của 
Sa-tan và bám chặt vào chân lý của Cha. Amen. 

 



 

Ngày 28 tháng 4 

Một Lòng 
 

“Lạy CHÚA, xin dạy tôi ñường lối Ngài; Tôi sẽ ñi theo chân lý Ngài; Xin 
cho tôi một lòng kính sợ danh Ngài.”   

- Thi-thiên 86:11 

Có người hỏi Chúa Jêsus, “ðiều răn nào quan trọng nhất?" Chúa Jêsus ñáp, “Hãy hết 
lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là ðức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37). 

Trong tuần rồi bạn dành thì giờ làm việc gì? Bất cứ hoạt ñộng nào mà tiêu thụ thì giờ, 
tư tưởng, và sức lực của bạn là ñiều mà bạn dâng hiến mình cho. Và nếu bạn hiến 
mình cho bất cứ gì khác hơn ðức Chúa Trời, là lòng bạn bị chia rẽ. 

Sự dâng hiến hoàn toàn, lòng kính mến trọn vẹn – là ñiều Chúa ñòi hỏi. 

Chúa Jêsus phán với hội thánh Ê-phê-sô, “Ta có ñiều trách con, vì con ñã mất tình yêu 
ban ñầu.” (Khải-huyền 2:4). Lòng họ ñã bị chia rẽ. Chúa Jêsus cho họ một phương 
pháp cứu chữa trong câu kế tiếp, “Hãy nhớ lại con ñã vấp ngã từ ñâu.” Hãy nhớ lại 
những ngày khi bạn mới khám phá ra tình thương vinh hiển của ðức Chúa Trời trong 
Chúa Jêsus Christ. Tiếp ñó, Chúa Jêsus nói, “Hãy ăn năn.” Hãy quay ñầu trở lại, và cầu 
xin ðức Chúa Trời tha thứ, vì bạn ñã ñể cho mối quan hệ lạnh nhạc ñi. Rồi Chúa phán, 
“Làm lại công việc ban ñầu.” Hãy làm trở lại những gì mà bạn ñã làm khi bạn hết lòng 
thương Ngài. 

Hãy nhớ: ăn năn, làm lại. 

Rồi khi bạn trở về sự giao thông với Ngài, hãy noi gương ða-vít, “Lạy Chúa, ðức Chúa 
Trời tôi, tôi hết lòng cảm tạ Ngài; Tôi tôn vinh danh Ngài mãi mãi.” (Thi-thiên 86:12). 

Hãy dâng hiến một cách toàn vẹn, tuyệt ñối. ðức Chúa Trời xứng ñáng ñược tất cả. 

Cha ơi, xin xem xét lòng chúng con và bày tỏ cho chúng con thấy những 
ñiều mà lôi kéo chúng con rời khỏi sự dâng hiến toàn vẹn cho Cha. Xin 
làm mới lại sự nóng nảy và sự thiết tha trong lòng chúng con. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 29 tháng 4 

ðức Chúa Trời Nhẫn Nại 
 

“...ðấng ñã nắn nên mắt, lại không thấy sao? ðấng ñã trừng phạt các 
nước, lại không quở trách sao? Ngài là ðấng dạy dỗ loài người tri thức. “  

– Thi-thiên 94:9-10 

Có người tưởng ðức Chúa Trời không thấy hay không biết họ phạm tội. Sự thật là, 
Ngài chưa xét xử không phải là Ngài kém cỏi, cũng không phải là Ngài không quan tâm, 
và không phải là Ngài nhu nhược. 

ðó là vì lòng thương mà ðức Chúa Trời nhẫn nại và chịu ñựng, hầu cho 
người ác có cơ hội – hết lần này ñến lần khác – ăn năn, hối cải, và thay 
ñổi. 

Nhưng người ác hiểu lầm sự nhẫn nại của Ngài là tính nhu nhược. Họ phạm thượng 
chống Ngài. “Chúa có biết không? Ngài có thấy không? Có nghe không?” Họ ñảm nhận 
rằng Chúa không biết, không thấy, không nghe;  nếu có thì Ngài chắc chắn ñã làm gì rồi. 

Họ thật mù quáng – một cách cố ý – về lịch sử nhân loại. ðức Chúa Trời ñể cho người 
Sô-ñôm ñi xa – ñến nỗi những người ñồng tính luyến ái phô trương ở ngoài ñường và 
trở thành rất hung hăng. ðức Chúa Trời ñể cho những người trong thời Nô-ê ñi xa ñến 
nỗi họ không còn kiềm chế, và mọi khuynh hướng tư tưởng của lòng họ lúc nào cũng 
xấu xa. Nhưng cuối cùng Chúa xét xử và hủy diệt họ. 

Bao lâu Chúa sẽ ñể cho nước mình quay lưng lìa bỏ Ngài? Chúa sẽ ñể cho chúng ta ñi 
bao xa? Ngài ñã quá nhẫn nại không thể tưởng tượng ñược. 

Nhưng ñừng hiểu lầm sự nhẫn nại của Chúa là yếu ñuối, ñộ dung sai, hay chấp nhận. 
Tại vì ngày xét xử công bình của Ngài sẽ ñến. 

Cha ơi, chúng con cần Cha một cách cấp bách. Thế giới này là ñồi bại và 
bội nghịch. Chúng con cần Cha xen vào và ngăn chặn họ tiêu hủy mình. 
Nguyền Nước Cha ñược ñến, ý Cha ñược nên, ở ñất như trời!  Amen. 

 



 

Ngày 30 tháng 4 

Lắng Nghe 
 

“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng...”  

– Thi-thiên 95:7-8 

Tôi ñã vấp ngã nhiều lần, và tôi thú nhận – mỗi lần Chúa ñều nói với tôi và răn tôi trước. 
Nhưng rất tiếc là, tôi không ñể ý ñến lời cảnh cáo của Ngài. Tôi không lắng nghe tiếng 
của Chúa. 

Có khi nghe thấy tiếng của Chúa; Ngài cảnh cáo về ñiều chúng ta sắp sửa làm, và 
chúng ta nói, “ðược rồi Chúa ơi, xin cám ơn. Tôi không cần ai giúp. Tôi biết tôi làm gì.” 
Nhưng sự thật là, chúng ta không biết mình ñang làm gì, và chúng ta thật cần sự giúp 
ñỡ của Ngài. 

Khi phán với bảy hội thánh trong sách Khải-huyền ñoạn 2 và 3, Chúa Jêsus lập lại cùng 
một lời răn, “Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh.” 

Trái ngược với sự chú ý là sự cứng lòng. 

Nếu bạn không ñể ý nghe tiếng của Chúa, cuối cùng bạn sẽ cứng lòng và chai ñiếc ñi. 

Có khi chúng ta làm mình cứng rắn không nghe tiếng Chúa vì chúng ta không hiểu 
ñược tình cảnh khó khăn hay ñau ñớn của chúng ta. Nhưng chúng ta có một chọn lựa 
khác. Thay vì trở nên cay ñắng, thay vì mất ngủ lo nghĩ về vấn ñề của mình, chúng ta 
có thể ghi nhớ rằng ðức Chúa Trời ñang làm việc qua sự ñau khổ, ñể tẩy sạch và ñúc 
nặn chúng ta vào hình ảnh của Chúa Jêsus, Con Ngài. Chúng ta có thể giao những vấn 
ñề cho Ngài và tin rằng Ngài sẽ hoàn thành mục ñích trọn vẹn của Ngài. 

Sự chọn lựa ñẹp lòng ðức Chúa Trời – là lắng nghe và tin cậy Ngài. 

Cha ơi, xin giúp chúng con chăm chú nghe tiếng Cha. Khi cảnh khó khăn 
ñến, xin nhắc nhở chúng con rằng Cha ñang ñiều khiển mọi sự, và có thể 
hoàn thành ý ñịnh của Cha qua tình cảnh của chúng con. Chúng con 
muốn làm ñẹp lòng Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 



 

Ngày 1 tháng 5 

Thế giới kỳ diệu của ðức Chúa Trời  
 

“Lạy CHÚA, công việc của Ngài nhiều biết bao! Ngài ñã dùng khôn ngoan 
làm nên tất cả, Trái ñất ñầy dẫy tạo vật của Ngài.”  

– Thi-thiên 104:24 

Chôn vùi bởi sự sáng tạo ñẹp ñẽ của ðức Chúa Trời, tác giả Thi-thiên tìm cách dùng 
ngôn ngữ sinh ñộng nhất ñể miêu tả công việc của Chúa. 

Ông miêu tả sự tuần hoàn của nước mưa – Chúa dâng nước lên ngọn núi ñể nó chảy 
xuống sông; Ngài làm các suối phun lên nơi thung lũng, ñể cung cấp nước cho tất cả 
thú rừng; Dù nước chảy vào biển, Ngài ñặt giới hạn ñể nước không tràn ra. 

Khi lặng ngắm thiết kế nguy nga và ñẹp ñẽ trong thiên nhiên, tác giả nhận thức sự khôn 
ngoan của ðức Chúa Trời, và ông quỳ lạy thờ phượng Ngài. 

Ngày nay có nhiều người cũng nhìn thấy cùng một thiết kế nguy nga ñẹp ñẻ như tác giả 
Thi-thiên ñã thấy – nhưng thay vì thờ phượng ðấng Tạo-hóa, họ lại quỳ lạy vật thọ tạo, 
tôn thờ thiên nhiên. Họ ngửi mùi thơm của bông hồng, rờ cánh hoa mềm dẻo, chiêm 
ngưỡng sự kết cấu tế nhị, và thưởng thức màu sắc rạng rỡ của nó – rồi kết luận: “Bông 
hồng ñây là ðức Chúa Trời”. Thật là phi lý vô cùng! 

ðiều hợp lý duy nhất là thưởng thức mùi thơm tỏa ra của nó và thán phục: 
“ðây là một tác phẩm của ðức Chúa Trời.” 

Như tác giả Thi-thiên, chúng ta phải thờ phượng ðức Chúa Trời, là ðấng sáng tạo tất 
cả những sự ñẹp ñẻ – mây, suối, núi, biển... và bông hồng. 

Cha ơi, chúng con thờ phượng và ngợi khen Cha về sự sáng tạo của Cha. 
Chúng con kinh ngạc về công việc của Cha, sự khôn ngoan và sự tốt lành 
của Cha. Nguyền Cha làm việc tốt ñẹp trong ñời chúng con. Amen.  

 



 

Ngày 2 tháng 5 

Thỏa Mãn Cho Linh Hồn Khao Khát 
 

“Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, vì các việc 
diệu kỳ Ngài ñã làm cho con cái loài người! Vì Ngài cho người khát ñược 
giải khát Và người ñói ñược no với những vật ngon.”  

– Thi-thiên 107:8-9 

Bạn có từng ñi ra khỏi tiệc lễ Tạ-ơn và nói, “Tôi không bao giờ muốn ăn nữa”? Lúc ñó 
bạn nói thật, bạn thật không muốn ăn thêm. Nhưng ñến buổi tối, bạn lại ñi về nhà bếp 
tìm bánh kem mà ăn. ðó là tại vì cơ thể ñòi hỏi sự cung cấp ñều ñều. 

Xác thịt không bao giờ thỏa mãn. 

Bất chấp bạn nuôi dưỡng nó bao nhiêu, nó luôn luôn muốn nhiều hơn. Quả thật, nếu 
bạn nhường một bộ, thay vì thỏa mãn, nó cứ ñòi hỏi thêm, cho ñến khi cuối cùng nó 
hoàn toàn trói buộc bạn. 

Cũng như cơ thể con người có sự ñói khát, phần linh cũng có sự khao khát. Vấn ñề là 
khi bạn tìm cách thỏa mãn nhu cầu thuộc linh bởi những ñiều thuộc xác thịt, bạn sẽ thất 
bại. 

Bạn ñang ao ước ðức Chúa Trời nhiều hơn phải không? Khao khát về sự bình yên và 
công chính không? Trong Giăng 6:35, Chúa Jêsus phán, “Chính Ta là bánh hằng sống, 
ai ñến với Ta sẽ không bao giờ ñói, còn ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát.” 

Chúa Jêsus là sự giải ñáp cho tất cả những ước ao của bạn. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha rằng qua Con Ngài, sự khao khát của 
chúng con ñã ñược thỏa mãn. ðối với những người vẫn còn mưu cầu thỏa 
mãn nhu cầu thuộc linh bởi vật chất, xin Thánh Linh của Cha thu hút họ về 
với Chúa Jêsus. Cầu nguyện trong danh Ngài, amen. 

 



 

Ngày 3 tháng 5 

Tôi Có Thể Dâng Gì Cho Ngài? 
 

“Tôi sẽ lấy gì ñền ñáp CHÚA Về mọi ơn lành Ngài ban cho tôi?”  

– Thi-thiên 116:12 

Mấy cháu của tôi biết bà ngoại thích bông hoa, cho nên chúng hay ñi ra ngoài vườn hái 
bông cho vợ tôi. Nhưng chúng nó không kỹ lưỡng, thường thường bỏ quên cọng hoa, 
và nhiều lần ñạp hư những cây xung quanh. 

ðó là vườn hoa của tôi và vợ tôi. chúng nó ñi vào vườn hoa của tôi ñể hái bông cho vợ 
tôi. Nhưng bạn biết không? Chúng tôi rất yêu thích những món quà ñó. 

Tôi nghĩ ðức Chúa Trời cũng nhận quà của chúng ta với thái ñộ này. Ngài không cần gì 
cả. Dù sao chăng nữa, bất cứ vật chất gì cũng thuộc về Ngài. “Vì cả quả ñất và mọi vật 
ñều thuộc về Chúa.” (1 Cô-rinh-tô 10:26). Có khi chúng ta ñi vào vườn hoa của Ngài ñể 
hái hoa cho Ngài, và làm lộn xộn khắp nơi. Tuy thế, Ngài nhận lấy những gì chúng ta 
dâng hiến với lòng thương mến khoan dung. 

Khi bạn cân nhắc tất cả những gì mà ðức Chúa Trời ñã cung cấp và làm cho bạn – sự 
cứu rỗi, tẩy sạch, sự hy vọng vào thiên ñàn – bạn cảm thấy muốn dâng lại Ngài món 
quà gì. 

Có món gì ñáng giá mà chúng ta có thể dâng cho Ngài? 

Chỉ có một món mà Ngài thật sự muốn từ bạn. Và chỉ có một món mà thôi. ðó là tấm 
lòng của bạn. 

Cha ơi, khi chúng con nghĩ ñến tất cả gì Cha ñã cho chúng con – sự cứu 
rỗi, sự sống ñời ñời, thức ăn mỗi ngày – chúng con tự hỏi không biết có gì 
có thể dâng cho Cha. Cho nên, chúng con dâng tấm lòng và cuộc ñời 
chúng con cho Cha như một tế lễ tạ ơn. 

 



 

Ngày 4 tháng 5 

ðiều Ao Ước: Chết Hay Sống 
 

“Xin xoay mắt tôi ñể khỏi nhìn những ñiều vô giá trị; Xin ban cho tôi sức 
sống trong ñường lối Ngài”  

– Thi-thiên 119:37 

Thật lạ, những ñiều vô ích của thế gian có thể làm chúng ta mê mẫn biết bao. 

ðức Chúa Trời ñặt A-ñam và Ê-va vào vườn Ê-ñen và phán, “Con có thể ăn bất cứ trái 
cây nào trong vườn, nhưng chỉ có một cây duy nhất là cây ở giữa vườn thì không ñược 
ăn, vì ngày nào con ăn trái ñó chắc chắn con sẽ chết." Và cây nào mà Ê-va thấy hấp 
dẫn nhất? Cây nào mà y cảm thấy bị quyến rũ? Chính là cây bị cấm. 

ðiều tội ác quyến rũ, thu hút, và lừa dối vô cùng. Con người bị lôi cuốn bởi ñiều cấm vì 
họ tưởng, một cách sai lầm, rằng ñó sẽ ñem sự thỏa mãn và hài lòng. “Nếu tôi có ñược 
ñó, thì tôi sẽ hoàn toàn sung sướng.” Nhưng sự thật là, khi chúng ta theo ñuổi những 
ñiều cấm, chúng ta cuối cùng sẽ cảm thấy trống rỗng hơn. 

Sự kích thích của thế gian không bao giờ giữ ñược lâu. 

ðức Chúa Trời tôn trọng sự lựa chọn của chúng ta. Nếu chúng ta chọn lựa theo ñuổi 
kinh nghiệm xác thịt, hy vọng tìm ñược sự thỏa mãn, Ngài sẽ tôn trọng sự quyết ñịnh 
ñó. Nhưng khi chúng ta sẵn sàng bỏ qua một bên sự truy cầu của xác thịt, và theo ñuổi 
việc của Thánh Linh, Chúa cũng tôn trọng sự chọn lựa ñó. 

Người khôn ngoan là người như ða-vít, cầu xin sự giúp ñỡ của Chúa. “Chúa ơi, xin giữ 
mắt con. Xin khiến con chết về sự cám dỗ của xác thịt, và sống về ñường lối Ngài.” 

Cha ơi, xin giúp chúng con rời bỏ sự theo ñuổi ñiều trống rỗng mà hứa giả 
dối cho sự thỏa mãn. Nguyền chúng con chết về xác thịt và sống về Cha, 
hầu cho chúng con có thể giao thông với Cha và soi sáng như ngôi sao 
mãi mãi. Nhân danh Chúa Giê-su Christ, amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 5 

Sự Trói Buộc Của Tội Ác 

 

“Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa; Chớ ñể sự gian ác gì lấn 
lướt trên tôi”  

– Thi-thiên 119:133 

Con ruồi – không thấy cái bẫy ở trước mặt – bị lọt vào màng nhện. Mới ñầu thì nó gắng 
sức vùng vẫy, quăng hất lung tung, tìm chỗ trốn thoát. Nhưng nó càng vùng vẫy, càng 
bị vướng mắc, cho ñến cuối cùng, hoàn toàn bị trói buộc . 

Cũng như con ruồi, chúng ta có khi bị vướng vào tội lỗi. Rượu mê, ma tuý, cờ bạc, sách 
báo khiêu dâm, thông dâm, ngoại tình – làm cho bạn nghiện, như màng nhện thu hút 
bạn ñi sâu vào lần lần, ñến khi bạn hoàn toàn bị sự ñồi bại trói buộc. 

Ngay lúc bạn giao mình cho tội lỗi, bạn rơi vào quyền lực của Sa-tan. 

“Tôi ñược phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không ñể bị nô lệ cho ñiều gì cả." (1 Cô-rinh-
tô 6:12). Chúa Jêsus ñến thế gian ñể tiêu diệt quyền lực chế ngự của Sa-tan. Ngài ñến 
ñể giải cứu bạn, và “công bố tự do cho kẻ bị giam cầm.” (Lu-ca 4:18). 

Người khôn ngoan là người dùng sự tự do của mình ñể tránh khỏi cạm bẫy của tội ác. 
Nhưng nếu bạn ñã bị giam cầm, hãy biết rằng bạn có thể ñược tự do qua Chúa Jêsus.  
Bạn không cần bị nô lệ trong tội lỗi và bị tiêu diệt. ðấng Christ có thể giải phóng bạn. 
Hãy xưng tội và ñể Ngài ñập vỡ sự kìm kẹp của Sa-tan.  

Chúa ơi, cám ơn Ngài có quyền năng trên sự tối tâm. Xin làm mạnh chúng 
ta, hầu cho chúng ta khỏi bị rơi vào màng nhện của tội lỗi, và giữ chúng ta 
trong Lời Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 6 tháng 5 

Làm Vui Lòng ðức Chúa Trời  
 

“Vì CHÚA vui lòng nơi con dân Ngài; Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho 
những kẻ khiêm nhường”  

– Thi-thên 149:4 

Khi chúng ta thấy niềm vui của người mà ñã làm một vật hư hỏng trở thành như mới, 
thì có lẽ chúng ta hiểu ñược lòng của Chúa. Ngài vui thích lấy cuộc ñời mà ñã bị tội lỗi 
tàn phá và hồi phục ñó trong hình bóng của Con Ngài. 

Khi Chúa nhìn vào bạn, Ngài thấy công việc ơn ñiển của Ngài trong bạn. Ngài thấy từ 
tro bụi một cuộc ñời thất bại, những gì ñáng giá và ñẹp ñẽ ñã ñược thành hình. Chúa 
cũng vui lòng khi Ngài thấy bạn chọn lựa sống theo Thánh Linh, và giao phó ñời bạn 
cho Ngài, ñể Ngài có thể làm bạn phù hợp với hình bóng của Con Ngài.  

Khi ðức Chúa Trời nhìn bạn, Ngài vui lòng. 

Nhưng cũng có những cảnh tượng không làm vui lòng Chúa. ðức Chúa Trời không 
thích ñiều ñồi bại (Thi-thiên 5:4). Chúa không vui về những người lui bước ra khỏi ñức 
tin. (Hê-bơ-rơ 10:38). Và những người sống theo xác thịt không làm vui lòng Chúa (Rô-
ma 8:8). Chúa không vui khi bạn chọn lựa sống theo xác thịt vì Ngài biết ñó sẽ tiêu hủy 
bạn. 

Hãy tự hỏi một cách thành thật: Tôi ñang làm vui lòng mình, hay ðức Chúa Trời? 
Những hoạt ñộng mà bạn dành hết thì giờ cho – làm vui lòng Chúa, hay chỉ làm vui bạn? 
Hãy nhớ lời của Chúa Jêsus, nói về ðức Chúa Cha, “Ta luôn làm ñẹp lòng Ngài” (Giăng 
8:29). Khi bạn chọn lựa làm như vậy, ñời bạn sẽ hài lòng hơn và nhiều ý nghĩa hơn. 

Hãy sống một cách làm ñẹp lòng ðức Chúa Trời. 

Cha ơi, xin giúp chúng con sống một ñời sống mà ñem vinh dự cho Cha. 
Nguyền chúng con hiến dâng mình ñể làm ñẹp lòng Cha. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen.  

 



 

Ngày 7 tháng 5 

Nhận Biết Ý ðịnh Của ðức Chúa Trời  
 

“Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. 
Hãy nhận biết Ngài trong mọi ñường lối mình, Ngài sẽ làm cho ñường lối 
của con bằng thẳng”  

– Châm-ngôn 3:5-6 

Chúng ta sống hầu ñể tán dương Chúa và tuân theo ý muốn của Ngài. Nhưng làm sao 
biết ñược Ngài muốn chúng ta làm gì? Trong câu trên, Sa-lô-môn cho chúng ta ba biện 
pháp ñể khám phá ý muốn của ðức Chúa Trời. 

ðiều thứ nhất, “Hết lòng tin cậy CHÚA.” Bạn sẽ không luôn luôn hiểu ñược Chúa ñang 
làm gì – hay tại sao. Bạn phải hoàn toàn ñặt hết sự tin cậy vào Ngài. 

Thứ hai, “Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của mình.” Tôi rất ngạc nhiên rằng ý Chúa 
không ñược khám phá ra trong những hội nghị bàn luận về chánh sách mở mang giáo 
hội, một cách hợp lý và chu ñáo, nhưng lại ñược khám phá ra trong những buổi họp 
cầu nguyện.  

Thứ ba, “Nhận biết Ngài trong mọi ñường lối mình.” ðừng quyết ñịnh ñiều gì trước khi 
bạn cầu hỏi ðức Chúa Trời . 

ðức Chúa Trời hướng dẫn bằng những cách rất ñơn giảng và tự nhiên. 

Mặc dù chúng ta thích nghe ý muốn của Chúa hơn – ñể chúng ta có thể quyết ñịnh 
muốn ñi theo hay không – nhưng Chúa không hướng dẫn bằng cách này. Bạn thường 
thường không thấy thiên sứ ca hát hay làm dấu cho bạn ñi hướng này hướng ñó. Cứ 
sống một ñời sống hết lòng tận trung với Chúa; tin cậy Ngài, và nhận biết Ngài khi bạn 
cảm thấy sự thúc ñẩy ñi hướng này hướng nọ, thì “Ngài sẽ hướng dẫn ñường lối của 
bạn.” 

Chúa ơi, chúng ta dâng hiến thân thể và cuộc ñời chúng ta như dụng cụ 
mà qua ñó Ngài có thể thành tựu ý muốn của Ngài trên thế gian. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ , amen. 

 



 

Ngày 8 tháng 5 

Con ðường Công Chính 
 

“Trong con ñường công chính có sự sống, Trên lối ấy không có sự chết”  

– Châm-ngôn 12:28 

ðức Chúa Trời cho Môi-sê Mười ðiều Răn, hầu cho chúng ta hiểu biết sự công chính là 
như thế nào.  Bốn ñiều răn ñầu bày tỏ ñiều kiện ñể làm ñúng với Chúa. Sáu ñiều răn 
tiếp sau là ñiều cần thiết ñể làm ñúng với người. 

Nếu chúng ta ngừng tại ñây, thì chúng ta sẽ rắc rối lắm, tại vì không ai có thể ñạt ñược 
sự công chính. Nhưng vì Ngài biết con người không thể ñạt ñến tiêu chuẩn của sự 
công chính, ðức Chúa Trời thiết lập một tiêu chuẩn khác. Nếu chúng ta chỉ cần ñặt sự 
tin cậy vào Ngài, Ngài sẽ quy ñức tin của chúng ta là công chính. 

Bạn tin gì? Bạn có tin rằng ðức Chúa Trời hằng sống, là ðấng Tạo-hóa vũ trụ, yêu 
thương thế gian, (kể cả bạn), ñến nỗi ñã sai Con một của Ngài ñể gánh vát tội lỗi của 
bạn và chết thay cho bạn. 

Chúa Jêsus hứa rằng hể ai tin Ngài sẽ không chết. 

Chúa Jêsus không phải hứa rằng chúng ta sẽ sống mãi mãi trong cơ thể này, nhưng 
chúng ta sẽ sống mãi mãi trong sự hiện diện của Chúa – không bao giờ bị tách rời khỏi 
Ngài. 

Trong thơ từ cho hội thánh Ê-phê-sô, ông Phao-lô chép, “Anh chị em ñã chết vì vi phạm 
và tội ác mình, Ngài làm cho Anh chị em sống lại” (Ê-phê-sô 2:1). Nếu bạn ngày nay ñặt 
sự tin cậy vào Chúa Jêsus Christ, thì linh hồn bạn có thể sống lại. Bạn có thể ý thức 
ñược Chúa, tình thương của Ngài, và ý ñịnh và chương trình của Ngài cho ñời bạn. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ sự cung cấp của Cha mà nhờ ñó chúng con ñã 
ñược xưng công chính. Xin giúp chúng con sống trong sự công chính ñó, 
ñi trên con ñường dẫn tới sự sống. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 9 tháng 5 

Con ðường Sai Trật 
 

“Có một con ñường dường như chánh ñáng cho loài người, nhưng ñến 
cuối cùng là con ñường sự chết.”  

– Châm-ngôn 14:12 

Cuối cùng, chỉ có hai trung ñiểm trong ñời. Bạn hoặc ở trên con ñường dẫn ñến thiên-
ñàng, hoặc trên con ñường dẫn tới ñịa ngục. 

Về hai con ñường ñó, Chúa Jêsus Christ phán, “Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và 
ñường khoảng khoát dẫn ñến sự hư mất, kẻ vào ñó cũng nhiều.” (Ma-thi-ơ 7:13). 

Người khôn ngoan sống có mục ñích. 

Người khôn ngoan nhìn trước lo xa và ñặt mục tiêu cho cuộc ñời họ – những ñiều họ 
muốn làm xong khi họ ñi tới sự kết thúc của ñời họ. Họ nghĩ ñến giờ phút mà họ sẽ 
ñứng trước mặt Chúa Jêsus. Họ sống một cách ñể ñược Chúa ngợi khen, “Giỏi lắm, 
ñầy tớ tốt và trung tín!” (Ma-thi-ơ 25:21). 

Trái lại, người ngu xuẩn ñi một cách không mục ñích. Tin tưởng vào lời dối của Sa-tan 
rằng “tất cả con ñường ñều cuối cùng dẫn ñến ðức Chúa Trời”, họ phớt ñi những cảnh 
cáo dọc ñường. Không phải bất cứ ñường nào ñều ñưa ñến ðức Chúa Trời chân thật 
và hằng sống ñâu! Ngoài Chúa Jêsus, tất cả con ñường ñều dẫn ñến sự chết – và sự 
chia rẽ vĩnh viễn với ðức Chúa Trời duy nhất và chân thật. 

Hãy nhìn vào ñời bạn. Thẩm tra con ñường dưới chân bạn. Bạn ñã chọn con ñường 
của Chúa Jêsus không? Và bạn nhờ gì mà ñịnh ñoạt – lời của con người, hay Lời của 
Chúa? 

Cha ơi, chúng con cầu xin Thánh Linh của Cha hướng dẫn chúng con ñi 
trên con ñường dẫn ñến Cha. Chúng con rất cảm kích rằng Con của Cha 
ñã mở một con ñường cho chúng con – dẫn thẳng tới Cha. Nguyền chúng 
con ñi trên ñường lối, chân lý, và ánh sáng của Cha. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 5 

Ngọn Tháp Kiên Cố. 
 

“Danh CHÚA là ngọn tháp kiên cố; Người công chính chạy vào ñó và 
ñược an toàn”  

– Châm-ngôn 18:10 

Trong thời cổ xưa, con người xây dựng ngọn tháp kiên cố dọc tường thành vây quanh 
các thành phố. Từ ngọn tháp, người canh gác có thể nhìn thấy tầm xa và dể phát hiện 
kẻ thù ñến gần. Khi chiến tranh bùng nổ, những ngọn tháp cho bạn ưu thế về ñộ cao. 
Những cây giáo không ñạt tới bạn, trong khi bạn có thể ném giáo xuống kẻ tấn công ở 
dưới. Nhờ vậy, người ta chạy ñến ngọn tháp khi có nguy hiểm. 

Chúng ta cũng có một ngọn tháp kiên cố – một nơi ẩn náo mà chúng ta có thể chạy tới 
khi cuộc xung ñột trong ñời sắp xảy ñến. 

Nơi ẩn náo của chúng ta là danh Chúa. 

ðã vô số lần, trong lúc hoạn nạn, tôi chạy tới danh Chúa Jêsus và ñược an toàn. Trong 
lúc túng quẫn, sợ hải, bất ñịnh, tuyệt vọng, bơ vơ và yếu ñuối, tôi ñã chạy ñến nơi mà 
tôi biết sẽ có an ủi và an toàn; Tôi ñã chạy tới Chúa Jêsus. 

Ngài là Giê-hô-va Di-rê; Ngài ñã cung cấp sự cứu rỗi. Ngài là Giê-hô-va ngọn cờ của tôi. 
Ngọn cờ của Ngài trên ñầu tôi là tình thương. Ngài là Giê-hô-va-Sa-lam, ðấng ban bình 
an. Ngài là Giê-hô-va Công Nghĩa, sự công chính của tôi. Ngài là Giê-hô-va Sam-ma, 
bất cứ tôi ở ñâu, Ngài ở ñó. 

Chúa Jêsus là ðấng Cứu Rỗi, Hòn ðá, Nơi Ẩn Nấp, Ngài là ngọn Tháp kiên cố của 
chúng ta. 

Bạn có ñang cảm thấy bị dồn dập không? E sợ, hay bất ñịnh? Hãy chạy tới Chúa Jêsus. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ sự giúp ñở, sức mạnh, và sự chắc chắn mà 
chúng con nhận lãnh qua danh Chúa Jêsus, là danh trên hết các danh. 
Nhân danh Ngài, amen. 

 



 

Ngày 11 tháng 5 

Người Bạn Hoàn Hảo 
 

“Người có nhiều bạn bè có thể là tai hại; Nhưng một người bạn thân gần 
gủi hơn anh em ruột.”  

– Châm-ngôn 18:24 

Chúng ta không luôn luôn dễ thương. ðó là vì chúng ta dễ bị tâm trạng thay ñổi tánh 
tình. Tôi giờ phút này có thể dễ thương, nhưng giờ phút khác có thể khác hẳn. 

Một người bạn tốt thương bạn bất chấp tánh tình bạn ra sao. 

Rất khó mà tìm ñược người bạn như vậy. Nhưng tôi ñã có một người Bạn thương tôi 
bất chấp tánh tình tôi như thế nào. Ngài biết mọi mặt của cá tính tôi – tốt, và xấu. Thực 
ra, giữa chúng ta không có bí mật. Ngài biết hết tất cả những khuyết ñiểm, tất cả những 
sự thiếu sót của tôi. Tuy vậy, Ngài vẫn thương yêu tôi. 

Ngài là ðấng bắt ñầu mối tình hữu này. Và Ngài cũng là ðấng duy trì nó. Ngài trung 
thành với tôi bất cứ gì xẩy ra, và khi người khác ruồng bỏ tôi, Ngài ở lại. Ngài ñã hứa sẽ 
không bao giờ lìa tôi, không bao giờ bỏ tôi (Hê-bơ-rơ 13:5). 

Tôi ñã làm Bạn tôi thất vọng vô số lần, nhưng Ngài không bao giờ làm tôi thất vọng. 
Ngài tha thứ mọi vi phạm ñối với Ngài. Ngài chỉ bảo tôi khi tôi cần sự chỉ dẫn, và tôi 
chưa từng thấy Ngài sai lầm. Ngài luôn luôn nghĩ ñến tôi. Ngài có vẽ không nghĩ ñến 
phúc lợi mình, nhưng luôn luôn quan tâm ñến phúc lợi của tôi. Quả thật, Ngài thương 
tôi ñến nỗi hy sinh mạng sống cho tôi. 

Ngài cũng làm vậy cho bạn. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha về Con Một của Cha, Ngài ñã hy sinh 
mạng sống mình hầu cho chúng con có thể làm bạn với Cha. Chúng con 
cầu xin rằng, như Áp-ra-ham ñược xưng là bạn của Cha, chúng con cũng 
ñược xưng bạn với Cha. Chúng con muốn hiểu biết Cha một cách mật 
thiết. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 12 tháng 5 

Sự Kính Sợ ðức Chúa Trời  
 

“Lòng con chớ ganh tị với những kẻ tội lỗi, Nhưng hãy luôn luôn kính sợ 
CHÚA...  

– Châm-ngôn 23:17 

Sa-tan luôn luôn mô tả ñời sống tội lỗi như là sôi ñộng và thú vị. Nếu bạn thừa nhận giá 
trị bề ngoài của nó, thì bạn dễ mà ganh tị những người ñang hưởng thụ niềm vui sướng 
của tội lỗi. Nhưng bạn phải nhìn xa hơn. 

Bạn phải so sánh hậu quả của một cuộc ñời ñồi bại với thành quả của một 
cuộc ñời công chính. 

Một cuộc ñời có thể chấm dứt với sự chết và sự chia ly vĩnh viễn với ðức Chúa Trời, 
hoặc ñược thưởng sự sống ñời ñời với Chúa trong Thiên-ñàng. Thay vì ganh tị những 
người tội ác, câu Châm-ngôn trên bảo chúng ta phải luôn luôn kính sợ Chúa. Có người 
hiểu lầm sự kính sợ Chúa giống như sự sợ hải mà thắt chặt tim bạn khi bạn thình lình 
nhìn thấy ñèn chớp xanh-ñỏ của xe cảnh xát xuất hiện ở ñằng xau xe bạn. Nhưng ñó là 
loại sợ hải sai lầm. 

Loại sợ hải ñúng ñắn là giống như tâm trạng của bạn khi bạn sắp sữa trình bày một 
diễn văn trước ông Tổng thống Mỹ. “Quần áo tôi có thích ñáng không? Bài diễn văn tôi 
có ñúng ñắn không?” 

Nếu chúng ta kinh sợ trước mặt ông Tổng thống, chúng ta không càng phải kinh sợ khi 
ñứng trước mặt ðức Chúa Trời, là ðấng sáng tạo vũ trụ sao? Người khôn ngoan là 
người kính sợ Chúa – và ñể sự kính sợ ñó thúc ñẩy họ sống một cuộc sống ñẹp lòng 
Ngài. 

Cha ơi, xin giúp chúng con có trí khôn ñể biết ñược con ñường sẽ dẫn 
chúng con tới ñâu. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan ñể rời khỏi tội 
lỗi và cam kết cuộc ñời chúng con ñi theo Chúa Jêsus. Nhân danh Ngài, 
amen. 

 



 

Ngày 13 tháng  5 

Sự Bất ðịnh Của Ngày Mai 
 

“Chớ khoe khoang về ngày mai, vì con không biết ngày mai có ñiều gì sẽ 
xảy ra”  

– Châm-ngôn 27:1 

Chúng ta không biết nhiều về tương lai, nhưng một ñiều chúng ta biết là: ngày mai là 
bất ñịnh. 

Tuy vậy, tín ñồ biết một ñiều khác. Tín ñồ biết rằng bất chấp ngày mai như thế nào, 
ðức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. Chúa Jêsus hứa, “Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao 
giờ bỏ con!" (Hê-bơ-rơ 13:5). Có nghĩa là dù có sự ñau ñớn, buồn rầu, hay thảm 
thương ñến ngày mai, bạn sẽ có khả năng ñương ñầu với những khó khăn ñó, vì Chúa 
Jêsus sẽ ở cùng bạn. 

Ý ñịnh của ðức Chúa Trời là nhân tố ẩn số của ngày mai. 

Ông Gia-cơ nói rằng ñặt kế hoạch không phải là sai, nhưng khi chúng ta ñặt kế hoạch, 
chúng ta cần phải trù tính với một nhân tố bất ngờ. “Bây giờ, hãy nghe ñây, những 
người ñang nói: ‘Nay mai chúng ta sẽ ñi ñến thành phố kia, làm việc một năm, buôn 
bán kiếm lời!’ Nhưng anh chị em không biết ngày mai ñời sống mình ra sao! anh chị em 
giống như hơi nước, hiện ra chốc lát rồi biến mất. ðáng lẽ anh chị em nói rằng: ‘Nếu 
Chúa muốn thì chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ làm việc này việc kia!’" (Gia-cơ 4:13-15). 

“Nếu Chúa muốn.” Một cách ñể tống sự bất ñịnh ra khỏi ngày mai và ñem sự chắc chắn 
vào là tin cậy vào Ngài. Hãy tin rằng Chúa thương bạn và có một kế hoạch cho ñời bạn. 
Hãy tin rằng Ngài ở cùng với bạn bất chấp sự gì xẩy ra – và cởi mở ñể cho Ngài chỉ 
huy và hướng dẫn bạn. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ rằng cánh tay của Cha ñiều khiển những tình 
huống bao quanh ñời chúng con. Xin giúp chúng con nghĩ ñến Cha trong 
mọi kế hoạch. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 14 tháng 5 

Cuộc ðời Trong Con Ngài 
 

“Ta ñã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, hết thảy ñều hư không, 
theo luồng gió thổi.”  

– Truyền-ñạo 1:14 

Sa-lô-môn sống vì trí thức, hoan lạc, giàu sang, quyền thế, và tiếng tăm – nhưng khi ñi 
tới sự kết thúc của ñời ông, tất cả những gì còn lại chỉ là thất vọng, trống không, và một 
tấm lòng không toại. 

Cuộc ñời dưới mặt trời (ngoài ðức Chúa Trời) là trống rỗng. Tuy nhiên, cuộc ñời trong 
Con Ngài, là phong phú và thoả mãn. Tại vì công việc làm cho Chúa không bao giờ là 
vô ich; khác hẳn với công việc làm cho chính mình – những tham vọng, mục ñích, và 
khát vọng ích kỷ. Chẳng bao lâu sau khi bạn rời khỏi thế gian, những thành tựu ñạt 
ñược một cách ích kỷ sẽ không còn và không ñược nhớ tới. 

Chỉ có cuộc ñời sống trong Chúa Jêsus là có lợi ích trường cửu. 

Xứ-ñồ Phao-lô chép, khi gần tới ngày rời khỏi thế gian, “Ta ñã chiến ñấu anh dũng 
trong trận mạc, ñã hoàn tất cuộc chạy ñua và giữ vững ñức tin. Hiện nay, mão miện 
công chính ñã dành sẵn cho ta. ðến ngày ấy, Chúa là vị Thẩm Phán công minh sẽ trao 
nó cho ta; chẳng những cho ta thôi ñâu, nhưng cũng cho mọi người yêu mến sự quang 
lâm của Ngài.” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). 

“Và ñây là lời chứng ñó: ðức Chúa Trời ñã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc và sự 
sống này ở trong Con Ngài. Ai có ðức Chúa Con thì có sự sống” (1 Giăng 5:11-12). 

Khi chúng ta sống tới ngày cuối cùng và mong ñợi một cơ nghiệp không hề bị mục nát, 
hư hoại, ñang chờ ñợi chúng ta trong nước Ngài – ñó là vinh hiển biết bao. Những 
người ñã sống cuộc ñời họ trong Con Ngài, trung ñiểm của con ñường họ không phải là 
trống rỗng, ñau buồn, hay ân hận, mà là khởi ñầu của sự sống vinh hiển. 

Cha ơi, chén con ñầy tràn và chúng con không thể kìm ñược cảm xúc vui 
mừng và hạnh phúc mà chúng con ñã kinh nghiệm trong một cuộc ñời 
sống trong Con Ngài.  Cám ơn Cha ban phước hạnh cho chúng con. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 5 

Ai Biết ðược? 
 

“Vì những ngày của ñời người là phù vân, trôi qua như bóng, ai biết ñược 
ñiều gì là tốt, lợi ích cho mình?”  

– Truyền-ñạo 6:12 

Cuộc ñời là ngắn và không chắc chắn, và một cuộc ñời sống theo xác thịt là không toại. 
Những ñiều này chúng ta biết. Nhưng nhiều hơn nữa, thì chúng ta không biết nhiều. 

Nếu chúng ta có thể lựa chọn giữa sự giàu sang và sự nghèo nàn, chúng ta sẽ chọn sự 
giàu sang một cách nồng nhiệt.  Song, ñiều nào tốt hơn? Kinh Thánh có nhiều cảnh cáo 
cho người giàu. Chúng ta không biết sự giàu sang sẽ thay ñổi thái ñộ của chúng ta ñối 
với Chúa như thế nào. 

Ai biết ñược ñiều gì là tốt nhất cho chúng ta? Chúng ta không biết. Chỉ có 
Chúa biết. 

Nếu chúng ta ñược quyền chọn lựa, thì chúng ta sẽ chọn lựa sự khoẻ mạnh thay vì 
bệnh hoạn. Nhưng nào là tốt hơn? Bệnh hoạn sẽ kéo chúng ta gần Chúa hơn, hay 
khiến chúng ta giận hờn với Chúa? 

ðiều nào tốt hơn? Sự thành công hay thất bại? Vả lại, nếu có thể chọn lựa, ai cũng 
chọn sự thành công. Nhưng bao nhiêu người ñi ñến Chúa vì ñã thất bại trong ñời họ. 
Khi tới ñiểm tuyệt vọng, nhiều người chạy tới thập tự giá.  

Vì chúng ta không thể biết ñược tương lai, lẽ nào chúng ta không giao ngày mai vào tay 
của ðấng thông suốt mọi sự? Vì chúng ta không biết ñiều gì là tốt nhất cho chúng ta, 
không lẽ chúng ta còn tranh cãi với Chúa về những ñiều Ngài cho phép xẩy ra trong ñời 
chúng ta sao? 

Người khôn ngoan quy phục mình cho Chúa và tin rằng Ngài sẽ làm những ñiều tốt 
nhất. 

Cha ơi, chúng con tin rằng Cha có trí tuệ vô tận. Cho nên chúng con ñặt 
tương lai mình vào tay Cha. Vì chỉ có Cha biết ñược ngày mai. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 16 tháng 5 

Gieo Hạt 
 

“Ai quan sát chiều gió sẽ không gieo, Ai nhìn xem hướng mây sẽ không 
gặt.”  

– Truyền-ñạo 11:4 

Mọi việc chúng ta làm ñều có sự rủi ro và khó khăn. Thường thường chúng ta không ñể 
cho sự rủi ro chắc hẳn cản trở chúng ta ñạt ñến mục ñích của mình. Chúng ta cho 
những sự rủi ro như sự thách thức – và chúng ta tiến lên. Nếu không thì chúng ta sẽ 
giới hạn nhiều ñiều chúng ta có thể thực hiện trong ñời. 

Sa-lô-môn nói về những người mà ñể cho chiều gió cản trở họ gieo, và ñể cho mưa 
cản trở họ gặt. Nếu sự lo ngại có thể cản trở sự thu hoạch vật chất, thì nó càng cản trở 
sự thuộc linh biết bao. 

Khi chúng ta làm chứng (gieo hạt),  Lời Chúa rơi vào các loại ñất khác nhau. Không 
phải tất cả ñều ñược tiếp nhận. Chúng ta ñôi khi nhìn một người nào ñó và kết luận 
rằng người ấy không có hy vọng, không cần làm chứng cho họ làm chi. Nhưng ñó là sai 
lầm. Không gieo Lời Chúa vì sự khó khăn –thực sự hay tưởng tượng, là không tuân 
lệnh Chúa Jêsus ñể truyền giảng Phúc Âm cho khắp thế giới. 

Benjamin Franklin nói, “Một người mà giỏi về tránh né, hiếm khi giỏi về những việc 
khác.” Không ai có cớ ñể bào chữa về tội không phục tùng. 

Chúa bảo chúng ta gieo Lời Ngài vào những nơi có vẽ không hợp lý – và 
giao thành quả cho Chúa. Ngài không kêu gọi chúng ta thẩm phán tình 
trạng lòng người. 

Tác giả Thi-thiên chép, “Người nào vừa ñi vừa khóc, mang giống ra gieo, sẽ trở về, vác 
bó lúa mình trong tiếng hát vui vẻ.” (Thi-thiên 126:6). Vụ thu hoạch ñang chờ ñợi chúng 
ta. ðừng ñể ý ñến gió và mưa, hay những lý luận mà có thể làm trở ngại. Hãy gieo hạt 
mà Chúa ñã giao cho chúng ta gìn giữ. 

Cha ơi, xin giúp chúng con trung thành với trách nhiệm gieo trồng Lời Cha 
và tình thương của Cha vào lòng của tất cả người xung quanh. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 5 

Lá Cờ Tình Thương Của Ngài 
 

“Chàng ñưa tôi vào phòng yến tiệc, và phủ lên tôi lá cờ tình yêu.”  

– Nhã-ca 2:4 

Khi một ñôi trai gái ñang trong giai ñoạn tìm hiểu nhau, họ thường thường cố gắng che 
giấu sự thật của mình. Vì chúng ngại rằng nếu ñối phương biết ñược sự thật, họ sẽ 
không thương chúng ta nữa. Chúng ta muốn người khác tưởng mình luôn luôn dịu 
dàng và không bao giờ nóng giận. Rồi sau khi kết hôn – sự thật làm sửng sốt vô cùng.  

Một trong những ñiều kỳ diệu về Chúa Jêsus là, Ngài biết hết tất cả về bạn – ngay cả 
những gì bạn không biết về chính mình. Ngài thấy những khuyết ñiểm và sai lầm của 
bạn, và biết bạn từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, xuôi và ngược, và vẫn thương bạn. 
Ngài ñã mời bạn vào phòng yến tiệc, và phủ ngọn cờ tình thương lên bạn. 

Ngọn cờ ñó có nghĩ gì? ðó là lời tuyên bố của ðức Chúa Trời cho người ñời, “ðây là 
một người Ta thương yêu.” 

Nhiều lần khi tình thương của Chúa ñến với tôi ngay lúc tôi thua kém nhất. Khi tôi tồi 
tàn, xấu xa và hoàn toàn không ñáng thương, chính là lúc ñó ðức Chúa Trời bày tỏ cho 
tôi tình thương vô hạn và vô ñiều kiện. Ngài làm vậy hầu cho tôi có thể yên tâm biết 
rằng tình thương của Ngài là kiên ñịnh, không thay ñổi. 

Suốt cuộc ñời bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm ñược một mối tình 
thương như tình thương của ðức Chúa Trời. 

Tình thương của ðức Chúa Trời chỉ tìm ñiều tốt nhất trong bạn. Tình thương của Ngài 
là ñủ thánh khiết ñể vượt qua những thất bại của bạn, và ñủ mạnh ñể chịu ñựng những 
sự yếu ñuối của bạn. Tình thương của ðức Chúa Trời là vĩnh viễn. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ tình yêu vô ñiều kiện của Cha mà chúng con ñã 
kinh nghiệm và tin cậy. Chúng con cầu xin cho những người mà chưa giao 
phó mình cho Ngài.  Nguyền họ ngày nay biết ñược một mối tình thương 
vượt trên mọi hiểu biết con người. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 5 

Lời mời 
 

“Nào, anh yêu dấu,..  chúng ta hãy sớm ra thăm các vườn nho, xem thử 
nho có nảy lộc, nụ có nở, thạch lựu có trổ hoa. Tại ñó em sẽ yêu anh tha 
thiết.”  

– Nhã-ca 7:11-12 

Ao ước gần gũi với anh ta, cô dâu của Sa-lô-môn mời ông ñi vào vườn nho với cô ñể 
xem xét trái cây. 

Bạn có từng mời Chúa xem xét ñời bạn như vậy không? Nếu Ngài khám xét ñời bạn, 
Ngài có thấy ñược trái của Thánh Linh không? Nếu có, thì trái của Thánh Linh sẽ ñược 
bày tỏ bởi sự nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, và khiêm nhu. 

Hãy mời Chúa xem xét ñời bạn. 

Có lúc khi chúng ta mời Chúa khám xét vườn của cuộc ñời chúng ta, thì chúng ta nhận 
thức rằng mình ñã từng sao lãng. Chúng ta vì bận rộn và lo lắng việc ñời mà không làm 
trọn trách nhiệm săn sóc vườn hoa.  Bụi gai mọc lên và làm nghẹt sự thơm tho và ñẹp 
ñẻ. Và trái không mọc lên ñược. 

Chính là lúc ñó chúng ta nhận thức rằng chúng ta cần Chúa biết bao. Chúng ta cần 
Ngài tham dò tấm lòng, và thử thách tư tưởng chúng ta. 

Hãy cầu xin Chúa tra xét ñời bạn. Ngồi trước chân Ngài và thổ lộ hết tấm lòng mình với 
Ngài, và nhận lãnh tình thương của Ngài. ðừng thờ ơ với ðấng thương yêu mình. Thì 
giờ mà bạn gần gũi với Ngài là quý báo hơn bất cứ những việc gì bạn có thể làm cho 
Ngài. 

Chúa ơi, xin ñi vào vườn của Ngài và khảo xét trái trong ñời chúng con. 
Nguyền Ngài hài lòng với những gì Ngài thấy. Chúa ơi, chúng con muốn 
dành thì giờ nhiều hơn với Ngài, ñể chia sẻ tình thương với nhau trong sự 
giao thông ngọt bùi. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 19 tháng 5 

Nước Ngài ñến 
 

“Vì một con trẻ ñã ra ñời cho chúng ta; chúng ta ñã ñược ban cho một con 
trai. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài, Tên Ngài sẽ ñược xưng là Cố Vấn Kỳ 
Diệu, ðức Chúa Trời Quyền Năng, Cha ðời ðời, Hoàng Tử Bình An. 
Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng, nền hoà bình của Ngài sẽ vô tận, trên 
ngôi ða-vít và cho vương quốc mình. Ngài sẽ thiết lập và giữ gìn nó trong 
công bình và công chính...”  

– Ê-sai 9:6-7 

Sự khát khao Nước của Chúa ñến là dĩ nhiên. 

Vương quốc của người ñầy dẩy chiến tranh, ñau khổ, ñau ñớn, và ñau buồn – toàn là 
hậu quả do bởi con người từ chối tình thương của ðức Chúa Trời. 

Khi Chúa Jêsus thống trị, thế gian sẽ trở thành vinh hiển. 

Ngày nay, thế gian này bị kiềm chế bởi Sa-tan và những người bị nó xúi giục phản bội 
Chúa; nhưng một ngày sẽ ñến, khi thế gian ñược cai trị bởi ðấng “Cố Vấn Kỳ Diệu, 
ðức Chúa Trời Quyền Năng, Cha ðời ðời, Hoàng Tử Bình An”, chúng ta sẽ có một 
kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau. Trên trái ñất sẽ có bình an và vui mừng chưa từng 
thấy (Ê-sai 2:4), ngay cả dã thú cũng không còn hoang dữ (Ê-sai 25:8), và sẽ không có 
yếu ñuối bịnh tật (Ê-sai 29:18). 

Tất cả ñó ñang chờ ñợi Nước của Chúa ñến. Nhưng thực ra, Nước của Ngài tồn tại ở 
bất cứ nơi nào mà Chúa cai trị. Nếu Chúa cai trị ñời tôi, thì tôi ở trong Nước Ngài. Mặc 
dù ñang sống trong thế gian này, tôi ñã bắt ñầu kinh nghiệm Nước của Ngài. Sự bình 
an của Ngài an ủi tôi, tình thương của Ngài bảo ñảm tôi, và sự vui mừng của sự cứu rỗi 
của Ngài tràn ngặp tôi. 

Nguyền Chúa Jêsus ñến mau chóng – và nguyền chúng ta làm theo ý muốn của Ngài 
trong khi chờ ñợi. 

Cha ơi, chúng con mong mỏi ngày ñó khi Chúa Jêsus thống trị trái ñất. 
Chúng con cảm tạ Cha về nguồn hy vọng chúng con có trong khi chờ ñợi. 
Amen. 

 



 

Ngày 20 tháng 5 

Tham Vọng Bất Chánh 
 

“Hỡi Sao Mai, con trai của rạng ñông, Sao ngươi ñã từ trời rơi xuống!... 
Ngươi tự nói trong lòng rằng: ‘Ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên cao 
hơn các ngôi sao của ðức Chúa Trời... ta sẽ giống như ðấng Tối Cao.’ 
Nhưng ngươi bị ñem xuống Âm phủ..”  

– Ê-sai 14:12-15. 

Mọi người chúng ta ñều thuộc về một trong hai hạng. Hoặc bạn cố gắng giống Chúa 
hầu cho Ngài ñược vinh hiển, hoặc bạn cố gắng giống Chúa ñể tôn vinh chính mình. 
Sa-tan muốn ñược thờ phượng và tôn sùng – và sự tham vọng của nó hạ nó xuống. 
Bất cứ ai mưu cầu cướp ñoạt vinh hiển của Chúa, sẽ như Sa-tan, bị hạ thấp. 

Tôi không có dục vọng làm ðức Chúa Trời, nhưng tôi thật muốn giống 
như ðức Chúa Trời. 

Tôi muốn cuộc ñời tôi phản ánh ðức Chúa Trời. Tôi cầu mong ñược Thánh Linh Ngài 
rập khuôn theo hình bóng của Ngài – không phải là tôi muốn ñược vinh quang, mà là 
ñể cho người khác nhìn thấy tình thương Ngài biểu lộ qua tôi, và tôn vinh Ngài. Sự ao 
muốn của tôi là sống một cuộc ñời như Chúa Jêsus phán trong Ma-thi-ơ 5:16, “Hãy 
chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, ñể họ thấy các công việc tốt 
ñẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời.” 

Chỉ có một vị Thần. Sự thờ phượng thuộc về Ngài, và chỉ Ngài mà thôi. Chỉ có người 
ngu dại mới tìm cách truất ngôi Ngài và ăn cắp vinh hiển của Ngài. Về phần tôi, có thể 
thương yêu và phục vụ ðức Chúa Trời chân thật và hằng sống, ðấng tạo nên trời và 
ñất, là ñủ rồi. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ rằng Cha ñã kêu gọi và tuyển chọn chúng con. 
Như một ñứa trẻ, chúng con ước ao giống Cha về thái ñộ, phản ứng, hoạt 
ñộng, tư tưởng, và hành vi. Nguyền Thánh Linh của Cha tiếp tục rập 
khuôn chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 5 

ðức Chúa Trời ðánh ðập ðể Chữa Lành 
 

“CHÚA sẽ ñánh Ai-cập, ñánh rồi chữa lành và họ sẽ trở lại cùng CHÚA; 
Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của họ và chữa lành cho. “  

– Ê-sai 19:22 

Bạn có lẽ ñang kinh nghiệm sự rối loạn. Như Ai-cập, những vấn ñề của bạn dường như 
chồng chất lẫn nhau, và bạn lo sợ không biết vấn ñề gì sẽ xẩy ra tiếp. 

Có lẽ bạn ñang trải qua nội chiến – chiến tranh giữa phần linh và xác thịt. Và xác thịt 
ñang thắng trận. Bạn thấy mình ñang làm những ñiều ñáng ghét, nhưng lại không có 
sức mạnh chống lại. Bạn cảm thấy tuyệt vọng, và cảm thấy mình ñã bị Chúa ñánh ñập. 

Mục ñích của sự ñánh ñập của Chúa luôn luôn là ñể chữa lành, không 
bao giờ là ñể tiêu diệt. 

Chúa thấy bạn ñang làm những ñiều gây tai hại và tổn thương cho bạn. Và như một 
người Cha thương yêu, tốt lành, Ngài trừng phạt bạn. Ngài làm vậy là vì bạn là con 
Ngài, và Ngài thương bạn, và muốn bạn ñược chữa lành. Ngài muốn giải phóng bạn từ 
những ñiều ñang tiêu hủy bạn. Nếu bạn không hưởng ứng sự trừng phạt ñó, thì Ngài 
sẽ trừng phạt nữa – và có lẽ nặng hơn. 

Nếu ñời bạn bây giờ là một tình trạng hỗn ñộn nghiêm trọng và bạn cảm thấy mình 
ñang bị Chúa ñánh ñòn, bạn có thể bắt ñầu quá trình chữa lành bằng cách hối cải và 
quay trở về. Hãy cầu khẩn danh Ngài, và Ngài sẽ chữa lành những tai họa mà bạn tự 
ñem lại cho mình.  

Cha ơi, chúng con cám ơn Cha rằng khi chúng con ñi lạc lối hay dính líu 
với những ñiều phá hủy, Cha không ñể chúng con ở lại chỗ khốn khổ. 
Nhưng Cha ñánh ñòn chúng con trong tình thương, hầu ñể chữa lành 
chúng con. Xin Cha giúp ñỡ những người ñang vùng vẫy bây giờ. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 22 tháng 5 

Nơi Trú Ẩn Trong Thời Buỗi Hỗn Loạn 
 

“Nghe như thế, vua Ê-xê-chia xé áo mình, mặc ñồ tang chế, ñi vào ñền 
thờ CHÚA”  

– Ê-sai 37:1 

Khi quân ñội hùng mạnh của A-si-ri ñe doạ sẽ bao vây thành Giê-ru-sa-lem cho ñến 
dân cư chết ñói, phản ứng của Ê-xê-chia là chạy thẳng vào ñền thờ Chúa. 

Khi bạn cần có một triển vọng chính xác, thì không có nơi nào tốt hơn là ñi 
vào ñền thờ Chúa. 

A-sáp, là tác giả Thi-thiên, chép, “Chân tôi ñã gần vấp, xuýt bước tôi phải trợt. Vì khi tôi 
thấy sự hưng thạnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo... Khi tôi suy gẫm ñể 
hiểu biết ñiều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi – cho ñến khi tôi vào nơi thánh 
của ðức Chúa Trời, thì tôi hiểu về sự cuối cùng của chúng nó.” (Thi-thiên 73). Ở trước 
mặt Chúa, trong nơi thánh của Chúa, cho A-sáp một triển vọng vĩnh viễn. 

Sự biến ñổi kỳ diệu xẩy ra khi chúng ta nhìn về vấn ñề của chúng ta từ quan ñiểm của 
Chúa. Những ñiều khó khăn có vẽ ñồ sộ và vô vọng khi nhìn từ quan ñiểm con người 
sẽ ñột nhiên có vẻ tầm thường – tại vì chúng ta biết rằng ðức Chúa Trời, là ðấng cai trị 
vũ trụ, có thể ñiều khiển nó. 

Chúa ñã hứa sẽ giúp ñở những người cầu khẩn danh Ngài. “Trong ngày gian truân, hãy 
kêu cầu Ta; Ta sẽ giải cứu ngươi (Thi-thiên 50:15). 

Chúa ơi, xin ñiều chỉnh tầm nhìn chúng con, cho chúng con một viễn cảnh 
ñời ñời, hầu cho chúng con biết cân bằng ñời sống chúng con. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 5 

Sự Bình An Như Sông 
 

“Ôi, ước gì ngươi ñã chú ý ñến các ñiều răn của Ta, thì sự thái bình ngươi 
sẽ như dòng sông, Sự công chính ngươi như sóng biển.”  

– Ê-sai 48:18 

Y-sơ-ra-ên ñã không còn ñể ý ñến Chúa. Họ ñã quay lưng lại với những ñiều răn của 
Ngài và không lắng nghe tiếng Ngài; tuy nhiên, họ vẫn tự xưng là dân Ngài, và họ vẫn 
lấy danh Ngài mà thề. 

ðức Chúa Trời biết họ ñã chọn lựa một ñường lối mà sẽ ñem sự ñau khổ cho họ. Ngài 
cảnh cáo và nài xin họ qua các tiên tri Ngài. Tuy vậy, họ tiếp tục lờ lững Ngài và coi 
thường các ñiều răn của Ngài. Kết quả là, cuộc ñời họ tràn ñầy khốn khổ, ñau ñớn, và 
tai hoạ. ðức Chúa Trời thấy sự ñau khổ của họ và phán, “Nếu ngươi ñã lắng nghe Ta, 
thì sự bình an ngươi sẽ như dòng sông.” Nhưng thay vì có bình an, họ chỉ có sự rối 
loạn, tàn phá, và sự biến ñộng ñột ngột và thường xuyên. 

ðức Chúa Trời muốn ñời bạn tràn ñầy vui mừng – và bình an.  

Cha mẹ vì thương con, sẽ cố gắng giữ con cái mình khỏi làm lỗi. Chúng ta muốn con 
cái mình có cuộc ñời tốt lành, tràn ñầy niềm vui. Chúng ta muốn họ có cuộc ñời bình 
yên.  

ðức Chúa Trời là Cha chúng ta. Ngài cũng có những ao ước ñó cho chúng ta – cho 
bạn. Vì ngài thương bạn, Ngài muốn bạn có một cuộc ñời tốt lành, ñầy ơn phước và 
thỏa mãn. 

Cho nên ngày nay Chúa nhắc nhở bạn, “ðể ý các lời răn Ta, lắng nghe tiếng Ta.” 

Cha ơi, chúng con thật cảm kích rằng Cha thương chúng con với một mối 
tình thương bền bỉ, không chịu buông ra. Cha ơi, xin dạy chúng con lắng 
nghe tiếng Cha và lời dạy bảo của Cha, hầu cho chúng con ñi trên ñường 
lối công chính ñến khi chúng con có sự bình an như dòng sông.   

 



 

Ngày 24 tháng 5 

Khi ðức Chúa Trời Nói “Không” 
 

“’Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, ñường lối các ngươi 
chẳng phải là ñường lối Ta,’ CHÚA tuyên bố như vậy. ‘Vì trời cao hơn ñất 
bao nhiêu thì ñường lối Ta cao hơn ñường lối các ngươi; Ý tưởng Ta cao 
hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu’.”  

– Ê-sai 55:8-9 

Có phải thương con là cho bất cứ gì nó muốn hay không? “Ba ơi, tôi muốn nguyên  hộp 
kẹo. Nếu ba thương con, ba sẽ cho con hết.” Nhưng chính vì bạn thương nó và không 
muốn nó hư răng, mà bạn chỉ cho nó tới một hạn ñộ. Trẻ con không hiểu về dinh 
dưởng và răng hư, vì thế mà cảm thấy bạn không thương họ. Nhưng vì do tình thương 
mà bạn nói “không”, mặc dù ñó làm họ thất vọng. Bây giờ phóng ñại thí dụ này hàng 
ngàn hàng triệu lần thì bạn thấy tình thế giữa ðức Chúa Trời và con người. 

ðức Chúa Trời biết trước mọi sự. 

Sự từ chối của Chúa không phải là Chúa không quan tâm hay không thương. Có khi 
Ngài nói “không” là vì Ngài muốn bảo vệ chúng ta. Có khi Ngài nói “không”, hay lấy ñi 
ñiều gì, hầu ñể dạy chúng ta phải hoàn toàn tin cậy và dựa vào Ngài. 

ðức Chúa Trời biết tương lai và biết hậu quả của mọi hành ñộng. Những gì hình như là 
phước lành to lớn, có thể, trong thực sự, rốt cuộc là sự nguyền rủa. Và những gì có vẽ 
như nguyền rủa, có thể hoá ra là phước hạnh to lớn. 

Chúng ta quan tâm về sự an nhàn sung túc ở hiện tại, nhưng Chúa quan tâm về phúc 
lợi vĩnh viễn cho chúng ta. Hãy ghi nhớ ñiểm này khi Chúa nói “không”.  

Cha ơi, xin tha thứ chúng con trong những lúc chúng con thách thức Cha 
và nghi ngờ tình thương của Cha. Xin giúp chúng con tin cậy và giao phó 
cho Cha tất cả tình huống trong ñời chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 5 

ðừng Sợ Hải 
 

“CHÚA phán rằng: Ta dựng nên trái của môi miếng: ‘Bình an, bình an cho 
kẻ ở xa lẫn kẻ ở gần; Ta sẽ chữa lành nó.’ Nhưng những kẻ ác giống như 
biển ñộng Không thể yên lặng ñược. Nước biển chao ñộng, bùn lầy nổi 
lên.”   

– Ê-sai 57:19-20 

Bạn có thể tưởng tượng ðức Chúa Trời bước qua bước lại, lo phiền về một tình trạng 
nào ñó không? ðó sẽ không xảy ra. 

Ngài truyền cảm hứng cho tiên tri Ê-sai chép, “Người nào có tâm trí kiên ñịnh, Ngài ban 
cho sự bình an hoàn toàn vì người tin cậy nơi Ngài” (Ê-sai 26:3). 

Ngài là ðấng bình an hoàn toàn; và Ngài ao ước ban sự bình an ñó cho 
con cái Ngài. 

Khi gần những ngày cuối cùng, Chúa Jêsus hứa rằng, “Ta ñể lại sự bình an cho các 
con.... ðừng sờn lòng nản chí và sợ hãi.” (Giăng 14:27). 

Ông Phao-lô nói sự bình an của ðức Chúa Trời là sự bình an vượt trên mọi hiểu biết. 
(Phi-líp 4:7). Trong một thế gian tràn ñầy áp lực và rối loạn khủng khiếp, ñược kinh 
nghiệm sự an ủi này là vinh hiển biết bao. 

Sa-tan thường thường mưu cầu cướp ñoạt sự bình an của Chúa ban cho chúng ta 
bằng cách nói thì thầm với bạn, “Nhưng giả sử...?” Nếu bạn nghe lời nó, bạn sẽ bắt ñầu 
mất ñi sự bình an của Chúa. Bạn bắt ñầu lo lắng, “Tôi phải giải quyết vấn ñề này ra 
sao?” 

Chúa Jêsus phán, “ðừng sợ hãi”. Ê-sai nói, “Hãy tập trung tâm trí vào ðức Chúa Trời”. 
Hãy nhớ sự khôn ngoan sâu sắc trong những lời ñó. Và nhớ rằng khi chúng ta không 
có sự giải ñáp, ðức Chúa Trời biết hết tất cả. Hãy tin cậy vào Ngài – và nhận lãnh sự 
bình an mà Ngài ban cho. 

Cha ơi, cám ơn Cha ban cho món quà bình an. Chúng con dâng hiến 
cuộc ñời mình cho Cha, hầu cho Cha có thể cai trị lòng chúng con. Xin 
dạy chúng con gìn giữ tấm lòng và trí óc kiên ñịnh trong Chúa Jêsus 
Christ . Nhân danh quý báu của Chúa Jêsus Christ , amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 5 

ðức Chúa Trời ðã Lập Bạn 
 

“Có lời ðức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: ‘Trước khi tạo nên ngươi 
trong lòng mẹ, ta ñã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta ñã biệt 
riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.  

– Giê-rê-mi 1:4-5 

Cuộc ñời và sự hầu việc của Giê-rê-mi bắt ñầu trong ý nghĩ của ðức Chúa Trời trước 
khi ông ñược sanh ra. Chúng ta cũng vậy. Trước khi chúng ta ñược thụ thai, Chúa ñã 
biết chúng ta và ñã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo cho mọi người chúng ta – ñể thực 
hiện sự vinh hiển của Ngài. 

Khi chúng ta về già, chúng ta có thể nhìn lại và thấy Chúa chuẩn bị chúng ta cho công 
việc của Ngài như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có ý chí tự do mà Chúa sẽ không vi 
phạm. Cho nên, không phải tất cả chúng ta ñều thực sự hoàn thành ý ñịnh của Chúa 
trong ñời chúng ta. Nhiều người cự tuyệt ý ñịnh của Chúa cho cuộc ñời họ hầu ñể sống 
theo những ham muốn riêng của mình. 

ðức Chúa Trời có công việc cho mọi người chúng ta ñể làm trọn sự vinh 
hiển của Ngài. 

Kinh Thánh chép, “Chúa... không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn mỗi 
người ñều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9), nhưng chúng ta không thấy tất cả ñều ăn năn. ðó 
là ý ñịnh của Chúa, nhưng nhiều người chết mất vì họ chống lại ñó. Cho nên, tuy rằng 
ðức Chúa Trời ñã lập và phân biệt một người, người ñó phải hàng phục mình dưới ý 
ñịnh của Chúa ñể thành tựu kế hoạch của Ngài. 

Chúa cho mọi người chúng ta một ơn kêu gọi. Sức mạnh của ðức Chúa Trời ñủ cho 
bạn ñể làm trọn kế hoạch ñó, vậy, có lý do gì mà không hàng phục dưới ý ñịnh Ngài? 

Cha ơi, xin giúp chúng con trung tín với sự kêu gọi mà Cha ñã ñặt trong 
ñời chúng con. Xin giúp chúng con giao phó mình cho Cha sử dụng theo ý 
muốn Cha. Nguyền chúng con thực hiện ý ñịnh của Cha trên trái ñất này 
và ñem tình thương và chân lý của Cha ñến một thế giới khốn cùng. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 27 tháng 5 

Không Giả Dối 
 

“‘Dù vậy, qua mọi sự việc ấy, em gái Giu-ña phản trắc của nó vẫn chưa 
hết lòng quay về cùng Ta, nhưng chỉ giả vờ thôi.’ ðấy là lời của CHÚA”  

– Giê-rê-mi 3:10 

Giu-ña ñã chứng kiến sự tiêu diệt của nước bắc Y-sơ-ra-ên khi họ bỏ Chúa và thờ thần 
tượng.  Tuy rằng vua Giô-si-a khởi xướng sự cải cách thuộc linh, nhưng ñó không hoàn 
toàn. Tuy rằng họ có một bề ngoài sốt sắng, nhưng trong lòng họ vẫn chưa có sự thay 
ñổi. 

Ngày nay, nhiều người cũng ñi nhà thờ, nhưng họ chỉ ñi trong những ngày lễ hay khi 
nào tiện cho họ. Có người ñi thờ phượng thường xuyên – nhưng chỉ là một thói quen. 
Ngay khi họ ngồi nghe giảng, ñầu óc họ ñi lan man trong bãi chơi gôn hay trong nhà 
hàng mà họ tính ñi ăn trưa. Thân thể họ ở trong nhà thờ, nhưng lòng họ thì ở nơi khác. 

Nhiều người ngày nay không quan tâm ñến mối quan hệ với ðức Chúa 
Trời. 

Chúa Jêsus phán với hội thánh Ê-phê-sô rằng họ ñã mất tình yêu ban ñầu. Và Ngài 
phán với hội thánh Lao-ñi-xê, “Vì con không lạnh cũng không nóng, nên Ta sắp nhổ con 
ra khỏi miệng Ta.” (Khải-huyền 3:16). Hãy ước lượng sự quan hệ của bạn với Chúa. ðó 
là nóng, lạnh, hay hâm hẩm? Bạn còn có sự tha thiết với Chúa không? Hoặc ñã nguội 
rồi và bạn chỉ làm theo thói quen hay coi ñó như là một nhiệm vụ phải làm? Sự thờ 
phượng của bạn là chân thật, thiết tha, hay chỉ là sự giả bộ. 

Nếu Thánh Linh ñã bày tỏ cho bạn thấy một khía cạnh giả dối trong ñời bạn, hoặc thấy 
lòng bạn không tận tụy, hãy hối cải và cam kết trở lại. ðức Chúa Trời xứng ñáng ñược 
sự thờ phượng chân thành. Ngài xứng ñáng ñược hết cả tấm lòng của bạn. 

Cha ơi, xin dựng nên trong chúng con một tấm lòng trong sạch – hoàn 
toàn hiến dâng cho Cha. Xin ñem chúng con trở về nơi ñầy phước hạnh, 
và nơi mà chúng con có thể làm ñẹp lòng Cha. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 28 tháng 5 

ðường Lối Xa Xưa 
 

“CHÚA phán như vậy: ‘Hãy ñứng nơi các nẻo ñường và quan sát, hãy dò 
hỏi về các ñường lối xa xưa: ‘ðường nào dẫn ñến phúc lành?’� Hãy bước 
ñi trên ñường ấy, và tìm sự an nghỉ cho tâm hồn các ngươi.’ Nhưng 
chúng ñáp: ‘Chúng tôi không muốn ñi con ñường ñó.’"  

– Giê-rê-mi 6:16 

Tình trạng Y-sơ-ra-ên thật hỗn ñộn. Tiên tri họ nói dối, “Bình an, bình an,” trong khi ñó, 
chiến tranh và sự tiêu diệt ñang ñi tới. Y-sơ-ra-ên không còn thừa nhận ðức Chúa Trời. 
Và họ thờ phượng chủ nghĩa duy vật, hoan lạc, và trí thức. Lòng tham lam ngự trị. 
Ngay cả thầy tế lễ cũng ăn hối lộ. Nền tảng xã hội họ ñã xói mòn. 

ðức Chúa Trời thấy tương lai tàn rụi của họ, và cảnh cáo họ, “Ngươi ñang chúi mũi vào 
sự tiêu diệt. Hãy ngừng lại, và nhìn xem ñường lối ngươi sẽ dẫn ngươi tới ñâu.” 

Rồi Chúa khuyên bảo họ “Hãy dò hỏi về các ñường lối xa xưa.” Những ñường lối xa 
xưa là gì? Là sự tin tưởng vào ðức Chúa Trời và Lời hoàn thiện của Ngài. 

ðường lối xa xưa ñó là sự nương tựa hoàn toàn vào ðức Chúa Trời. 

ðường lối của ðức Chúa Trời là ñường lối duy nhất mà ban sự nghỉ ngơi thật sự. Khi 
bạn hoàn toàn tin cậy Ngài, và giao phó mọi sự vào tay Ngài, thì bạn sẽ tìm ñược sự 
yên nghỉ mà tâm hồn bạn khao khát. 

Có lẽ bạn ñang bị vướng vào sự bối rối của thế gian này, và thấy mình ñi mãi mà không 
tới nơi. Áp lực của ñời sống khiến bạn lo lắng và băn khoăn. Hãy quan sát con ñường 
dưới chân bạn. Hãy trở về ñường lối xa xưa. ðó dễ dàng như là quỳ gối trước mặt 
Chúa, xin Ngài tha thứ sự ñi chệch và hồi phục sự tin cậy và nương dựa vào Ngài. 

Cha ơi, xin tha thứ chúng con ñi lan man. Xin ñưa chúng con tới nơi hoàn 
toàn tin cậy vào Cha, dẫn chúng con trở về con ñường ñức tin cũ xưa. 
Amen. 

 



 

Ngày 29 tháng 5 

Người Thợ Gốm Khéo Tay 
 

“Tôi ñi xuống lò gốm, gặp người thợ gốm ñang làm tại bàn xoay. Khi nào 
bình ñang nắn bị hỏng, anh nắn lại một bình khác, vừa ý mình... Rồi 
CHÚA phán với tôi: ‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta không thể nào ñối xử với các 
ngươi như người thợ gốm này sao?’"  

– Giê-rê-mi 18:3-6 

ðất sét là một trong những vật liệu thông thường nhất trên mặt ñất. Khi còn nguyên 
chất, nó không có giá trị gì. Tiềm năng của nó nằm trong tay của người thợ gốm. Nếu 
thợ gốm khéo tay, y có thể nắn một cục ñất sét thành một bình ñẹp và quý giá. Cục ñất 
sét mà muốn ñạt ñược tối ña sức tiềm tàng, nó chỉ cần quy phục mình hoàn toàn trong 
tay người thợ gốm. 

Nếu bạn giao phó mình cho ðức Chúa Trời, bạn sẽ bắt ñầu thấy hình 
dạng Chúa ñang hình thành trong bạn.  

Khi thợ gốm bắt ñầu, y nhào lộn ñất sét ñể ñẩy ra những cục chất bẩn và gia tăng tính 
ñàn hồi, hầu cho cục ñất sét dể ñược nặn ñẽo. Có khi, trong giai ñoạn này, chúng ta sốt 
ruột. Chúng ta muốn thấy sự thay ñổi ngay lập tức. Nhưng ngoài trừ tốn thì giờ ñể cục 
ñất sét ñược chuẩn bị một cách ñúng ñắn, ñó không thể nào ñược làm thành một ñồ 
quý giá.  

ðức Chúa Trời ñã có chương trình hoạch ñịnh cho bạn, là cục ñất sét. Hãy nằm yên 
trên bàn xoay, giao thác mình trong tay Ngài. Và ñể ý xem sự ñẹp ñẻ mà Ngài dựng 
nên trong bạn. 

Cha ơi, chúng con muốn trở thành dụng cụ vinh hiển mà làm ñẹp lòng 
Cha. Xin tha thứ chúng con tính ngoan cố và sự chống cự. Nguyền chúng 
con hoàn toàn hàng phục mình trong tay Cha. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 30 tháng  5 

Ý Tưởng Chúa ðối Với Bạn Là Gì 
 

“CHÚA phán: ‘Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch ñịnh cho các 
ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không 
phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai ñầy hy vọng.’”  

– Giê-rê-mi 29:11 

Có khi chúng ta thất bại trong ñời sống thuộc linh – không phục tùng hay không chống 
nổi sự thôi thúc của xác thịt, chúng ta chán ghét mình. Rồi chúng ta hay ñặt tâm trạng 
ñó vào ðức Chúa Trời, “Chắc chắn là Ngài cũng tức giận và chán ghét tôi. Và có lẽ 
Ngài không còn thương tôi nữa.” 

Bạn có thể trải qua những tâm trạng khó chịu ñó, nhưng không có nghĩa 
là Chúa có ý tưởng xấu ác ñối với bạn. 

Dân Y-sơ-ra-ên có lý do rắn chắc mà tưởng rằng ðức Chúa Trời tức giận với họ. Họ 
ñang bị ñày ở Ba-by-lôn vì tội lỗi của họ. Họ ñã chối bỏ Chúa và tin tưởng vào lời dối. 
Tại vì họ ñã chọn lựa một ñường lối dẫn tới sự tiêu diệt, cho nên họ bây giờ ñáng bị 
trừng phạt. Bạn có thể tưởng tượng họ tưởng Chúa nghĩ họ như thế vào. 

Nhưng tiên tri Giê-rê-mi bảo ñảm họ rằng ý tưởng của ðức Chúa Trời ñối với con cái 
Ngài luôn luôn là ý tưởng bình an mà không phải ý tưởng xấu ác. 

ðối với bạn cũng vậy. ðức Chúa Trời tương bạn. Ý tưởng của Chúa ñối với bạn là bình 
an, và Ngài ñang dùng những tình trạng ñó ñể thực hiện chương trình của Ngài trong 
bạn. 

Bạn có lỗi với Chúa không? Ngài chưa từng bỏ bạn. Tình thương của Ngài vững chắc 
như trong ngày ñã qua, và sẽ vững chắc trong ngày mai. ðó là một mối tình thương 
bạn có thể tin cậy. 

Cám ơn Cha rằng ý tưởng của Cha về chúng con luôn luôn là ý tưởng 
bình an và yêu thương. Xin giúp chúng con giữ tầm mắt chúng con vào 
vĩnh viễn thay vì vào hành cảnh. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 31 tháng 5 

Sự Làm Mất Yên Tĩnh Trong Tình Thương 
 

“Mô-áp quen sống an nhàn từ thuở nhỏ, giống như rượu nằm yên trên 
cặn, chưa chắt gạn từ bình này sang bình khác, chưa hề ñi lưu ñày, Cho 
nên mùi rượu còn y nguyên, vì rượu chưa dịu xuống."  

– Giê-rê-mi 48:11 

Mô-áp – ở trên miền trồng nho – hiểu rỏ suy diễn này. Khi làm rượu, họ ñổ nước nho 
vào những bình lớn. Trong khi nước nho lên men, cặn nho lắng xuống ở ñáy bình. Rồi 
họ rót rượu từ bình này qua bình khác, ñể lại cặn nho trong ñáy bình trước. Như vậy, 
thì họ lọc ra rượu nguyên chất. Nhưng nếu họ chờ lâu quá, rượu sẽ thối rữa, và mùi 
mục nát thấm hết cả bình rượu. 

Mô-áp ñã nằm yên trong cặn nho quá lâu và trở thành mục nát. Một ñời sống dễ dàng, 
không có xung ñột hay lo âu, ñã làm họ hư hỏng và yếu ñuối. 

Khi ðức Chúa Trời thấy rằng chúng ta bắt ñầu nằm yên trong cặn của mình – thỏa hiệp 
và khoan thứ tội ác, Ngài bắt ñầu rót chúng ta từ bình này sang bình khác. Ngài làm 
mất yên tĩnh ñể chúng ta ñừng ñộng lại và nhiễm thói xấu của người ñời. 

Chúng ta không thích bị rót từ bình này sang bình kia. 

ðó làm khó chịu và phá rối. Nhưng ñó hoàn toàn một mục ñích quan trọng. 

Sự mất yên tĩnh không những tẩy uế chúng ta, mà còn khiến chúng ta quỳ gối trước 
mặt Chúa, là nơi mà chúng ta ñạt ñược một quan hệ với ðức Cha thân mật hơn. 

Cha ơi, chúng con rất cảm kích rằng Cha tương yêu chúng con. Xin tiếp 
tục rót chúng con từ bình này qua bình khác, vì trong quá trình này Cha 
dựng nên chúng con thành dụng cụ mà Cha ñã hoạch ñịnh – trong sạch 
cho sự vinh hiển của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 1 tháng 6 

Sự Kêu Gọi Cho Người Mẹ 
 

“Hãy cho nước mắt ngươi ngày ñêm chảy như sông! Ngươi chớ nghỉ yên! 
Con ngươi của mắt ngươi chớ nín lặng! Hãy chỗi dậy, kêu cầu trong ñêm 
tối, vào mỗi ñầu canh! Hãy trút ñổ lòng ngươi ra như nước, trước sự hiện 
diện của Chúa! Hãy giơ tay lên cầu khẩn Ngài vì sự sống của con cái 
ngươi!...”  

– Ca-thương 2:18-19 

Tưởng rằng họ ñã thạo ñời và hùng mạnh, Y-sơ-ra-ên loại ðức Chúa Trời ra khỏi nước 
họ. Họ coi Ngài như không cần thiết. Kết quả là, Ba-by-lôn phá hủy Y-sơ-ra-ên. 

ðây Y-sơ-ra-ên than khóc thành trì của họ bị tàn phá. Giê-rê-mi, thấy rằng tình trạng 
tuyệt vọng ñòi hỏi phương sách liều lĩnh, kêu gọi tất cả người mẹ trong nước. 

ðừng bao giờ coi thường sự ảnh hưởng của người mẹ. Khi bị lay ñộng, 
họ có thể dùng ảnh hưởng ñó mà hướng dẫn con cái mình ñến sự công 
chính. 

Nước chúng ta ñang rất cần sự ảnh hưởng này. Hãy nhìn xem hệ thống trường công. 
Trong 1963, Toà án Tối-cao của nước Mỹ cho rằng cầu nguyện hay ñọc Kinh Thánh 
trong trường là không hợp pháp. Từ khi quyết ñịnh ñó, số ñiểm trung bình toàn quốc 
của SAT sụt xuống ñều ñều, sự tàn bạo và tội ác lan tràn, và cần xa ma túy trở nên lưu 
hành. 

Sự giải quyết duy nhất cho vấn ñề ñồi bại là sự trở về nguồn gốc trung tín – là những 
nguyên tắc ñạo ñức mà ñã là nền móng lập quốc của nước chúng ta. Không những 
người mẹ, mà người cha cũng phải dạy con cái mình phải trái – theo quan ñiểm của 
ðức Chúa Trời. Chúng ta cần phải dạy thế hệ sao này tìm kiếm ðức Chúa Trời qua sự 
cầu nguyện. 

ðây là một ñề nghị quyết liệt: trong tuần này, hãy tắc hết máy TV, và quay mặt về ðức 
Chúa Trời; cầu nguyện cho quốc gia mình và cho con cái mình. 

Cha ơi, xin thách thức chúng con cầu khẩn danh Cha – cầu xin cho con 
cái, trường học, và quốc gia của mình. Amen. 

 



 

Ngày 2 tháng 6 

Từ Sự Tuyệt Vọng ðến Sự Hy Vọng 
 

“Nhưng ñiều này tôi sực nhớ, do ñó tôi hy vọng. Vì cớ tình yêu thương 
thành tín của CHÚA, chúng tôi không bị tiêu diệt, lòng thương xót Ngài 
chẳng dứt. Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng; Sự thành tín Ngài lớn 
thay! Tôi tự nhủ: ‘CHÚA là phần sản nghiệp của tôi, vì ñó tôi hy vọng nơi 
Ngài.’ CHÚA nhân từ ñối với người trông ñợi Ngài, ñối với người tìm kiếm 
Ngài. Tốt thay cho người yên lặng hy vọng nơi sự cứu giúp từ CHÚA!”  

– Ca-thương 3:21-26 

Thường thường là như vậy, chính là sự lo nghĩ về chính mình khiến Giê-rê-mi ngã lòng. 
Nhưng khi ông thay ñổi tiêu ñiểm – từ chính mình tới ðức Chúa Trời – sự chán nản rời 
ñi. Khi ông nhớ ñến ðức Chúa Trời và ngẫm nghĩ ñến tính cách của Ngài, bình an và 
hy vọng tràn ñầy tâm trí ông. 

Khi sự tuyệt vọng biến mất, sự hy vọng ñi vào.  

Thay vì lo nghĩ về mình, Giê-rê-mi suy nghĩ về bản tính của ðức Chúa Trời. Ông suy 
nghĩ về lòng nhân từ của Chúa, mà nhờ ñó chúng ta không bị tiêu diệt. Ông suy gẫm về 
sự trung tín của Chúa. Ngài luôn luôn làm ñúng như Ngài hứa, và Ngài có khả năng 
nêu ra ñiều tốt ñẹp từ tình trạng hỗn ñộn nhất. Ông nghĩ ñến Chúa là phần sản nghiệp 
của chúng ta. Vậy chúng ta còn thiếu gì? Còn muốn gì? Ông suy nghĩ ñến sự tốt lành 
của Chúa, Ngài làm mọi sự hiệp lại ñể làm ích cho chúng ta. 

Rồi Giê-rê-mi kết luận rằng “Tốt thay cho kẻ yên lặng hy vọng nơi sự cứu giúp từ 
Chúa.” 

Bạn ñang lo âu sao? Hãy thay ñổi ý tưởng. ðừng suy nghĩ về sự ñau ñớn của mình – 
nhưng hãy suy gẫm về ðấng Cứu Chúa. Hãy giữ tầm mắt vào Chúa Jêsus, và ghi nhớ 
tính cách của Ngài. Tình thương của Ngài không bao giờ thất vọng với bạn. Lòng nhân 
từ của Ngài tươi mới mỗi buổn sáng. 

Cha ơi, xin giúp chúng con ñặt tầm mắt vào Cha thay vì vào chính mình. 
Xin ñổ ñầy lòng chúng con với tình thương và hy vọng của Cha. Amen. 

 



 

Ngày 3 tháng 6 

Sự Kêu Gọi Của ðức Chúa Trời  
 

“Hãy ñi ñến cùng những người bị lưu ñày, ñến cùng dân ngươi, hãy phán 
cùng chúng nó, nói với chúng rằng: CHÚA phán như vậy, dù chúng chịu 
nghe hay không chịu nghe."  

– Ê-xê-chi-ên 3:11 

ðức Chúa Trời ñã kêu gọi mọi người chúng ta hầu việc trong cơ thể ðấng Christ. 
Không phải tất cả ñều là sứ ñồ, tất cả ñều là truyền ñạo, hoặc mục sư hay giáo sư; 
nhưng chúng ta ñều có một chức vụ. ðức Chúa Trời có một công việc và một mục ñích 
cho bạn. Và nếu Ngài kêu gọi bạn, thì bạn có thể chắc chắn rằng Ngài sẽ trang bị bạn 
cho nhiệm vụ ñó. 

ðức Chúa Trời sẽ không bao giờ kêu gọi bạn làm ñiều gì mà Ngài không 
cho bạn khả năng làm trọn. 

Chúa bảo Ê-xê-chi-ên cảnh cáo dân chúng, bất chấp họ chịu nghe hay không. Công 
việc này không dễ dàng. ðó thường thường làm bạn chán nản. Họ không luôn luôn 
hưởng ứng với những ñiều bạn nói. ðôi khi họ giận hờn bạn vì bạn dám nói với họ 
những ñiều Chúa phán. 

Nhưng khi ñời bạn kết thúc, chỉ có một ñiều là quan trọng – ñó là sự phục tùng ý muốn 
của ðức Chúa Trời. Tất cả những gì bạn ñã làm cho mình, tất cả tiền tài bạn ñã chất 
ñống, tất cả thành tựu mà ñược viết trong lời cáo phó sẽ không có ý nghĩa gì hết. 

Hãy sống cho những gì quan trọng – có giá trị vĩnh viễn. Hãy sống cho Ngài. 

Cám ơn Cha ban cho quyền năng của ðức Thánh Linh ñể chúng con có 
thể thực hiện ơn kêu gọi của chúng con. Nguyền chúng con luôn luôn hầu 
việc với lòng thương xót, sự thông cảm, và tình yêu  thương; và ñồng thời 
mạnh dạn mà truyền Lời cảnh cáo của Cha. Amen. 

 



 

Ngày 4 tháng 6 

Hy Vọng Giả 
 

“Ta sẽ ñánh ñổ xuống ñất tường mà các ngươi phết vôi, chân tường phơi 
bày ra. Khi tường ñổ, các ngươi sẽ bị hủy diệt trong ñó, và các ngươi sẽ 
biết rằng Ta là CHÚA.” 

– Ê-xê-chi-ên 13:14 

Các tiên tri lừa gạt dân chúng. Vì muốn ñược lòng dân, họ nói tin bình an, trong khi Y-
sơ-ra-ên sắp bị tiêu diệt. Các tiên tri “xây một vách tường” trong ñầu óc của dân chúng, 
khiến họ nghĩ lầm rằng họ sẽ có an nhàn và an toàn ñối diện với quân ñịch. Nhưng sự 
an ninh mà họ nghe từ lời của các tiên tri là một an ninh giả. Khi bị gió bão thử thách, 
vách tường ñó không ñứng ñược. 

Một người ñày tớ trung trực của ðức Chúa Trời không dám truyền tin xoa 
dịu cho những người ñang sống trong tội lỗi. 

Người ñời muốn nghe lời xoa dịu rằng ðức Chúa Trời không ñể ý ñến những gì họ làm, 
miễn là họ làm với một thái ñộ tốt, hay họ cảm thấy là ñúng. Nhưng những người mà 
an ủi bạn trong khi bạn phạm tội là tiên tri giả. Họ xây những vách tường không vững 
chắc, và chỉ cho bạn một cảm giác an ninh giả. 

Tôi ñã ñược kêu gọi ñể cảnh cáo, một cách thành thật và trung tín, những người lựa 
chọn con ñường tội lỗi. Nhưng tôi cũng truyền tin mừng cho những người hàng phục 
ñời họ cho Chúa Jêsus Christ. Ngài là vách tường kiên cố. Hãy ñặt sự tin cậy vào Ngài, 
khi gió bão ñến, bạn sẽ ñược sự an toàn thật sự. 

Chúa ơi, chúng con biết rằng chúng con có một niềm hy vọng vững chắc. 
Chúa Jêsus Christ sẽ nhìn chúng con ñi qua cơn bão lớn nhất trong ñời, 
và một ngày kia sẽ trình diện chúng con không tỳ vết trước mặt Ngài với 
sự vui mừng vượt bực. Nhân danh quý báu của Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 6 

Sự Trách Lầm 
 

“’Vậy, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ phán xét ngươi, mỗi người tùy ñường lối 
mình’ CHÚA tuyên bố. ‘Hãy ăn năn, hãy từ bỏ tất cả những vi phạm của 
các ngươi; ñể chúng không còn là chướng ngại tội lỗi cho các ngươi’”  

– Ê-xê-chi-ên 18:30 

Dân Y-sơ-ra-ên khiển trách sự ñau khổ bị ñày của họ vào tội lỗi của tổ tiên họ. Nhưng 
ðức Chúa Trời thách thức thái ñộ ñó. Ngài kêu gọi họ chịu trách nhiệm của tội lỗi mình. 

Dù bạn thích hay không, bạn phải chịu trách nhiệm về bản thân mình và những ñiều 
bạn làm. Mọi người ñều bị xét xử về ñường lối của mình. Khi bạn ñứng trước mặt Chúa, 
bạn chỉ trả lời về một người duy nhất – ñó là chính mình. 

ðừng ñổ lỗi cho người khác về tội lỗi của mình. 

Có lẽ bạn có một quá khứ khủng khiếp. Có lẽ bạn có cha mẹ sao lãng, hay thiếu tư 
cách. Có lẽ bạn có một thời thơ ấu tồi tàn, bị hành hạ không thể tưởng tượng ñược. 
Chúa Jêsus có thể chữa lành những vết thương ñó. Quá khứ của bạn có thể ñược tẩy 
xóa, và bạn có thể trở thành con người Chúa ñịnh ý. Nhưng miễn là bạn còn tìm người 
khác ñể khiển trách, bạn sẽ không bao giờ thấy cần hối cải cho hành ñộng của mình. 

Nếu bạn tiếp tục sống trong sự bất chính và tiếp tục ñổ lỗi cho người khác, tội lỗi của 
bạn cuối cùng sẽ tiêu hủy bạn. Nhưng ðức Chúa Trời muốn cho bạn nhiều hơn. Ngài 
muốn ban phước cho bạn. Chúa Jêsus phán, “Ta ñã ñến ñể chiên ñược sống và sống 
sung mãn”  (Giăng 10:10). 

ðừng khiển trách người khác về tội lỗi của mình. Hãy hối cải, quay về Chúa Jêsus, và 
nhận lãnh một sự sống mới mà Ngài muốn ban cho bạn. 

Cha ơi, cám ơn Cha rằng chúng con có thể có ñược sự sống mới và tấm 
lòng mới mà Cha muốn ban cho. Nguyền chúng con nhận trách nhiệm về 
tội lỗi của mình, và từ bỏ ñường lối ác, hầu ñể tìm ñược một sự sống mới 
và ñầy phước hạnh trong Chúa Jêsus Christ. Amen. 

 

 

 



 

Ngày 6 tháng 6 

Ngươi Sẽ Biết 
 

“’Chính ta, CHÚA ñã phán thì ñiều ấy sẽ ñến. Ta sẽ hành ñộng, ta sẽ 
không nương tay, Ta sẽ không tiếc, không ñổi ý. Ta sẽ trừng phạt ngươi 
tùy theo ñường lối, công việc của ngươi...và chúng sẽ biết rằng Ta là 
CHÚA Toàn Năng’”  

– Ê-xê-chi-ên 24:14,27 

ðức Chúa Trời phán với Ê-xê-chi-ên về sự tiêu diệt sắp xảy ñến Y-sơ-ra-ên, “Ta ñã 
phán; ñiều ấy sẽ ñến.” Chính ngày ñó, ngày Ê-xê-chi-ên ghi vào lịch, là sự khởi ñầu của 
sự kết liễu – quân Ba-by-lôn bắt ñầu bao vây Giê-ru-sa-lem. ðức Chúa Trời ñã thực 
hiện Lời Ngài. 

Khi ðức Chúa Trời thực hiện Lời Ngài về thời cuối cùng, và bắt ñầu ñổ 
xuống sự phán xét của Ngài trên trái ñất, người ñời sẽ biết rằng Ngài là 
ðức Chúa Trời. 

Nhiều người ngày nay thách thức Lời Chúa. Họ ñùa cợt lời hứa của Chúa Jêsus, do ñó 
ứng nghiệm lời tiên tri của Phi-e-rơ, “Trong những ngày cuối cùng những kẻ châm biếm, 
chê cười, sẽ ñến, là người sống theo dục vọng cá nhân, chúng nói rằng: "Lời hứa về sự 
hiện ra của Ngài ở ñâu?” (2 Phi-e-rơ 3:3-4). Kẻ chế nhạo cho rằng Kinh Thánh là một 
bộ sưu tập của những câu chuyện huyền ảo, tạo ra bởi những người cần phải có ñiều 
gì ñể tin tưởng. Nhưng họ không thể giải thích tại sao những lời tiên tri trong Kinh 
Thánh ñã ñược thực hiện một cách chính xát như vậy. 

Sự thừa nhận ðức Chúa Trời và hàng phục ñời chúng ta cho Ngài là quan trọng biết 
bao. Vì sự phán xét của Ngài ñang ñến gần, và chỉ có những người thuộc Ngài sẽ thoát 
ñược cơn thịnh nộ của Ngài. 

Cha ơi, xin phán với lòng chúng con qua Lời Cha, hầu cho chúng con 
nhận thức sự chắc chắn của những ñiều Cha ñã tuyên bố. Nguyền chúng 
con bước ñi theo Cha và hoàn toàn phó thác mình cho Cha. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 7 tháng 6 

Tự Cao 
 

“’Lòng nó sinh tự cao vì sự cao lớn của mình. Vì thế Ta sẽ trao nó vào tay 
kẻ quyền uy của các nước ñể ñối xử xứng ñáng với sự gian ác của nó. Ta 
ñã bỏ nó’”  

– Ê-xê-chi-ên 31:10-11 

Chính là ðức Chúa Trời trồng A-si-ri kế bên dòng nước ñể cho rễ nó rút ñược dinh 
dưởng dồi dào. Chính là Chúa làm cho nó cao ráo ñẹp ñẽ, nhưng nó bắt ñầu quy công 
trạng cho mình, và khoe khoang về những gì Chúa làm cho họ. 

Lấy trộm công trạng của công việc ðức Chúa Trời luôn luôn là một ñiều 
nguy hiểm. 

Quá nhiều người mà ñược Chúa sử dụng hay ñược Chúa ban cho ân tứ ñặt biệt, bắt 
ñầu nghĩ rằng những thành quả ñó là do bởi tài năng của họ. Họ bắt ñầu tự hào, nhận 
lấy sự vẻ vang mà thuộc về Chúa. Nhưng Chúa phán rằng Ngài sẽ không cho xát thịt 
hãnh diện trước mặt Ngài. Người mà nâng cao chính mình sẽ bị ñè xuống. 

Sự thành công trong sự hầu việc Chúa có thể là một sự nguy hiểm, tại vì người khác tự 
nhiên muốn học bí quyết của sự thành công ñó, và xác thịt chúng ta sẽ xúi chúng ta 
trình bày những việc Chúa ñã làm dường như là những gì mình ñã tạo ra. 

Bất cứ những gì tốt và quý giá mà chúng ta có ñều là Chúa ban cho. Chính là Chúa ñã 
ban cho chúng ta sức mạnh, tài năng, và sự hiểu biết. Chúng ta phải quy công trạng 
cho Chúa về những gì Chúa làm. 

Quy vinh hiển cho Ngài về mọi sự vĩ ñại Ngài ñã làm. 

Cha ơi, nguyền chúng con thừa nhận Cha là ðấng ban cho sự sống và 
sức mạnh. Nguyền chúng con tiếp tục quy cho Cha sự vinh hiển mà Cha 
xứng ñáng. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 8 tháng 6 

Sự Công Bằng 
 

“Con cái dân ngươi nói: ‘ðường lối của Chúa không ngay thẳng’, trong khi 
ñường lối của chúng nó không ngay thẳng.”  

– Ê-xê-chi-ên 33:17 

Thật kỳ lạ, trong ñoạn này, con người  tức giận với ðức Chúa Trời về ơn ñiển của Ngài. 
ðức Chúa Trời ñã phán rằng nếu người nào phải chết vì sự gian ác của họ, người ñó 
có thể ñược tha thứ nếu họ rời bỏ tội lỗi và sống theo luật pháp của Chúa. Chúa cũng 
hứa rằng nếu người nào hối cải, tất cả tội lỗi quá khứ của họ Chúa sẽ không bao giờ ñề 
cập tới. 

Tuy thế, nhiều người vì vậy mà khó chịu. Họ không thích Chúa tha thứ một cách dễ 
dàng. “Như vậy ñâu có công bằng? Chắc chắn con người phải làm ñiều gì ñó ñể ñược 
sự tha thứ của Chúa” 

Chúng ta không biết nhiều về ðức Chúa Trời và sự công bằng của Ngài. Chúa sắp ñặt 
cho những người sống trong miền xa xôi và chưa từng nghe phúc ân cứu rỗi của Chúa 
Jêsus Christ ra sao? Không ai biết ñược. Nhưng khi họ ñứng trước mặt Chúa, và 
chúng ta nghe sự xét xử của Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ nói, “Các phán xét của Chúa 
là chân thật và công minh!" (Khải-huyền 16:7). 

Thay vì chỉ trích ðức Chúa Trời, chúng ta cần phải học hỏi từ Ngài. 
Chúng ta cần phải có tình thương, thương xót, và sẵn sàng tha thứ như 
ðức Chúa Trời. 

Một cuộc ñời ñồi bại có thể ñược tẩy xóa trong một giây lát là ñẹp ñẽ biết bao! Người 
ñời có lẽ lắc ñầu và nói, “Như vậy không công bằng,” nhưng Chúa sẽ trả lời, “ðường lối 
Ta cao hơn ñường lối các ngươi.” 

Cha ơi, chúng con cảm kích vô cùng về ơn ñiển và lòng nhân từ của Cha 
ñối với chúng con. Xin tha thứ sự vi phạm của chúng con, như chúng con 
cũng tha kẻ vi phạm cùng chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 9 tháng 6 

Không ðổ Mồ Hôi 
 

“Họ sẽ ñội khăn vải gai trên ñầu, mặc quần ñùi vải gai ngang lưng; họ 
không ñược mặc ñồ gì làm ñổ mồ hôi.“  

– Ê-xê-chi-ên 44:18 

Khi chúng ta nghĩ ñến mồ hôi, chúng ta nghĩ ñến hoạt ñộng thể xát. Cũng có trường 
hợp khi hầu việc Chúa chúng ta ñổ mồ hôi – như trong công trình kiến trúc. Nhưng khi 
nói ñến thờ phượng Chúa, ca tụng, tôn sùng, và cảm tạ, Chúa phán rằng Ngài không 
muốn ñiều gì làm ñổ mồ hôi. 

ðức Chúa Trời không muốn bạn thờ phượng hay hầu việc Ngài do sự ép 
buộc hay cảm xúc say mê. 

Chúa không muốn bạn cảm thấy Ngài ñặt một gánh nặng quá nặng mà bạn phải gắng 
sức ñể hoàn thành ý muốn của Ngài. Có người kể sự hy sinh trọng ñại của họ trong sự 
hầu việc Chúa. Nhưng Chúa không bao giờ ñồi hỏi ai từ bỏ bất cứ ñiều gì ñáng giá ñể 
ñi theo Ngài – chỉ những ñồ vụn vặt mà làm bừa bộn ñời sống bạn. 

ðức Chúa Trời ao ước bạn thờ phượng từ tấm lòng tràn ñầy tình thương, chỉ vì bạn 
cảm hứng với tình thương của Ngài ñối với bạn. Không có mồ hôi, không có sự kích 
thích giả, chỉ là một biểu lộ thuần túy và tự nhiên từ tấm lòng biết ơn. 

Nguyền sự thờ phượng của chúng ta ñược cảm hứng từ một tấm lòng tinh khiết – với 
sự biết ơn cho những ñiều Chúa làm trong ñời chúng ta, và sự kính sợ về vinh hiển, oai 
nghiêm, và ñẹp ñẽ của Ngài. 

Cha ơi, chúng con ao ước phục vụ Cha từ tấm lòng vui mừng và tạ ơn. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 6 

Ngài Ở ðó 
 

“... từ ngày ñó tên thành sẽ là: "CHÚA Ở TẠI ðÓ!"  

– Ê-xê-chi-ên 48:35 

Ê-xê-chi-ên cố gấng miêu tả sự vinh quang sau này của Y-sơ-ra-ên, “Nó sẽ ñược gọi là 
Giê-hô-va Sa-ma – ðức Chúa Trời ở ñó.” Y không thể nghĩ ñến ñiều gì vẻ vang hơn là 
sự hiện diện của Chúa. 

Có người muốn thoát khỏi sự hiện diện của Chúa. Họ cố gắng loại trừ Chúa ra khỏi 
nước chúng ta – không ñược ñề cập ñến ðức Chúa Trời trong trường công, không 
ñược nhắc ñến Chúa trong chỗ công cộng. Họ nghĩ rằng họ có thể sung sướng hơn ở 
chỗ không có Chúa, tại vì như vậy sẽ không có ràng buộc. Họ có thể làm bất cứ gì họ 
thích. Nhưng phải nhớ rằng trong một thế giới không có hạn chế, mọi người ñều có tự 
do giống nhau. Và trong hoàn cảnh ñó bạn sẽ không tồn tại bao lâu. 

Cám ơn Chúa rằng chúng ta không thể thoát khỏi sự hiện diện của Ngài. 

Tại vì ðức Chúa Trời ở ñó, chúng ta có hy vọng, sức mạnh, và tinh khiết. Không có 
Ngài, chúng ta chỉ có sự tối tâm. 

Tuy rằng Chúa luôn luôn ở ñó, chúng ta ñôi khi quên ñi sự thật ñó. Chính là lúc ñó 
chúng ta có xu hướng phạm tội. Cũng là chính lúc ñó chúng ta bắt ñầu tuyệt vọng về 
tình huống của mình. Nhưng chính là lúc ñó chúng ta cần sự ý thức của Chúa nhất. 

Nhận thức ñược sự hiện diện của ðức Chúa Trời sẽ giữ chúng ta xa rời tội lỗi, xua ñuổi 
nỗi tuyệt vọng, và giúp chúng ta có thể vui mừng trong giờ phút tối tâm nhất. Hãy trau 
dồi sự nhận thức ñó. Hãy nhớ ñến ðấng mà ñã hứa ở cùng chúng ta trên ngọn núi cao, 
dưới thung lũng, và khắp mọi nơi ở giữa. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ sự hiện diện của Cha. Xin giúp chúng con ghi 
nhớ rằng Cha ở cùng chúng con, hầu cho lòng chúng con ñược nâng lên 
từ nỗi tuyệt vọng ñến niềm vui mừng tạ ơn. Amen. 

 



 

Ngày 11 tháng 6 

Ở Cùng Bạn Trong Lò Lửa 
 

“Vua bảo: ‘Nhưng ta thấy bốn người không bị trói ñi lại giữa lò lửa hực, 
không ai bị cháy cả, và hình dáng người thứ tư giống như một vị thần.’"   

- ða-ni-ên 3:25 

Khi bạn của ða-ni-ên, là Sa-ñơ-rắc, Mê-sác, và A-bết Nê-gô không chịu thờ lạy pho 
tượng mà vua Nê-bu-cát-nết dựng lên, vua nổi thinh nộ, ra lệnh quăng họ vào lò lửa 
cháy phừng phừng. Nhưng quyền quyết ñịnh luôn luôn là của ðức Chúa Trời. Trong lò 
lửa, họ không bị lửa ñụng tới. Khi vua nhìn vào lò, sửng sốt ñứng phắt dậy, vì thấy 
không phải ba người, mà bốn người ở trong lò. Và hình dáng người thứ tư giống “như 
một vị thần.” 

Trong câu chuyện này chúng ta thấy một minh chứng về sự hiện diện kiên ñịnh của 
Chúa Jêsus Christ, Ngài gìn giữ dân Ngài trong giờ phút tối tâm nhất và sự thử thách 
mãnh liệt nhất. Chúng ta nghĩ rằng nếu ðức Chúa Trời giữ chúng ta khỏi lửa là tốt hơn 
hết. Nhưng Ngài không chọn lựa làm vậy. 

Thay vì giải cứu chúng ta ra khỏi lửa, Ngài chọn lựa giải cứu chúng ta ở 
trong lửa. 

Lửa là dùng ñể luyện tinh. ðức Chúa Trời ao ước sự tinh khiết trong dân Ngài, cho nên 
Ngài thường thường ñể cho chúng ta ở lại trong lò lửa một khoảng thời gian hầu cho 
sự ô uế trong chúng ta có thể ñược thiêu ñốt ñi. 

Có lẽ bạn ñang ñi qua một thử thách nảy lửa, nhưng hãy biết rằng – bạn không phải ở 
trong lửa một mình. Chúa ở với bạn trong ñó, và khi sự thử thách ñã hoàn thành mục 
ñích của nó, Ngài sẽ giải cứu bạn. 

Cha ơi, cảm tạ cha rằng chúng con không bao giờ trơ trọi một mình – 
ngay cả trong giờ phút ñau khổ nhất hay tối tâm nhất. Chúng con cảm 
kích vô cùng về sự hiện diện của Cha giữa lúc khó khăn. Chúng con thật 
có phước rằng cha chọn lựa ñi qua sự thử thách với chúng con. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 12 tháng 6 

Chọn ðường Dễ Hay ðường Khó 
 

“’ Vì thế cho nên, bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ca ngợi, tán dương, và tôn 
vinh Vua trời: mọi việc Ngài làm ñều ngay thẳng, ñường lối Ngài ñều công 
bình; Ngài có quyền hạ thấp người nào sống kiêu căng.’"  

– ða-ni-ên 4:37 

Nê-bu-cát-nết là một người có tài năng vô cùng – có lẽ quá giỏi. Y bắt ñầu kiêu hãnh, 
nghĩ rằng những thành tựu của y ñều là do bởi khả năng của mình. 

Kinh Thánh chép, “Kiêu ngạo ñi trước sự hủy diệt; tự cao ñi trước sự sa ngã.” (Châm-
ngôn 16:18) ðức Chúa Trời cảnh cáo Nê-bu-cát-nết về ñường lối nguy hiểm này. 
Nhưng y phớt ñi sự cảnh cáo ñó. 

ðức Chúa Trời là thật thành tín. Ngài luôn luôn cảnh cáo chúng ta khi 
chúng ta ñi hướng ñường lối nguy hiểm. 

Khi ðức Chúa Trời phán lời cảnh cáo, bạn có thể học bài học mà Ngài muốn bạn học 
bởi một trong hai cách: cách dễ hay cách khó. Cách dễ là ñể ý nghe lời cảnh cáo của 
Ngài. Cách khó là tiếp tục ñi về hướng nguy hiểm. 

Nê-bu-cát-nết chọn cách khó. Một lần nữa y trở nên kiêu hãnh, và ngay giờ ñó, y trở 
nên ñiên cuồng, suốt trọn bảy năm, cho ñến khi y công nhận chủ quyền của ðức Chúa 
Trời. 

Chúa thương chúng ta quá nhiều ñến nổi Ngài không ñể cho chúng ta làm những ñiều 
có thể tiêu hủy chúng ta. Vì chúng ta thuộc về Ngài, Ngài sẽ luôn luôn cho chúng ta lời 
cảnh cáo và bài học cần thiết ñể giữ chúng ta xa khỏi nguy hiểm. Nhưng về phần học 
bằng cách nào là hoàn toàn do sự chọn lựa của chúng ta. 

Cha ơi, cám ơn Cha thương chúng con ñến nổi luôn luôn giữ chúng con 
xa khỏi sự dại dột. Xin cho chúng con sự khao khát về Lời Cha, vì trong 
ñó chúng con sẽ tìm ñược tất cả trí khôn cho sự sống và một cuộc ñời tin 
kính. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 13 tháng  6 

Làm Công Việc Của Vua 
 

“’Về phần tôi, ða-ni-ên, tôi ñờ ñẫn như người mất hồn. Tôi ñau ốm nhiều 
ngày. Sau khi bình phục, tôi tiếp tục làm công việc của vua giao cho tôi’”  

– ða-ni-ên 8:27 

Từ ñoạn này, chúng ta có thể kết luận rằng ða-ni-ên là một nghị viên của chính quyền 
Ba-by-lôn dưới vua Bên-sát-xa. Ông ñược giao phó với công việc của vua, và ông thực 
hành nhiệm vụ ñó một cách thành tín. 

Chúng ta cũng ñã ñược giao cho công việc của Vua, và ñược tiêu biểu cho Ngài. 
Nhưng vương quốc của Chúa chúng ta, không như những vương quốc trong thế gian, 
sẽ tồn tại mãi mãi. Vì vương quốc của Chúa là vĩnh viễn. 

Ngày nay Vua của bạn có công việc cho bạn làm. 

Ông Phao-lô chép, “Chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi ñó mà chúng ta trông 
ñợi Cứu Chúa mình là ðức Chúa Jêsus Christ.“ (Phi-líp  3:20). Tiêu biểu cho Chúa 
Jêsus trong thế gian là một ñặc ân cao cả biết bao. Ngài ñã cho chúng ta ủy quyền ñể 
phát ngôn cho Ngài và phát ngôn nhân danh Ngài. Trong khi ñó là một ñặc ân, ñó cũng 
là một trách nhiệm cực kỳ lớn; vì bất cứ nơi nào chúng ta ñi, người ñời sẽ am hiểu Ngài 
căn cứ vào những gì họ thấy trong chúng ta. 

Ông Vua mà chúng ta phục vụ không thích bị tiêu biểu một cách sai lầm. Chúng ta phải 
thương người như Ngài thương họ, cho như Ngài ban cho rộng rãi, tha thứ như Ngài 
ñã tha thứ chúng ta. Ông Vua mà chúng ta tiêu biểu là nhân từ, thương xót, khoan 
dung, và ñầy dẫy ân huệ; và Ngài ñòi hỏi chúng ta ñại diện cho Ngài cũng như vậy. 

Ngày nay Vua của bạn có công việc cho bạn. Nguyền bạn phục vụ Ngài với sự vui 
mừng và thành tín. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ về sự vinh dự và ñặc ân của người tiêu biểu 
cho Cha. Xin giúp chúng con, qua hành ñộng và lời nói, xứng ñáng làm 
ñại sứ cho Vua kỳ diệu của chúng con. Cầu nguyện nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 14 tháng 6 

Vũ Khí Của Sự Cầu Nguyện 
 

“’ða-ni-ên, ñừng sợ. Ngay từ ngày ñầu, khi ngươi quyết tâm tìm hiểu và 
hạ mình xuống trước mặt ðức Chúa Trời ngươi, Ngài ñã nghe lời ngươi 
cầu xin, và chính vì lời cầu nguyện của ngươi mà ta ñã ñến’”  

– ða-ni-ên 10:12 

ða-ni-ên cố tìm sự hiểu biết từ ðức Chúa Trời, ông cầu xin hai mươi mốt ngày hầu ñạt 
ñược mục ñích ñó. Cuối cùng, thiên sứ báo tin cho ða-ni-ên rằng ðức Chúa Trời ñã 
nghe lời cầu nguyện và ñã sai sứ giả ñem sự giải ñáp cho ông.  

Nhưng khi ñang ñi ñến ða-ni-ên, sứ giả ñó bị mắc mưu vào cuộc chiến ñấu với sức 
mạnh của sự tối tăm mà ñiều khiển nước Ba-tư. Ông tranh ñấu hai mươi mốt ngày, cho 
ñến khi Mi-ca-ên, là một trong các thiên sứ trưởng, ñến giúp ñỡ, ông mới ñược thoát 
khỏi và hoàn thành sứ mệnh. 

Sự xung ñột thuộc linh diễn ra trong vũ trụ vòng quanh chúng ta. 

Bạn ñang ở trong trận chiến ngay bây giờ dù bạn biết hay không, muốn hay không,. 
Những quyền lực hùng mạnh ñang tranh giành sự ñiều khiển tâm trí của bạn. Chỉ có 
quyền năng của ðức Thánh Linh mới có thể giúp bạn chống lại những sức mạnh thuộc 
linh mà mưu cầu tiêu hủy bạn. 

Ê-phê-sô 6:12 giải thích tính chất của cuộc chiến ñấu này, “Chúng ta chiến ñấu, không 
phải chống với loài người, nhưng chống với những giới thống trị, những uy quyền, và 
những bậc quyền thế của thế giới tối tăm cùng những thần linh gian ác trên các tầng 
trời”. 

Ê-phê-sô ñoạn 6 cũng diễn tả vũ khí thuộc linh mà ðức Chúa Trời ñã cung cấp ñể bảo 
vệ chúng ta. Phần của bạn là mang lên vũ khí ñó, và cầu nguyện. Sự tranh ñấu thật sự 
xẩy ra khi bạn quỳ gối – và ñó cũng là nơi mà sự thắng lợi xẩy ra. 

Chúa ơi, xin giúp chúng con rời bỏ mọi trở ngại và tội lỗi mà vướng mắc 
chúng con, hầu cho chúng con có thể hoàn tất cuộc chạy ñua cho sự vinh 
hiển của Ngài. Amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 6 

Gieo Và Gặt 
 

“Chúng gieo gió, chúng sẽ gặt bão. Cây lúa không nẩy hạt, không thể nào 
làm ra bột ñược. Nếu có chăng, dân xa lạ sẽ ăn nuốt hết.”  

– Ô-sê 8:7 

ðức Chúa Trời ñã sanh Y-sơ-ra-ên, nhưng họ từ bỏ Ngài, và bắt ñầu gieo gió. Kết quả 
là Ngài rút ra sự che chở của Ngài và ñể họ tự lo liệu lấy. ðây, Ngài cảnh cáo họ rằng 
gió mà họ ñã gieo sắp sửa gặt bão từ phía bắc – là quân A-si-ri, họ sẽ trải xuống và tiêu 
tan nước Y-sơ-ra-ên. 

Hãy gieo một cách cẩn thận. 

Ga-la-ti chép, “Ai gieo ñiều gì thì sẽ gặt ñiều ấy”. Thiên nhiên xác thật nguyên tắc này. 
Chúng ta gặt cùng loại. Nếu bạn gieo bắp, bạn ñược bắp. Bạn sẽ không ñược ñậu. Nếu 
bạn gieo lòng thương xót, bạn sẽ ñược thương xót. Nếu bạn gieo sự tha thứ, bạn sẽ 
ñược tha thứ. Nếu bạn gieo chơi bời... thì bạn nên chuẩn bị gặt hậu quả của nó. 

Vấn ñề là chúng ta có khuynh hướng không tuyển chọn kỹ lưỡng. Chúng ta thường hay 
gieo hạt hỗn tạp. Chúng ta ñi nhà thờ và gieo Lời Chúa trong ñầu óc, nhưng khi chúng 
ta về nhà, mở TV lên và bắt ñầu gieo xát thịt. Kết quả là một thu hoạch hỗn tạp, và 
nhiều sự bối rối ñi theo. Nếu bạn gieo xát thịt, bạn chỉ có thể hy vọng gặt sự ñồi bại. 
Nhưng nếu bạn gieo Thánh Linh, bạn sẽ gặt ñược trái của Thánh Linh và sự sống ñời 
ñời. 

Cha ơi, xin giữ chúng con không bị lừa gạt nghĩ rằng chúng con có thể 
gieo bất cứ gì chúng con thích và không cần gánh chịu hậu quả. Nguyền 
chúng con gieo sự công chính. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 16 tháng 6 

Trạng Thái Của Tấm Lòng 
 

“Lòng chúng phân hai; Giờ ñây chúng phải chịu trừng phạt. Chúa sẽ ñập 
bể bàn thờ, hủy phá trụ thờ của chúng.”  

– Ô-sê 10:2 

Y-sơ-ra-ên cho ðức Chúa Trời một chổ trong lòng họ – nhưng chỉ là một chổ nhỏ. Họ 
không thể dâng cho Ngài hết lòng, vì họ cũng muốn thờ phượng các thần khác. 

Chúa Jêsus phán rằng “Không ai có thể phục vụ hai chủ.” (Ma-thi-ơ 6:24). Nhưng ñó 
chính là sự mưu cầu của nhiều người. Thay vì cho ðức Chúa Trời lòng tận trung hoàn 
toàn, họ chỉ thỉnh thoảng cho Chúa một cái ‘gật ñầu.’ 

Một phần nhỏ của ñời bạn không thoả mãn ðức Chúa Trời. Ngài không 
chịu chia sẻ bạn với các thần khác. 

ðức Chúa Trời ao ước – ðức Chúa Trời xứng ñáng – ñược hết tấm lòng của bạn, hết 
linh hồn của bạn, hết tâm trí của bạn. 

Trạng thái của lòng bạn là ra sao? Là hoàn toàn dâng cho Chúa không, hay ñã bị phân 
chia? Muốn ước lượng lòng mình một cách chính xác có lẽ khó, như Giê-rê-mi vạch ra, 
“Lòng người xảo quyệt hơn cả, và bại hoại, không thể chữa lành. Ai dò ñược lòng 
người?” (Giê-rê-mi 17:9). Cách duy nhất ñể biết ñược trạng thái ñúng ñắn của lòng bạn 
là xin Chúa thăm dò lòng mình. 

Bạn sẽ làm gì khi ðức Chúa Trời bộc lộ cho bạn thấy lòng bạn bị phân chia? Hãy noi 
gương của ða-vít mà xin Chúa hợp nhất lòng mình. Hay hưởng ứng sự thách thức của 
Giô-suê, ông thúc dục rằng, “Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự... nhưng ta 
và nhà ta sẽ phục sự ðức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:15). 

Cha ơi, xin giúp chúng con sống một cuộc sống hoàn toàn tận tụy với Cha. 
Xin loại bỏ bất cứ gì mà phân chia tấm lòng chúng con. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 6 

Vật Lộn Với ðức Chúa Trời  
 

“Trong bụng mẹ, nó tìm cách chiếm chỗ anh mình, ðến thời trai tráng, nó 
ñấu tranh với ðức Chúa Trời. Nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc; Nó 
khóc lóc và xin thiên sứ ban phước.”  

– Ô-sê 12:3-4 

Làm thế nào mà một người có thể vật lộn với ðức Chúa Trời – hay thiên sứ của ðức 
Chúa Trời – và thắng cuộc? Có vẽ không có thể ñược. Tuy vậy, Ô-sê nói có, và ông 
giải thích: “Gia-cốp khóc lóc và xin thiên sứ ban phước.” Nói cách khác, Gia-cốp cầu 
khẩn, “Xin ñừng bỏ ñi mà không ban phước tôi!” 

Sự vật lộn xẩy ra trong ñêm trước ngày mà Gia-cốp sẽ gặp anh mình, là Ê-sau, ñang 
ñến với bốn trăm người. Lần này không có mưu mẹo sắc sảo nào có thể cứu sinh 
mạng ông. Gia-cốp biết rằng không có lối thoát, cho nên ông vật lộn với Thiên-sứ, bám 
chặt Ngài, và cầu khẩn xin Ngài ban phước. 

Nay ñã ñến lúc mà chúng ta phải hàng phục và khóc lóc trước mặt Ngài. 

Có khi tôi thấy những người vật lộn với Chúa và tôi tự hỏi, “Cần có gì xẩy ra họ mới 
chịu quỳ xuống? Trong trường hợp của Gia-cốp, ông bị què. Khi ông không thể chạy 
ñược nữa, không thể lừa gạt mưu mẹo nữa, không thể dùng mánh khoé ñể xoay xở 
khỏi tình huống nữa, ông cuối cùng hàng phục mình dưới Chúa. 

Có lẽ bạn ñang trong tình trạng của Gia-cốp và không biết phải làm sao. Khi cuối cùng 
bạn ñi tới giới hạn của sức mạnh mình và bạn hàng phục mình dưới ðức Chúa Trời, 
chính tại lúc ñó mà bạn bắt ñầu phát giác rằng sức mạnh của Chúa ñang làm việc trong 
ñời bạn. 

Cha ơi, chúng con biết rằng sự thắng lợi sẽ ñến khi chúng con hàng phục 
Cha. Xin làm què chúng con, nếu ñó là ñiều cần thiết ñể ñem chúng con 
ñến sự giao thác hoàn toàn. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 6 

Kiêng Ăn 
 

“CHÚA phán: ‘Dù vậy, ngay giờ này, các con hãy dốc lòng trở về cùng Ta, 
hãy kiêng ăn, khóc lóc, và ñấm ngực kêu van.’”  

– Giô-ên 2:12 

Bản tánh của chúng ta có hai mặt: xác thịt, và phần linh. Chúng ta nuôi dưởng xác thịt 
ñều ñặn – ít nhất ba bữa một ngày, với các món ăn nhẹ giữa bữa ăn chánh. Nhưng 
chúng ta thường thường không nuôi dưởng phần linh một cách ñều ñặn như vậy. 

Kiêng ăn là một cách ñể từ bỏ xác thịt và tăng cường phần linh. Nếu bạn bồi dưởng 
phần linh ñều ñặn như cho xác thịt, thì phần linh của bạn sẽ mập lên. Sự kiêng ăn ñảo 
ngược thường lệ – cho xác thịt nhịn ñói và cho phần linh ăn. 

Sự kiêng ăn không phải chỉ là một sự rèn luyện trong thời Cựu-ước. 

Ê-sai bảo dân chúng rằng họ ñã không kiêng ăn một cách ðức Chúa Trời muốn: “Trong 
ngày kiêng ăn, các ngươi vẫn tìm kiếm ñiều mình ưa thích.” (Isaiah 58:3). Nói cách 
khác, họ tìm ñiều vui thích trong khi họ phải tập trung sự chú ý vào Chúa; Cũng như coi 
TV cả ngày trong khi kiêng ăn. Xác thịt của chúng ta thèm muốn sự giải trí, nhưng mục 
ñích của sự kiêng ăn là giữ xác thịt ñúng chổ của nó và tìm kiếm Chúa. 

Khi bạn kiêng ăn, và dùng thì giờ ñể cầu nguyện và ñọc Lời Chúa, phần linh của bạn sẽ 
càng ngày càng tăng trưởng, và sự ảnh hưởng của xác thịt sẽ yếu ñi. Rồi chúng ta sẽ 
ñắc thắng trong trận chiến thuộc linh. 

Sự kiêng ăn không phải chỉ là một kỷ luật Cựu-ước. Ngày nay ðức Chúa Trời kêu gọi 
dân Ngài kiêng ăn. Thế giới chúng ta ñang trong tình trạng bối rối khủng khiếp. Chúng 
ta là người yêu mến Chúa cần phải từ bỏ xác thịt mình, tìm kiếm Ngài, củng cố phần 
linh cho sự tranh ñấu thuộc linh. 

Cha ơi, chúng con muốn rời khỏi tội lỗi mình hầu cho Cha có thể biểu lộ 
ơn ñiển và thương xót với chúng con. Xin giúp chúng con tìm kiếm Cha 
hết lòng – kiêng ăn và than khóc trước mặt Cha cho nhà nước và gia ñình 
chúng con. Amen. 

 



 

Ngày 19 tháng 6 

ðược Chọn Lựa 
 

“’Trong tất cả mọi dân trên ñất, Ta chỉ biết mỗi các ngươi. Vậy Ta sẽ phạt 
ngươi vì tội lỗi ngươi.’ Nếu hai người không ñồng ý với nhau, thì há cùng 
ñi chung ñược sao?”  

– A-mốt 3:2-3 

ðức Chúa Trời chọn Y-sơ-ra-ên – không phải tại vì họ tốt, hay mạnh. Ngài chọn họ chỉ 
vì Ngài thương họ. Chính là qua nước Y-sơ-ra-ên mà ðức Chúa Trời ñem ðấng Cứu 
Chúa vào thế gian. 

Như Y-sơ-ra-ên, chúng ta ñã ñược chọn lựa, không phải vì sự tốt lành của chúng ta 
hay chúng ta có gì mà Chúa cần. Ngài chọn chúng ta vì Ngài thương chúng ta và muốn 
giao thông với chúng ta. 

Sự giao thông ngụ ý sự ñồng tâm. 

Bạn phải thỏa thuận với Chúa hầu cho có sự giao thông với Ngài. Có nghĩa là bạn phải 
ñi theo quy luật của Ngài ñã thiết lập. Chúng ta không phải ở vào một thế mà có thể 
tranh cãi với Chúa: “Ngài làm ñiều này cho tôi thì tôi sẽ làm ñiều kia cho Ngài.” Chúng 
ta là tội nhân, suy ñồi trước mặt Chúa. Và Ngài nhìn chúng ta với lòng thương xót và 
nói, “Ta chọn ngươi.” 

Là dân ñược ðức Chúa Trời chọn mang theo một trách nhiệm trọng ñại. Chúng ta biết 
ñường lối của Ngài. Chúng ta biết sự ñòi hỏi của Ngài. Chúng ta ñi trong sự sáng và có 
sự hiểu biết về Lời Ngài; cho nên, chúng ta sẽ bị xét xử bởi một tiêu chuẫn cao hơn. 
Nếu chúng ta còn phạm tội, ðức Chúa Trời sẽ ñánh ñòn chúng ta tại vì chúng ta thuộc 
Ngài.  

ðược ðức Chúa Trời thương yêu, chọn lựa, và tha thứ là một phước hạnh to lớn biết 
bao. Hãy ñi theo Ngài và ñồng lòng với Ngài, và trưng bày sự uy nghi của Ngài cho 
người ñời. 

Cha ơi, chúng con cảm kích vô cùng biết rằng chúng con thuộc về Cha. 
Nguyền chúng con không bao giờ ñi chệch khỏi Chân lý, nhưng ñi theo 
Cha trong sự vâng phục. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 20 tháng 6 

Chuẩn Bị gặp Chúa 
 

“Vì thế, hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ trừng phạt ngươi như vầy; Vì Ta sẽ trừng 
phạt ngươi như vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy chuẩn bị ñể gặp ðức Chúa Trời 
ngươi!"   

- A-mốt 4:12 

ðức Chúa Trời cảnh cáo Y-sơ-ra-ên nhiều lần. Ngài giáng thiên tai cho họ. Ngài tìm 
cách xoay họ trờ về từ ñường lối hủy diệt mà họ ñã chọn. Nhưng họ vẫn không trở về 
với Ngài. Và bây giờ ngày phán xét ñến gần. Tiên tri A-mốt cảnh cáo họ, “Chuẩn bị gặp 
ðức Chúa Trời!” 

Tuy nhiên, mục ñích của sự gặp mặt lần này sẽ không phải là yêu thương, giao thông, 
và kết hợp. Vì họ sẽ bị coi như kẻ thù của Chúa. 

Gặp Chúa với lập trường như một kẻ thù là tuyệt ñối ngu xuẫn.  

Kinh Thánh chép, “Khốn thay cho kẻ cãi lại với ðấng tạo nên mình!“ (Ê-sai 45:9). Làm 
sao bạn có thể hy vọng thắng ñược ðức Chúa Trời? Tuy vậy cũng có người cãi lại với 
ðức Chúa Trời. ðức Chúa Trời ñã bày tỏ cho bạn biết những ñiều trong ñời bạn không 
thành thực, ñồi bại, hay không ñẹp lòng Ngài. ðức Thánh Linh ñã khiến bạn nhận thức 
về tội lỗi bạn, nhưng bạn ñã phớt ñi tiếng của Ngài và ñối lập với Ngài. 

Một ngày kia bạn sẽ gặp ðức Chúa Trời và bạn cần phải chuẩn bị. Không có ñiều gì có 
thể che giấu từ con mắt của Ngài. Ngài biết mọi tư tưởng, mọi ñộng cơ trong lòng. 
Chúng ta là người có tội. Nhưng chúng ta cũng là người có phước – vì chúng ta có một 
ðấng Biện Hộ cho chúng ta trước ðức Cha. “Ai là người sẽ kết án? Chúa Cứu Thế Giê-
xu là ðấng ñã chết, nhưng cũng ñã sống lại, ñang ngự bên phải của ðức Chúa Trời, 
cầu khẩn thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:34). 

Tôi ca ngợi ðức Chúa Trời vì Con Ngài! 

Chúa ơi, nguyền chúng con kinh nghiệm sự vui mừng trong sự gặp mặt 
với Cha mỗi ngày – sự vui mừng trong sự hiện diện của Cha, trong quyền 
năng của Thánh Linh Cha, và sự vinh hiển trong sự ñồng ñi với Cha. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 6 

Thừa Hưởng Sản Nghiệp Mình 
 

“Nhưng trên núi Si-ôn sẽ có một số người sống sót; núi ấy sẽ là nơi thánh, 
và con cháu Gia-cốp sẽ giành lại phần ñất họ thừa hưởng.”  

– AÙp-ñia 1:17 

ðức Chúa Trời ñã hứa cho Y-sơ-ra-ên tất cả ñất ñai, trải ra tới ðịa trung hải. ðó ñã 
thuộc về họ rồi – họ chỉ cần ñặt chân xuống và nhận lấy. Nhưng rất tiếc, họ không làm 
như vậy. Họ giới hạn những gì ðức Chúa Trời có thể cho họ. 

Ông Phao-lô diễn tả Chúa là, “ðấng có thể thực hiện muôn phần hơn tất cả những ñiều 
chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (Ê-phê-sô 3:20). Không có giới hạn về những gì 
Chúa có thể làm. 

Chính chúng ta là kẻ giới hạn phước hạnh của mình. 

Bạn có sự yên nghĩ, vui mừng, và bình an mà ðức Chúa Trời ñã hứa cho không? Nếu 
không, tức là bạn không có thừa hưởng cơ nghiệp của bạn. Bạn không có nhận lấy tất 
cả lãnh thổ thuộc về bạn. Quá nhiều tín ñồ ñã thoái chí, lo âu, và bị ñánh bại, thay vì 
kinh nghiệm sự vui mừng ñầy ñặn mà Chúa muốn con cái Ngài có. Nếu bạn không có 
sự vui mừng tuyệt vời, tức là bạn chưa thừa hưởng tất cả sản nghiệp của bạn. ðó ñã 
có sẵn cho bạn – chỉ là bạn chưa nhận lấy ñó thôi. 

Chúa phán về những ngày sắp tới khi Gia-cốp sẽ thừa hưởng cơ nghiệp của nó. Ngày 
nay chúng ta có thể thừa hưởng cơ nghiệp của mình. ðừng thỏa hiệp với một cuộc ñời 
tầm thường, sống dưới mức ñộ mà Chúa muốn bạn sống. Hãy ñuổi theo những ñiều 
của Chúa, ñuổi theo quyền năng của Ngài, và sự xức dầu của ðức Thánh Linh. 

Hãy tin tưởng ... và nhận lấy những gì của mình. 

Chúa ơi, chúng con cảm tạ về những ñiều hứa quý báo của Cha. Xin giúp 
chúng con dựa vào sức mạnh của Cha và nhận lấy những sự thắng lợi mà 
Cha ñã cho chúng con. 

 



 

Ngày 22 tháng 6 

Sự Hư Không Giả Dối 
 

“Những kẻ chăm sự hư không giả dối, thì lìa bỏ sự thương xót của mình”  

– Giô-na 2:8 

Sau khi khổ sở ba ngày và ba ñêm – sự khổ sở mà ông tự gây ra – Giô-na ñược thả lên 
mặt ñất và ông tìm kiếm Chúa. Rồi ông tuyên bố những ñiều ông học trong bụng cá: 
“Những kẻ chăm sự hư không giả dối, thì lìa bỏ sự thương xót của mình.” 

Sự giả dối hư không mà Giô-na quan sát là gì? Một, ông tưởng rằng ông có thể trốn 
tránh sự kêu gọi của ðức Chúa Trời; hai, ông tưởng rằng ông có thể tìm ñược một nơi 
mà Chúa không ở ñó và ông có thể ẩn nấp từ sự hiện diện của Chúa; và cuối cùng, ông 
tưởng rằng ñường lối mình tốt hơn ñường lối của Chúa. 

Những kẻ chăm sự giả dối hư không sẽ kết liễu trong hoàn cảnh khổ sở. 
ðừng nên làm vậy. 

ðức Chúa Trời là nhân từ vô cùng và khôn ngoan vô cùng. ðường lối của Ngài luôn 
luôn là tốt nhất, và Ngài ao ước chỉ ñiều tốt cho ñời bạn. “Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ ñối 
cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, ... Ta sẽ ban cho các ngươi 
một tương lai ñầy hy vọng.” (Giê-rê-mi 29:11). Không có gì tốt hơn là tìm kiếm ý Chúa 
và làm theo. Bạn không thể làm hơn ý Chúa; ñó là ñỉnh cao nhất của cuộc ñời. ðó là 
nơi có sự thỏa mãn và hài lòng, và bạn sẽ không bao giờ ñược thỏa mãn hay hài lòng 
với bất cứ gì khác hơn. 

ðừng chế tạo vấn ñề cho mình. Nhưng hàng phục mình cho ðấng thương yêu bạn. 
Bạn có thể ñi một cách tình nguyện, hoặc bạn có thể ñến với hôi mùi tanh cá – nhưng 
bạn sẽ phải ñi tới nơi mà Chúa muốn bạn ñi. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ sự hài lòng mà ñến từ sự hàng phục mình dưới 
ý ñịnh của Cha cho ñời chúng con, và sự vui mừng, bình an, và thỏa mãn 
biết rằng Cha là ðấng ñiều kiển mọi sự. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 6 

Không Có Hạn Chế 
 

“Há phải rằng, Thần của ðức Giê-hô-va là kém sút sao? ðó há phải là 
việc Ngài làm sao? Nhưng lời của Ta há chẳng có ích cho kẻ bước theo 
sự ngay thẳng sao?”  

– Mi-chê 2:7 

Thánh Linh của ðức Chúa Trời có bị hạn chế không? Ngài có bị giới hạn bởi người 
truyền lời không? hay bị giới hạn bởi ñiều mà Ngài có thể phán không? Ngài có phải 
chịu trách nhiệm về những gì xẩy ra trong nước này, hay sự yếu ñuối của hội thánh 
ngày nay không? Không! 

ðức Chúa Trời không bị hạn chế, Ngài không có giới hạn. 

Thánh Linh của ðức Chúa Trời không bị giới hạn bởi bất cứ gì. Tuy rằng chúng ta yếu 
ñuối và vô hiệu lực, Ngài là toàn năng. Thánh Linh phán trong lòng chúng ta, “Chẳng 
phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta.” (Xa-cha-ri 4:6). 
Mặc dù tôi bị tình trạng của thế gian làm bối rối, Ngài vẫn thương yêu thế gian và vẫn 
ao ước thu hút kẻ thất lạc ñi tới Chúa Jêsus Christ . 

Bạn có thể trở thành công cụ trong tay Ngài bất chấp bạn có tài năng hay không. ðức 
Chúa Trời có thể sử dụng bạn dù bạn không có tốt nghiệp thần học, không có bằng tiến 
sỉ. Nếu bạn hàng phục dưới Ngài, Ngài có thể và sẽ dùng bạn ñể truyền phúc âm của 
Chúa Jêsus Christ cho một thế gian hấp hối. Chúng ta có thể là ánh sáng và muối của 
thế gian nếu chúng ta hàng phục mình dưới Thánh Linh của Chúa và ñể Ngài hoàn 
thành kế hoạch của Ngài qua ñời chúng ta. 

Nguyền ðức Chúa Trời làm việc qua chúng ta hầu ñể ñem thế gian trở về thờ phượng 
Ngài. 

Cha ơi chúng con cảm tạ quyền năng của Thánh Linh mà ñem tới sự thay 
ñổi trong cuộc ñời cá nhân và trong xã hội. Cha ơi, chúng con cầu xin có 
sự phục hưng trong nước chúng con, qua sự xức dầu và trao quyền của 
Thánh Linh Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 24 tháng 6 

Ai Là Thần Giống Như Ngài 
 

“Ai là thần giống như Ngài, tha thứ tội ác, bỏ qua sự vi phạm của dân 
sống sót thuộc cơ nghiệp Ngài? Ngài không giận mãi mãi, vì Ngài vui 
thích tỏ bày sự nhân từ.”  

–  Mi-chê 7:18 

Tác giả Thi-thiên miêu tả ðức Chúa Trời là “Chúa có lòng thương xót và ban ân huệ; 
Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương... Ngài không ñối xử với chúng ta theo 
như tội lỗi chúng ta vi phạm; Ngài không báo trả chúng ta theo như gian ác chúng ta ñã 
làm” (Psalm 103:8, 10). Lòng thương xót của Chúa lớn ñến nổi Ngài bảo Ê-xê-chi-ên 
truyền lời cho dân chúng: “Hãy nói với chúng nó: ‘Như Ta hằng sống, CHÚA Toàn 
Năng tuyên bố: Ta chẳng vui vẻ gì về cái chết của kẻ ác, nhưng vui khi nó quay trở lại 
khỏi ñường ác và sống. Hãy quay trở lại khỏi con ñường ác của các ngươi. Hỡi nhà Y-
sơ-ra-ên, tại sao ngươi phải chết?’” (Ê-xê-chi-ên 33:11). 

Không có thần nào giống như ðức Chúa Trời của chúng ta. 

Ai là thần giống như ðức Chúa Trời của chúng ta, ñầy tình thương xót, sẳn sàng tha 
thứ vi phạm của chúng ta? Ai là thần giống ðức Chúa Trời của chúng ta, hướng dẫn 
chúng ta ñi trên ñường công chính và ném tội lỗi chúng ta vào ñáy biển? 

Không có thần nào giống như ðức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là người Cha cho 
những người không có cha. Ngài là ðấng chinh phục tội lỗi và sự chết. Ngài là Hòn ðá, 
nơi chúng ta có thể chạy tới ñể ñược chê chở. Ngài là ðấng Tha thứ tất cả vi phạm của 
chúng ta. 

ðược hầu việc cho một vị Thần ñầy thương xót là có phước biết bao. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ về bản chất của Cha – tình yêu thương, lòng 
thương xót, lòng nhân từ, sự tha thứ, công chính, và quyền năng của Cha. 
Oi, Chúa ơi, chúng con kính yêu Ngài. Xin thu hút và hướng dẫn chúng 
con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 6 

Tin Cậy Vào Chúa 
 

“ðức Giê-hô-va là tốt lành, làm ñồn lũy trong ngày hoạn nạn, và biết 
những kẻ ẩn náu nơi Ngài.”  

– Na-hum 1:7 

ðức Chúa Trời không bao giờ hứa rằng một khi bạn giao phố ñời mình cho Chúa Jêsus, 
Ngài sẽ giữ bạn xa khỏi sự ñau ñớn và khó khăn. Ngài chỉ hứa rằng khi bạn ñi qua sự 
thử thách – chú ý rằng ñó là “khi”, không phải là “nếu” – Ngài sẽ ñi qua sự ñau ñớn với 
bạn, và sẽ gìn giữ bạn ñến khi bạn tới nơi. 

Khi sự khó khăn ñến cùng bạn, bạn ñi ñâu ñể tìm sự giúp ñở? 

Bạn quay về mình, hy vọng tìm ñược năng lực trong mình sao? Hoặc bạn tìm kiếm 
người khác giúp ñở?  Hay bạn cam chịu: “Những ñiều mà không thể chữa ñược, bạn 
phải chịu ñựng,” “Hãy ñành cười mà chịu vậy,” hay chống ñỡ mình với tư tưởng tích 
cực: “Tôi nghĩ tôi làm ñược, tôi nghĩ tôi làm ñược, tôi nghĩ tôi làm ñược...” 

Mọi người ñều có sự khó khăn. ðó là một khía cạnh trong ñời, không ai có thể thoát 
khỏi. Chúng ta sống trong một thế giới ñối lập với Chúa, vì vậy mà thế giới này ñầy dẩy 
sự hỗn loạn. Trong ngày hoạn nạn, chỉ có một thành lũy mà bạn có thể chạy vào và 
ñược bình an, ñó là Chúa Jêsus Christ. 

ðừng tìm kiếm người khác. ðừng quay về mình. ðừng nương tựa vào những tục ngữ 
lạc quan. Nhưng hãy ñặt lòng tin tưởng vào Chúa. Ngài sẽ ñi qua sự hoạn nạn với bạn, 
và sau khi bạn ñã trải qua, bạn sẽ thấy sự khôn ngoan trong kế hoạch Ngài. 

Cha ơi, khi gió bảo nổi xung vòng quanh chúng con, xin kéo chúng con về 
với Cha. Chúng con biết rằng Cha là tốt lành và yêu thương. Xin dạy 
chúng con tin cậy Cha trong khi chúng con bối rối. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 6 

Khi ðức Chúa Trời Im Lặng 
 

“Lạy CHÚA, con phải kêu van ñến bao giờ Ngài mới chịu nghe? Con phải 
kêu lên: "Chúa ơi! bạo ngược!" cho ñến khi nào Ngài mới giải cứu?”  

– Ha-ba-cúc 1:2 

Rất khó mà chịu ñựng sự im lặng của ðức Chúa Trời – chúng ta ñã cầu nguyện  nhưng 
Ngài dường như không nghe, vì tình trạng không thay ñổi. 

ðó là sự nản lòng của Ha-ba-cúc. Y-sơ-ra-ên ñã từ bỏ Chúa, lọt vào sự hỗn ñộn ñạo 
ñức. Trong sự hoảng hốt, Ha-ba-cúc kêu la, “Chúa ơi, Ngài không làm gì cả!” Chúa trả 
lời, “Hãy nhìn các dân tộc chung quanh, hãy kinh ngạc sững sờ! Vì Ta ñang làm một 
việc ngay trong thời buổi các ngươi, mà dù có ai thuật lại, các ngươi cũng không tin.” 
(Ha-ba-cúc 1:5). 

ðường lối của ðức Chúa Trời không như ñường lối của chúng ta. 

Có khi chúng ta hiểu sai sự im lặng của Chúa là sự thờ ơ; nhưng sự thật là, Chúa luôn 
luôn làm việc không ngừng. 

Rồi ðức Chúa Trời cho Ha-ba-cúc một dự báo về những ngày hiểm họa sắp tới. Ngài 
trình bày sự phán xét sẽ ñến, thông qua tay của người Canh-ñê mà Ngài ñang dựng 
nên cho mục ñích ñó. Rồi, Chúa thúc giục Ha-ba-cúc kiên trì và tiếp tục tin cậy vào Ngài 
bởi lời khuyến khích: “Người công chính sẽ sống bởi ñức tin của mình.” (Ha-ba-cúc 
2:4).Lời này tiếp tục khuyến khích tín ñồ ñến ngày nay. 

Có lẽ bạn ñang cảm thấy Chúa không nghe lời cầu xin của bạn, hoặc, Ngài không quan 
tâm ñến bạn. Nhưng tôi có thể bảo ñảm bạn, qua Lời của Chúa, rằng Ngài chắc chắn 
nghe, Ngài chắc chắn quan tâm, và Ngài ñang làm việc cho bạn – tuy rằng Ngài dường 
như im lặng. ðừng nhìn về vấn ñề của bạn. ðừng ñể ý về tình huống. Nhưng hãy trao 
mọi ñiều lo lắng cho ðấng thương yêu bạn và ñã hứa sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho bạn. 

Cha ơi, xin ñem chúng con tới trình ñộ ñức tin này: khi chúng con không 
hiểu biết Cha ñang làm gì, chúng con có thể nói, “Cha ơi, hãy tiếp tục làm 
việc.” Amen. 

 



 

Ngày 27 tháng 6 

ðức Chúa Trời Vui Mừng Vì Bạn 
 

“Giê-hô-va ðức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là ðấng quyền năng 
sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng vì ngươi, Ngài sẽ khiến ngươi êm 
dịu bởi tình thương, Ngài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi.”  

– Sô-phô-ni 3:17 

Những người làm cha me hiểu sự ‘vui mừng vì con cái mình’ là nghĩa gì. Và ðức Chúa 
Trời cũng có cảm giác giống nhau. Ngài vui mừng vì những người ñã trở thành con cái 
Ngài qua ñức tin trong Chúa Jêsus Christ. Sô-phô-ni nói rằng ðức Chúa Trời vui mừng 
vì bạn. 

Rồi ông nói rằng ðức Chúa Trời “sẽ khiến bạn êm dịu bởi tình thương của Ngài.” ðó là 
một bức tranh kỳ diệu biết bao! Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ðức Chúa Trời 
thương chúng ta ñến nỗi Ngài hy sinh mạng sống cho chúng ta. Tình thương của Chúa 
Jêsus là mãi mãi, vĩnh viễn, và không thay ñổi. Bất chấp tai nạn, thử thách, hay gian 
khổ, tình thương của Ngài không ñộng ñậy. Hãy cho ý niệm này thấm vào ñáy lòng, và 
suy gẫm sự sâu ñậm của tình yêu tha thiết của ðức Chúa Trời ñối với chúng ta. 

Khi chúng ta hiểu ñược tình yêu vĩ ñại của Cha ñối với chúng ta, lòng 
chúng ta êm dịu và chúng ta yên nghỉ trong chân lý ñó. 

Rồi Sô-phô-ni nói rằng ðức Chúa Trời sẽ “vui mừng ca hát vì bạn.” Hãy tưởng tượng 
Chúa hát tình ca cho bạn, ñệm bởi ban nhạc trên Thiên-ñàng! 

ðời là không chắc chắn. Có nhiều sự chúng ta không hiểu biết. Nhưng qua Lời Chúa, 
chúng ta biết một ñiều quan trọng duy nhất – Chúa thương yêu chúng ta. Bất chấp gió 
bão dữ dội, bất chấp mũi tên bay lượn. Dù có xảy ra việc gì, chúng ta ñược Ngài 
thương yêu. 

Cha ơi, chúng con ngạc nhiên về tình thương của Cha. Chúng con mong 
mỏi những ngày khi Cha ngụ giữa chúng con. Oi, ðức Chúa Trời toàn 
năng, Vua của các vua. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 28 tháng 6 

Sự Ước Ao Của Các Nước 
 

“CHÚA Vạn Quân phán: ‘...Ta sẽ làm rung chuyển các tầng trời và trái ñất, 
biển cả và ñất liền. Ta sẽ làm rung chuyển các quốc gia, và ñiều ñược ưa 
chuộng trong các quốc gia sẽ xuất hiện. Ta sẽ làm ñền thờ này tràn ngập 
vinh quang.’”  

– A-ghê 2:6-7 

Những người phu tù lưu ñầy trở về từ Ba-by-lôn ñã trở nên chán nản trong sự xây cất 
ñền thờ, cho nên họ chỉ lo sửa chửa nhà cửa mình. A-ghê quở trách họ rằng ñó là lý do 
mà họ không ñược thịnh vượng. Nhưng họ phàn nàn rằng ñền thờ mới, so sánh với sự 
huy hoàng của ñền thờ Sa-lô-môn, có vẽ tầm thường và ñáng khinh. Vì vậy, A-ghê 
khuyến khích họ rằng một ngày kia, sự vinh hiển của Chúa sẽ bao phủ ñền thờ này một 
lần nửa. 

ðức Chúa Trời sẽ không ñứng bên cạnh hoài và ñể cho tội ác trị vì. 

Kinh Thánh miêu tả ngày phán xét của ðức Chúa Trời – ñại nạn – khi tầng trời, trái ñất, 
và biển cả ñều bị rung chuyển. Sau ñó, “Sự Ao Ước của các nước” sẽ ñến. 

Chúa Jêsus Christ phán với người Do-thái, “Từ nay các ngươi sẽ không thấy Ta nữa 
cho ñến khi các ngươi nói: "Phước cho ðấng nhân danh Chúa mà ñến.’" (Ma-thi-ơ 
23:39). Dù cho Kinh Thánh chép rằng “Sự Ao Ước của các nước” sẽ lập một vương 
quốc công chính, bình an, và vui mừng, người Do-thái cự tuyệt Ngài khi Ngài ñến lần 
ñầu tiên. Họ không mong muốn Ngài. 

Bạn thì sao? Chúa Jêsus Christ có phải là sự ao ước của lòng bạn không? Bạn có 
mong mỏi Vương Quốc của Ngài không? 

Cha ơi, chúng con cảm tạ lời hứa rằng Nước Cha sẽ ñến. Sống trong một 
thế giới ñầy dẩy tội lỗi và hỗn loạn, chúng con bám chặt vào Lời Cha và 
chờ ñợi Chúa Jêsus Christ, là sự Ao-Ước của các nước, ñến lập vương 
quốc công chính của Ngài. Amen.  

 



 

Ngày 29 tháng 6 

Ca Hát Và Vui Mừng 
 

“CHÚA phán: ‘Hỡi Si-ôn, con gái Ta, hãy reo mừng hớn hở! Vì này, Ta 
ñến ngự giữa các con.  Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ kết hợp với CHÚA. 
Chúng sẽ là dân Ta’”  

– Xa-cha-ri 2:10-11 

Khi dân phu tù lưu ñầy ở Ba-by-lôn trở về, thấy Giê-ru-sa-lem hủy tàn và hoang mạc. 
Nhưng Xa-cha-ri khuyến khích họ rằng một ngày kia, ðức Chúa Trời sẽ chọn lựa Giê-
ru-sa-lem trở lại. Chúa Vạn Quân sẽ lấy Giu-ña làm phần của Ngài và sẽ ngụ giữa dân 
Ngài. 

ðiều duy nhất mà kích thích lòng tôi ca hát và reo mừng là lời hứa về sự 
tái lâm của Chúa Jêsus Christ. 

Triển vọng của sự tái lâm của Chúa sẽ gây cảm hứng cho lòng chúng ta ca hát và reo 
mừng. Khi tôi nhìn về thế giới ngày nay, tôi không thấy có nhiều sự ñáng reo mừng và 
ca hát. Lòng tôi than khóc về những tội ác xung quanh chúng ta. Không có gì trong thế 
giới này có thể xúc giục sự vui mừng mà tiên tri kể ñến trong câu trên. 

Mỗi ngày ñi qua sẽ ñưa chúng ta một ngày gần hơn ngày vinh hiển ñó – ngày mà 
chúng ta ca hát và reo mừng, khi Chúa ñến và ngụ giữa dân Ngài. 

Chúng ta ñang sống trong thời buổi trọng yếu, khi những sự kiện mà dẫn ñến sự quanh 
lâm của Chúa Jêsus ñang xẩy ra. Miễn là ðức Chúa Trời còn cho chúng ta hơi thở, 
chúng ta cần phải cảnh cáo người ñời về những ngày hiểm ác sắp tới, nhưng chúng ta 
cũng phải tuyên bố ngày vinh hiển ñang ñến gần – là ngày Chúa trở lại. 

Cha ơi, nguyền nước Cha ñược ñến, ý Cha ñược nên, ở ñất như trời. 
Lòng chúng con mong mỏi ngày ñó khi Cha sẽ ngụ giữa dân Cha trong sự 
bình an và công chính! Amen. 

 



 

Ngày 30 tháng 6 

Dời Núi 
 

“’Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi 
Thần Ta’, CHÚA Vạn Quân phán. ‘Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia? Trước mặt 
Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ nên ñồng bằng!’”  

– Xa-cha-ri 4:6-7 

Lòng dân chúng không ñược chuẩn bị ñể nhìn thấy tình cảnh của ñền thờ khi họ trở về 
từ sự lưu ñầy. Sự tàn phá quá tàn khóc. Xưa kia là ñền thờ của Chúa nay chỉ là một 
ñống ñá vụn cao như núi. 

Núi cao như thế! Họ trở nên nản lòng khi họ tìm cách dời bỏ ñá vụn. Nhưng Lời của 
Chúa, qua Xa-cha-ri, ñến cùng Xô-rô-ba-bên, là người lãnh ñạo trong sự trùng kiến ñền 
thờ, “Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia? ngươi sẽ trở nên ñồng bằng!” 

Nhiều khi chúng ta nhìn thấy nhiệm vụ mà Chúa giao cho chúng ta có vẽ quá nặng. 
Chúng ta tự hỏi, “Có cách gì có thể hoàn thành công việc ñó?”  Nhưng Chúa  trả lời 
chúng ta như Chúa ñã trả lời Xô-rô-ba-bên, “Con không thể dời núi này với sức mạnh 
của con. Chỉ có Thánh Linh của Ta mới có thể hoàn thành việc này.” 

Có lẽ ngày nay bạn ñang ñối diện với một ñòi núi – núi tài chánh, núi sức khỏe, hay núi 
quan hệ. Bạn ñã cố gắng hết sức ñể dời bỏ ñá vụn, nhưng bạn ñã mệt mỏi, chán ngắt, 
và sắp sửa bỏ cuộc. 

ði ñến ñường cùng là ñiều tốt. ðó là lúc mà bạn với lấy Chúa. 

Hãy cầu xin ðức Thánh Linh giúp ñỡ. Hãy ñể cho ðức Chúa Trời trình bày sức mạnh 
của Ngài vì bạn. Bỏ cái xẻng xuống, ñứng qua một bên, và nhìn xem Ngài dời núi ñó. 

Chúa ơi, ngày nay chúng con ñi ñến Ngài, chán ngắt và kiệt sức. Chúng 
con cần sự giúp ñỡ của Ngài. Chúng con cần quyền năng của ðức Thánh 
Linh ñể ñối phó với công việc này. Xin tràn ñầy chúng con, và trở thành 
sức mạnh của chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 1 tháng 7 

Kẻ Tù Có Hy Vọng 
 

“Các con bị giam cầm nhưng vẫn còn hy vọng, hãy trở về ñồn lũy! Ngay 
chính hôm nay, Ta công bố: Ta sẽ ñền bù cho con gấp ñôi.”  

– Xa-cha-ri 9:12 

Trong câu trước, Xa-cha-ri nói với những người bị giam giữ trong cái hố không có nước. 
Nhưng trong câu này, ông nói với những người “bị giam cầm” bởi hy vọng. 

ðối với tín ñồ, chúng ta bị bám chặt, hay “giam cầm” bởi nguồn hy vọng của sự quang 
lâm của ðấng Mê-si. Chúng ta không thể thoát khỏi ñó. Chúng ta không muốn thoát 
khỏi ñó. ðó là ñiều chúng ta mong mỏi, là ñiều chúng ta chờ ñợi. Chúng ta biết rằng khi 
Chúa Jêsus trở lại, sự ñau khổ của nhân loại sẽ ngừng. Ngài sẽ cai trị và trị vì trong 
bình an và công chính. Và Ngài sẽ giải phóng chúng ta từ cái hố mà ñang giam cầm 
chúng ta ngày nay. 

Chúng ta bám chặt nguồn hy vọng rằng Ngài sẽ trở về mau chóng, và 
Ngài sẽ lập vương quốc của Ngài, và sẽ ñem công chính và bình an cho 
một trái ñất ñang mong mỏi ñó. 

Oi, niềm hy vọng là thiết yếu biết bao! Chúng ta cần ñó ñể chống ñỡ chúng ta. Trong 
một thế giới ñang tan vở, lòng người sợ hải, nguồn hy vọng trong Chúa Jêsus Christ là 
kỳ diệu biết bao! 

Chúa hứa với kể “bị giam cầm” bởi hy vọng rằng Ngài sẽ ñền bù gấp ñôi. Ngài phán 
trong phần sau của ñoạn này rằng Ngài sẽ chinh phục quân thù, sẽ tôn vinh dân Ngài, 
và sẽ làm họ chiếu sáng như hòn ngọc trên vương miện, và “ñược cất lên trên ñất.” 
(Xa-cha-ri 9:16). 

Chúa Jêsus ơi, xin ñến mau chóng! 

Cha ơi, chúng ta ñặt tầm mắt và hy vọng vào Cha. Chúng ta mong mỏi 
Cha trở về; chúng con mong ñợi ngày mà Cha ñến ñể lập nước của Cha. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 2 tháng 7 

Một Giao Ước Trước Mặt ðức Chúa Trời 
 

“Các ngươi lại hỏi: ‘Tại sao?’ Bởi vì CHÚA làm nhân chứng giữa ngươi và 
người vợ từ thời trai trẻ của các ngươi, vì các ngươi bội bạc với nàng, dù 
nàng là bạn ñồng công của các ngươi, vợ giao ước của ngươi”  

– Ma-la-chi 2:14 

Y-sơ-ra-ên ráng sức. Họ dâng hiến với nước mắt, nhưng Chúa không chấp nhận 
những  lễ vật ñó. Khi họ hỏi “Tại sao?” Chúa trả lời rằng ñó là tại vì cách họ ñối xử 
người vợ của mình. 

Họ ly dị quá dể dàng. Nếu người ñàn ông ham mê một cô khác, trẻ, ñẹp; y có thể bỏ vợ 
mình; chỉ cần tuyên bố “Tôi ly dị bà” ba lần là song. Rồi người vợ từ thời tuổi trẻ, ñã 
ñồng công với họ xuốt những năm cực khổ và hy sinh vị tha hầu giúp ñỡ họ thành gia 
lập nghiệp, ñã sanh con cho họ và giữ nhà cho họ, bắt buộc phải rời khỏi nhà. 

ðức Chúa Trời ghét sự ly dị 

Chúa ghét sự ly dị lúc ñó, và ngày nay Ngài vẫn ghét ñó. Tôi ñã học rằng nếu ðức 
Chúa Trời ghét ñiều gì, tôi cũng nên ghét ñiều ñó. 

Kinh Thánh phán rằng người chồng phải thương yêu vợ mình hơn chính mình. Chúng 
ta phải yêu vợ “như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh và hiến thân Ngài vì hội thánh” (Ê-
phê-sê 5:25). 

Ngày nay hôn thú gặp nhiều áp lực. Nguyền chúng ta, là những người ñã kết hôn, nhớ 
rằng chúng ta ñã lập một giao ước với vợ hay chồng mình trước mặt Chúa, “dù tốt lành 
hay cực khổ, giàu có hay bần cùng, ñau yếu hay khoẻ mạnh, sẽ thương mến và yêu 
dấu, ñến khi chết mới phân ly.” 

Cha ơi, xin giúp chúng con yêu thương lẫn nhau như Cha ñã yêu thương 
chúng con, và ñối ñải với nhau trong sự thương xót và nhân từ. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 3 tháng 7 

Một Cuốn sách ðể Ghi Nhớ 
 

“Bấy giờ những người kính sợ CHÚA nói với nhau, CHÚA lắng tai và 
nghe. Và một cuốn sách ñể ghi nhớ ñược ghi chép trước sự hiện diện của 
Chúa cho những người kính sợ Ngài và nghĩ ñến danh Ngài."  

– Ma-la-chi 3:16 

Bạn có chú ý rằng bạn rất nhạy cảm về tên của mình không? Giả sử có hai người ñang 
ñàm thoại ở ñằng sao bạn, và một trong hai người ñó ñề cập tên bạn. Bạn không lập 
tức phấn khởi lên sao? Bạn sẽ nghĩ, “Họ ñang nói gì về tôi?” 

Chúa cũng nhạy cảm về tên Ngài. Mọi khi chúng ta nói ñến Ngài, Ngài lắng nghe. “Họ 
ñang nói gì về Ta ñây?” 

Nhưng rất tiếc rằng nhiều khi những gì Chúa nghe không làm ñẹp lòng Ngài. Y-sơ-ra-
ên có một thói xấu là oán trách Chúa, và phàn nàn về những ñiều Ngài cho xẩy ra hầu 
ñem họ ñến nơi ñầy phước hạnh. Thay vì khuyến khích với nhau bởi lời hứa của Chúa, 
họ than phiền về sự khó chịu, bất tiện. Và nhiều khi chúng ta cũng phạm lỗi này. 

ðức Chúa Trời có vẽ giống như người giữ sổ sách. 

ðức Chúa Trời ghi biên bản những người kính sợ Ngài, và những người bàn luận về 
Ngài. Nhận thức ñược tên tôi ñược chép trong sổ sách của ðức Chúa Trời ñể ghi nhớ 
là một ý nghĩ ñáng kính sợ biết bao! 

Tôi cầu xin Chúa rằng bạn sẽ thấy mình kể về tình thương và sự tốt lành của Chúa 
thường xuyên; và bạn chia sẽ với người khác quan hệ của bạn với Chúa. Cứ ñể cho vị 
thiên sứ ghi chép sổ sách bận rộn, trong khi chúng ta chia sẽ với nhau sự tốt lành và 
ơn phước của Chúa chúng ta. 

Chúa ơi, nguyền chúng con nói với nhau một cách thường xuyên, về sự 
vinh hiển của Ngài. Cám ơn Ngài ñã cứu chuộc chúng con và quý trọng 
chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 4 tháng 7 

Ăn Năn 
 

“Lúc ấy, Giăng Báp-tít truyền giảng trong ñồng hoang Giu-ñê. Ông kêu gọi: 
‘Hãy ăn năn,..’”  

– Ma-thi-ơ 3:1-2 

Ăn năn có nghĩa là gì? ðó không phải chỉ là nói xin lỗi mà thôi. Sự ăn năn thành thật là 
rất hối tiếc, rất ñau buồn, ñến nổi bạn sẽ không lặp lại sự vi phạm ñó nữa. Nếu người 
nào công bố rằng y ñã ăn năn về một hành ñộng hay tội lỗi nào ñó, nhưng tiếp tục làm 
ñiều ñó, thì sự ăn năn của y rất ñáng nghi ngờ. 

Hầu ñể cho ðức Chúa Trời làm việc trong ñời chúng ta, trước hơn hết chúng ta phải 
thật sự xa rời tội lỗi. ðó xẩy ra khi chúng ta gặp gỡ sự nhân từ, hay sự tốt lành của 
Chúa. Như ông Phao-lô chép, “Sự nhân từ của  ðức Chúa Trời dẫn ngươi ñến hối cải” 
(Rô-ma 2:4). Nhận thức rằng Chúa là thương xót, ân hậu, thương yêu, và vui lòng tha 
thứ sự vi phạm của chúng ta, lòng chúng ta dịu ñi và hối cải. 

Không có sự ăn năn thành thật, thì không có sự tha thứ thật sự. 

Nếu bạn ñã nuôi dưỡng tội lỗi bí mật trong ñời bạn và chưa thật sự xa rời nó – có lẽ 
bạn ñã trở nên tinh xảo về che giấu ñó – ñừng tự lừa dối mình. ðức Chúa Trời biết rõ 
lòng bạn, và Ngài biết tội lỗi của bạn. Ngài sẽ không chịu bị khinh dễ ñâu. 

Hãy suy gẫm về sự tốt lành của ðức Chúa Trời, tình thương của Ngài ñối với bạn, và 
sự thương xót dồi dào của Ngài. Ngài không những sẵn lòng tha thứ bạn mà còn giúp 
bạn chinh phục những tham muốn bại hoại. Hãy từ bỏ tội lỗi, dứt khoát với nó, và nhận 
lãnh sự tha thứ và sự tẩy sạch. 

Cha ơi, nguyền ðức Thánh Linh phán với chúng con về sự cần thiết của 
sự hối cải thành thật. Nguyền chúng con kết trái của sự ăn năn thật sự – 
sự xa rời tội ác và những ñiều tiêu hủy ñời chúng con. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 7 

Sự Cám Dỗ 
 

“Sau ñó, ðức Thánh Linh ñưa ðức Giê-su ñến nơi ñồng vắng ñể chịu ma 
quỷ cám dỗ.” 

– Ma-thi-ơ 4:1 

Kinh Thánh dạy rằng sự cám dỗ thường thường nằm trong một trong ba khu vực: sự 
tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của cái nhìn, và lòng kiêu hãnh. Chúa Jêsus 
chịu cám dỗ hết ba khu vực này. Sau bốn mươi ngày kiên ăn, Ngài ñói bụng. ðói bụng 
không phải là tội, nhưng Sa-tan dùng ñó ñể cám dỗ. “Nếu ông là Con ðức Chúa Trời tại 
sao không bảo ñá này biến thành bánh ñi?!" nói cách khác, Sa-tan ñề nghị Chúa Jêsus 
ñể cho sự thèm muốn của cơ thể ñiều khiển phần linh. 

ðiểm chủ yếu của sự cám dỗ luôn luôn là: ñể cho xác thịt ñiều khiển phần 
linh. 

Cho nên, trong mọi tình thế, tôi phải ñịnh ñoạt hoặc nhường bộ cho sự thèm muốn của 
xác thịt hoặc cho sự mong muốn của phần linh. 

Chúa Jêsus dùng Lời của ðức Chúa Trời ñể ñáp lại mọi sự cám dỗ của Sa-tan. Vì lý do 
này, chúng ta cần phải tích trữ Lời Chúa trong lòng. Lời Chúa vững chắc trong lòng bạn 
sẽ là bí quyết của sức mạnh ñể khắc phục bất cứ sự cám dỗ của Sa-tan.  

Hãy chuẩn bị bây giờ, sự cám dỗ chắc chắn sẽ ñến. Hãy trù tính trước khi bạn ñối diện 
với sự chọn lựa. Khi Lời Chúa phán một ñiều và Sa-tan ñề nghị ñiều khác, bạn sẽ làm 
sao? Bạn sẽ quy phục Chúa và ñi theo Lời Ngài, hay bạn sẽ ñể cho xác thịt khống chế 
phần linh?  

Cha ơi, chúng con thú nhận rằng chúng con ñã thất bại quá nhiều lần; ñã 
ñể cho xác thịt chi phối phần linh. Xin tha tội chúng con, Chúa ơi, và tẩy 
sạch chúng con. Chúng con muốn ñược ðức thánh Linh và Lời chân lý 
của Cha cai trị. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 6 tháng 7 

Không Lo Lắng 
 

“Vì thế Ta bảo các con: ðừng lo lắng cho cuộc sống, lo mình sẽ ăn gì, 
uống gì, hay thân thể mình sẽ mặc gì. Mạng sống chẳng quý hơn ñồ ăn 
và thân thể chẳng quý hơn quần áo sao?”  

– Ma-thi-ơ 6:25 

ðức tin và sự lo lắng loại trừ với nhau. Nếu bạn có ñức tin chân chính về sự phù hộ và 
chăm sóc của ðức Chúa Trời, bạn sẽ không lo lắng về mọi tình huống. Sự lo lắng 
chứng tỏ bạn thiếu ñức tin. 

Vì ñức tin của bạn trong Chúa Jêsus, bạn bây giờ là con cái của ðức Chúa Trời. Biết 
rằng Ngài là Cha trên trời của bạn sẽ xua ñuổi bất cứ sự lo ngại. Cha của bạn biết rằng 
bạn cần ăn uống và quần áo, cho nên bạn không cần lo lắng về những ñiều ñó. Chúa 
Jêsus dạy rằng Cha chúng ta thương chúng ta nhiều ñến nổi Ngài quan tâm ngay cả 
những chi tiết tầm thường trong ñời sống chúng ta, và biết những nhu cầu của chúng ta 
trước khi chúng ta nhận thức ñược ñó. 

Nào ñược ưu tiên? Ăn uống và quần áo sao? Nếu vậy thì bạn không khá hơn người 
ngoại ñạo. Nhưng nếu bạn tìm kiếm Nước ðức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, 
thì Ngài sẽ lo cho bạn những ñiều khác. 

ðừng cho quyền ưu tiên cho những ñiều không ñáng. 

Những người lãng phí cuộc ñời ñể theo ñuổi những ñiều không sinh lợi, và thuộc thế 
gian, sẽ không có gì vĩnh viễn cho cuộc ñời họ khi họ ñi tới ñường cùng. Bởi vậy, chúng 
ta hãy tự mình khám xét – và quyết ñịnh ñặt ðức Chúa Trời trước hơn hết. 

Cha ơi, xin giúp chúng con giành chổ ưu tiên nhất trong ñời cho Cha. Xin 
tha lỗi chúng con phung phí thì giờ suy nghĩ về những ñiều vật chất mà sẽ 
mất ñi. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 7 tháng 7 

Mất ði Chính Mình 
 

“Ai cố giữ mạng mình thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta hy sinh tính mạng mình 
thì sẽ tìm lại ñược”  

– Ma-thi-ơ 10:39 

Ngày nay tôi nghe nhiều người nói về “tìm kiến chính mình.” Nhưng căn cứ vào lời 
Chúa Jêsus, ñiều tốt nhất mà bạn có thể làm là “mất ñi chính mình.” 

Chúa Jêsus giải thích rằng ñiều kiện thứ nhất ñể trở nên môn ñồ Ngài là, “Ai muốn theo 
Ta, phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta.” (Lu-ca 9:23). 
Muốn tìm kiếm Chúa, bạn phải từ bỏ chính mình. Bạn phải từ bỏ thói quen chỉ sống cho 
chính mình. 

Gương mẫu vĩ ñại nhất của lòng vị tha xẩy ra trên cây thập tự. Tuy rằng Ngài mong lìa 
khỏi chén ñó (thập tự giá), nhưng Chúa Jêsus bỏ qua ý chí mình và tuân theo ý của 
Cha Ngài. (Ma-thi-ơ 26:39) 

Hãy mất ñi chính mình trong Chúa Jêsus Christ. 

Người mà chỉ sống cho chính mình và chỉ suy nghĩ về chính mình, cuối cùng sẽ mất hết 
tất cả. Tại vì bạn không thể giữ lại bất cứ gì mà bạn làm cho chính mình. Tất cả sự 
thành công, tất cả thành tựu, tất cả giải thưởng cuối cùng sẽ bị lửa thử nghiệm. ðiều 
duy nhất bạn có thể ñem theo – ñiều duy nhất có thể giữ ñược mãi mãi – là những ñiều 
bạn làm cho ðức Jêsus Christ. 

 

Bạn muốn tìm kiếm chính mình không? Muốn tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc nhất trong ñời 
không? Vậy thì hãy từ bỏ mình. Mất ñi chính mình trong Chúa Jêsus Christ, và khi làm 
vậy, bạn sẽ tìm ñược vui mừng và bình an vĩnh viễn. 

Cha ơi, xin giúp chúng con sống theo những nguyên tắc thuộc linh mà 
Cha ñã làm sáng tỏ cho chúng con. Xin giúp chúng con ñi ñến nơi mà 
trong ñó không có chính mình tí nào, và tất cả là của Cha. Amen. 

 



 

Ngày 8 tháng 7 

Một Cái Ách Nhẹ Nhàng Hơn 
 

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy ñến cùng Ta. Ta sẽ cho 
các con ñược yên nghỉ. Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn 
các con sẽ tìm ñược yên nghỉ, vì Ta có lòng khiêm nhu và khiêm tốn, vì 
ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng."  

– Ma-thi-ơ 11:28-30 

Cuộc ñời chứa tràn gánh nặng. Chúng ta bị phiền muộn bởi trách nhiệm, sự trông 
mong của người khác, sự ao muốn của mình, sự thúc giục tích trữ tài sản hay tìm kiếm 
sự vui thích. Nhưng Chúa Jêsus ñã mời những người mệt mỏi và nặng gánh: “Hãy 
mang ách của Ta và học theo Ta.” 

Cái ách là một công cụ trồng trọt – ñặt trên con trâu ñể nó có thể kéo cái cày. Khi dùng 
từ ngữ này, Chúa Jêsus muốn nói rằng, “Ta có công việc cho ngươi làm. Và Ta muốn 
cầm dây cương của ñời ngươi và chỉ huy ngươi.” 

Sống cho ðức Chúa Trời dễ hơn sống cho chính mình. 

Rồi Chúa Jêsus phán, “Học theo Ta.” Trong câu này, Ngài mời chúng ta xem xét Ngài 
một cách kỹ lưỡng. Bạn càng nghiên cứu Ngài, thì bạn càng thương yêu Ngài khi bạn 
biết ñược tình yêu vĩ ñại của Ngài ñối với bạn. 

Và gánh của Chúa Jêsus là gì? Lời ñầu tiên của Chúa ghi chép trong Kinh Thánh là, 
“Tôi phải lo việc Cha tôi” (Lu-ca 2:49). Chúa Jêsus sống hầu ñể làm trọn ý Cha Ngài. 
Khi Chúa nói, “Ách Ta nhẹ nhàng,” Ngài biểu thị rằng làm vui lòng ðức Chúa Trời dễ 
hơn làm vui lòng chính mình. Một người có bình an và thỏa mãn, là một người ñã giao 
thác mình cho Chúa Jêsus Christ. 

Chúa ơi, rất nhiều người bị áp lực của ñời này làm băn khoăn. Nhưng 
chúng con cảm tạ Ngài rằng ngay cả khi sống trong một thế giới gấp rút, 
tâm hồn chúng con vẫn ñược yên nghĩ bằng cách giao thác mình cho 
Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 9 tháng 7 

Không Thể Tha Thứ 
 

“Vì thế Ta bảo các ông: Mọi tội lỗi và lời phạm thượng ñều ñược tha cho 
loài người, nhưng tội phạm thượng ðức Thánh Linh sẽ không ñược tha 
thứ. “  

– Ma-thi-ơ 12:31 

Nếu bạn lo ngại rằng có lẽ bạn ñã phạm tội không thể tha thứ, ñể tôi bảo ñảm bạn rằng 
bạn không có. Khi một người ñã phạm tội không thể tha thứ, họ sẽ không lo ngại về ñó 
cả. 

Tội không thể tha thứ là tội từ chối ðức Thánh Linh liên tục. 

Khi bạn phạm tội, Thánh Linh của ðức Chúa Trời tranh cãi với bạn, làm bạn nhận thức 
về tội lỗi mình. Chúng ta thường hay gọi ñó là tiếng của lương tâm. Khi chúng ta ñể ý 
lắng nghe Ngài, thú nhận tội mình, và hối cải, “Ngài vốn là ðấng trung tín và công chính 
sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi ñiều bất chính” (1 Giăng 1:9). 
Nhưng Thánh Linh của ðức Chúa Trời không tranh cãi mãi với bạn. Sẽ có một ngày 
bạn sẽ không còn nghe tiếng của Thánh Linh nữa. 

Từ chối sự chứng thực của Thánh Linh trong lòng bạn – rằng Chúa Jêsus là ðấng 
Cứu-thế, ñã chết vì tội lỗi của bạn, và ñã phục sinh – là sự khởi ñầu của con ñường 
dẫn tới tội không thể tha thứ. Cứ tiếp tục từ chối Chúa Jêsus Christ sẽ cuối cùng ñem 
bạn tới nơi mà Ngài không còn tranh cãi với bạn và bạn không thể nào tin Ngài ñược. 
Và nếu bạn chết mà vẫn từ chối Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của bạn, thì sẽ không 
có sự tha thứ, trong ñời này hay trong ñời sắp ñến. 

Cha ơi, có người ñã nói “không” nhiều lần – những người mà yêu sự tối 
tâm hơn sự sáng. Nhưng Cha vẫn yêu thương họ bất chấp sự bội nghịch 
của họ. Nguyền họ lắng nghe và hưởng ứng với tiếng của Thánh Linh Cha 
trước khi họ ñi quá xa. Amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 7 

Hãy Giữ Con Mắt Về Chúa Jêsus 
 

“Phê-rơ liền bước ra khỏi thuyền, ñi trên mặt nước ñến với ðức Giê-su. 
Nhưng khi thấy gió thổi, ông sợ hãi, nên bắt ñầu chìm xuống nước. Ông 
la lên: ‘Chúa ơi, cứu con!’"  

– Ma-thi-ơ 14:29-30 

Sau khi chèo suốt ñêm, môn ñồ chỉ tới giữa biển. Và bây giờ sóng lớn mưa to bắt ñầu 
ñánh ñập họ. Thình lình ở giữa sóng bão, một hình bóng ñi trên mặt nước ñang ñến với 
họ. Họ kinh hãi và hoảng la – nhưng với tiếng êm dịu, Chúa Jêsus phán, “Hãy an tâm! 
Chính Ta ñây. ðừng sợ!" 

Lòng sợ hãi và ñức tin loại trừ với nhau. 

Phi-e-rơ, lúc nào cũng là dạng nhất, thưa rằng, “Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin truyền 
cho con ñi trên mặt nước ñến cùng Ngài." Khi Chúa Jêsus bảo ông hãy ñi ñến Ngài, 
Phi-e-rơ liền bước ra khỏi thuyền, ñi trên mặt nước. Nhưng ñó chỉ là một khoảng ngắn. 
Mới ñi mấy bước thì Phi-e-rơ dời con mắt khỏi Chúa Jêsus và nhìn về làn sóng dữ dội 
– và ông bắt ñầu chìm xuống nước. 

Tình huống dồn dập có thể khiến chúng ta dời mắt ra khỏi Chúa Jêsus. Khi làm vậy, 
chúng ta thường thường chìm xuống trong tuyệt vọng. Nhưng nếu chúng ta khôn 
ngoan, như Phi-e-rơ, hãy nhớ cầu cứu với ðấng duy nhất có quyền lực giúp chúng ta, 
"Chúa ơi, cứu con!" 

Lòng sợ hãi và ñức tin loại trừ với nhau. ðức tin xoá bỏ sự sợ hãi, và lòng sợ hãi xoá 
bở ñức tin. Nếu bạn giữ ñôi mắt vào Chúa Jêsus, ñức tin của bạn sẽ giúp bạn ñi trên 
mặt nước và khắc phục bất cứ sự khó khăn trong ñời. 

Chúa ơi, ngày nay xin dạy chúng con hãy giữ ñôi mắt mình vào Ngài. ðối 
với những kẻ cảm thấy bị tràn ngập, những kẻ lo sợ rằng họ có thể bị 
chìm, xin nhắn chở họ về sự ngần gủi của Ngài, tình thương của Ngài, và 
sự sẵn lòng cứu trợ của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 11 tháng 7 

Không Nói Một Tiếng Nào 
 

“Một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng biên giới ñến kêu xin: ‘Lạy Chúa, 
con vua ða-vít, xin thương xót con vì con gái của con bị quỷ ám khốn khổ 
lắm.’ Nhưng Ngài không ñáp lại một lời nào.”  

– Ma-thi-ơ 15:22-23 

Lời cầu khẩn của ñàn bà này thật thiết tha, nhưng Chúa Jêsus không trả lời một lời nào 
cả. Khi cuối cùng Ngài ra tiếng, ñó là phán với môn ñồ. Ngài tuyên bố với họ rằng bà 
này là người ngoài khỏi giao ước ðức Chúa Trời lập với Y-sơ-ra-ên. Nhưng bà ấy 
không nản chí. Thật ra, bà ñồng ý với Chúa Jêsus. “Rất ñúng, Chúa ơi. Tôi không xứng 
ñáng. Nhưng tôi không phải xin bánh – mà chỉ xin ñược ăn bành vụn từ bàn rớt xuống.” 

Sự im lặng của Chúa không phải luôn luôn có nghĩa là “không.” 

Chúa Jêsus biết từ ban ñầu rằng Ngài sẽ chữa lành con gái của bà. Nhưng Ngài muốn 
ñức tin của bà ñược biểu lộ một cách trọn vẹn. Mọi lần Chúa lùi một bước, bà tiến tới 
hai bước. Không chịu bị ngã lòng, bà kiên trì ñến khi bà nghe ñược lời mà bà mong chờ, 
“Này, con có ñức tin lớn thật! Sự việc phải xảy ra như ý con muốn” (Ma-thi-ơ 15:28). 

ðôi khi ðức Chúa Trời chỉ chờ ñợi. Có lẽ Ngài ñang làm việc trong lòng bạn, hoặc ñang 
trì hoãn hầu ñể củng cố ñức tin của bạn. ðừng nản lòng khi sự nhậm lời không ñến liền 
ngay lập tức. ðừng ngưng lại, hãy tiếp tục cầu xin. Hãy trình bày ñức tin của bạn, và 
chờ ñợi câu trả lời mà bạn mong muốn, “Sự việc phải xảy ra như ý con muốn” 

Cha ơi, xin kéo chúng con gần, ñi vào một mối quan hệ với Cha thân mật 
hơn, trọn vẹn hơn. Xin dạy chúng con nhẫn nại trong khi chờ ñợi sự trả lời 
của Cha. Xin củng cố ñức tin của chúng con, và cho chúng con cơ hội ñể 
chứng tỏ ñức tin ñó với Cha. Nguyền chúng con yên nghỉ trong tình 
thương của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 12 tháng 7 

Sự Tha Thứ Chân Thành 
 

“Phi-ê-rơ ñến hỏi ðức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu anh em con phạm tội 
cùng con, thì sẽ tha cho họ mấy lần? ðến bảy lần chăng?" ðức Giê-su 
ñáp: "... bảy mươi lần bảy. “  

– Ma-thi-ơ 18:21-22 

Tôi nghi rằng Phi-e-rơ hy vọng câu hỏi ñó sẽ gây ấn tượng ñối với Chúa. Theo như ông 
nghĩ, bảy lần ñã là quá khoan dung.  Cho nên khi Chúa Jêsus sửa chữa ông, phán rằng 
“bảy mươi lần bảy”, có lẽ ông nghĩ ñó không thể làm ñược. 

Sự tha thứ người khác là ñiều kiện tiên quyết nếu chính chúng ta muốn ñược tha thứ. 
Chúa Jêsus nhấn mạnh chân lý này trong bài cầu nguyện Chúa. “Xin tha tội cho chúng 
con, như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con.” (Ma-thi-ơ 6:12). Sau ñó, 
Chúa phán thêm, “Nếu các con không tha tội cho người ta, Cha các con cũng sẽ không 
tha tội các con”  (6:15). 

Sự tha thứ không phải là một ñiều tính toán. ðó là một ñiều của tâm linh. 

Khi ðức Chúa Trời tha thứ, Ngài quên vi phạm ñó ñi. Ngài không bao giờ ñề cập ñến 
nữa. Chúng ta phải học theo gương của Ngài. Ngài ñã tha thứ chúng ta những tội nặng, 
nhưng thật lạ lùng rằng chúng ta bị day dứt bởi những ñiều nhỏ mọn, ñể ñó làm chúng 
ta  phẫn uất và tức giận với người khác. Thường thường thái ñộ của chúng ta là, “Tôi 
sẽ tha cho – nhưng tôi sẽ không quên.” Chúa Jêsus sẽ trả lời, “Như vậy không phải là 
tha thứ.” 

ðối với tín ñồ, sự tha thứ người khác không phải là một ñiều ñược chọn – ñó là một 
ñiều kiện tất yếu. Nhưng ðức Chúa Trời sẽ giúp bạn làm bất cứ ñiều gì Ngài ñồi hỏi. 
Nếu bạn không ñủ sức ñể tha thứ, bạn chỉ cần xin ðức Thánh Linh làm việc trong lòng 
bạn. Khi tình thương của ðức Chúa Trời chảy qua chúng ta ñể chữa lành người khác, 
ñó là một ñiều vinh hiển biết bao. 

Chúa ơi, xin xem xét chúng con và biết lòng chúng con. Nếu chúng con 
cần tha thứ người khác, xin ðức Thánh Linh của Ngài giúp chúng con làm 
trọn. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 13 tháng 7 

Tình Yêu Thương Phai Nhạt Dần 
 

“Vì sự gian ác sẽ gia tăng nên tình yêu thương của nhiều người cũng phai 
nhạt dần.”  

– Ma-thi-ơ 24:12 

Có nhiều người ñã từng hăng hái với sự sốt sắng ñối với Chúa. Họ sống hết lòng vì 
Chúa, siêng năng ñọc Lời Ngài và cầu nguyện. Nhưng lửa của họ ñã tắt ñi. Sa-tan lẻn 
vào dần dần, tiêu hủy chứng tích của họ và mối quan hệ với Chúa. Tuy nhiên họ ñã 
từng vui mừng vì ñã ñược cứu vớt từ vũng bùn và ô uế của thế gian, nhưng họ, như 
con heo, ñã trở về vũng bùn và phân chuồng ñó. Như Chúa Jêsus báo trước trong sách 
Ma-thi-ơ 24, tình yêu của họ ñã nguội.  

Chúa Jêsus cảnh cáo chúng ta về những ñiều có thể dập tắt ngọn lửa 
trong lòng chúng ta. 

“Hãy cẩn thận, kẻo sự ăn chơi, say sưa và sự lo lắng ñời này tràn ngập lòng các con, 
ñến nỗi ngày ấy tới bất thình lình trên các con như bẫy sập” (Lu-ca 21:34). Ăn chơi có 
nghĩa là nuông chiều sự thèm muốn của xác thịt. Say sưa – bởi rượu chè hay ma tuý, 
ngay cả coi TV quá mức – sẽ làm ñầu óc chết lặng hay âm u ñến nổi không còn thông 
suốt. Sự lo lắng của ñời là những sự làm bạn thật bận rộn ñến nổi bạn không còn có thì 
giờ làm việc của Thánh Linh. 

Ngày nay tình cảnh của lòng bạn ra sao? ðó có ñốt cháy rạng rỡ vì Chúa Jêsus không? 
Hay ñã nguội rồi? 

Cha ơi, chúng con không muốn tình thương của chúng con ñối với Cha 
nguội ñi. Xin giữ ngọn lửa tình yêu ñốt cháy trong lòng chúng con, hầu 
cho sự sốt sắng của chúng con ñối với Cha có thể làm chứng cho người 
ñời. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 14 tháng 7 

Thời Nô-ê 
 

“Như thời Nô-ê thể nào thì sự quang lâm của Con Người cũng sẽ như 
vậy.”  

– Ma-thi-ơ 24:37 

Trong thời Nô-ê, ðức Chúa Trời thấy tội ác của loài người trên ñất thật lớn lao, mọi 
khuynh hướng tư tưởng của lòng họ lúc nào cũng xấu xa. Thế gian ngày nay cũng 
giống như vậy, ñầy dẫy hung bạo và thối nát. TV và phim xi-nê làm ô uế tâm trí của con 
người ñến khi tư tưởng và sự tưởng tượng của họ toàn là xấu xa. Và cũng như trong 
thời Nô-ê, con người ăn, uống, cưới, gả, và buôn bán; không có nghĩ ñến sự trở lại 
mau chóng của Chúa. 

Thế giới không thể tiếp tục trong trạng thái như vậy bao lâu – tiếp tục 
xoắn xuống dốc. 

Ngày thanh toán ñang ñến gần, và không có gì trong thế gian có thể cứu ñược chúng ta. 
Giáo dục không thể cứu ñược chúng ta. Khoa học, chính quyền, Liên-hiệp Quốc, cũng 
không ñược. Sự hy vọng duy nhất và chắc chắn là sự tái lâm của Chúa Jêsus. Chỉ có 
Ngài mới có quyền năng giải cứu chúng ta. 

Khi chúng ta nhìn thấy trạng thái hư hỏng của thế giới, ñừng bị nản lòng. Nhưng hãy 
tích cực tận tụy, ñối diện với sự thách thức và sống một ñời sống trung tín, công nghĩa, 
và trong sạch, trong khi chờ ñợi sự trở lại của Chúa chúng ta. 

Cha ơi, khi chúng con nhìn thấy thế giới ngày nay, giống như trạng thái 
trong thời Nô-ê, chúng con nhận thức rằng ngày xét xử ñã gần. Nguyền 
chúng con tự hạ mình, khiêm tốn, cầu nguyện, kiếm mặt Cha, và xa khỏi 
mọi ñiều ác. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 7 

ðầy Tớ Trung Tín 
 

“Hỡi ñầy tớ ngay lành trung tín kia, ñược lắm; ngươi ñã trung tín trong 
việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy ñến hưởng sự vui mừng của 
chúa ngươi.”  

– Ma-thi-ơ 25:21 

Mọi người chúng ta cần phải kiểm kê ñời mình và tự hỏi: ðức Chúa Trời ñã giao phó gì 
cho mình? Khi chúng ta hiện diện trước ngôi xét sử của ðấng Christ, mọi người chúng 
ta ñều phải giải thích những ñiều chúng ta làm với ñời sống, năng khiếu, và tài nguyên 
của mình. 

ðức Chúa Trời ñã giao gì cho tôi mà Ngài sẽ ñòi hỏi sự khai trình sổ sách? 

Trong ngụ ngôn này, Chúa Jêsus nói về một người ñược chủ giao năm nén bạc. Khi 
chủ về, ñầy tớ này có nhiều ñể trình, “Thưa chủ, năm nén bạc chủ giao, tôi ñã làm lợi 
thêm ñược năm nén nữa ñây.” Chủ trả lời, “Giỏi lắm, ngươi là ñầy tớ tốt và trung tín.” 
Rồi chủ hứa sẽ giao trách nhiệm nhiều hơn cho ñầy tớ này, và mời y ñến hưởng “sự 
vui mừng của chúa y”. 

Tất cả tôi ñã làm và ñang làm trong ñời tôi là vì mục ñích này – rằng một ngày kia tôi sẽ 
nghe Chúa nói, “Giỏi lắm.” ðây là ñộng cơ thúc ñẩy tất cả những gì tôi làm. ðó là ñiều 
tôi mong ñợi và cố gắng ñạt ñược. Nếu Chúa Jêsus ngày nay trở về, bạn có vui mừng 
trình cho Ngài thành quả bạn ñã thực hiện với những gì Ngài ñã giao cho bạn không? 

Cha ơi, cảm tạ Cha về những gì Cha ñã giao cho chúng con gìn giữ. Xin 
giúp chúng con ñừng phất phơ trong sự hầu việc Cha. Nguyền chúng con 
chuyên cần trong sự sử dụng những tài nguyên Cha giao cho – ñể thực 
hiện mục ñích của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 16 tháng 7 

Con ðường ði Tới Sự Từ Chối 
 

“Một tớ gái ñến nói: ‘Ông cũng là người theo Giê-su, người Ga-li-lê.’ 
Nhưng Phi-ê-rơ chối trước mặt mọi người: ‘Tôi không hiểu chị nói gì?’"  

– Ma-thi-ơ 26:69-70 

Làm thế nào một người có sự thông công mật thiết với Chúa Jêsus có thể phủ nhận 
Ngài? Chỉ một ít sai lầm, ñã dẫn ông Phi-ê-ơ từ sự thông công ñến sự phủ nhận. 

Sai lầm thứ nhất của ông Phi-ê-rơ là tranh cãi với Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 26:31-35). Lúc 
nào bạn nhận thấy mình tranh cãi với Chúa, hãy hiểu rõ ñiều này: bạn chắc chắn là sai 
lầm. 

Chỉ một ít sai lầm thôi, sẽ ñưa bạn từ sự thông công ñến sự phủ nhận. 

Sai lầm thứ hai, ông Phi-ê-rơ khoe khoang về sự cam kết của mình. “Dù tất cả sẽ vấp 
ngã vì Thầy, con sẽ không bao giờ vấp ngã.” (Ma-thi-ơ 26:33). Hãy cẩn thận ñề phòng 
sự quá tin trong khả năng của xác thịt mình. 

Hơn nữa, ông Phi-ê-rơ chọn ngủ thay vì tỉnh thức cầu nguyện (Ma-thi-ơ 26:40, 43). 
Chúng ta thường thường coi cầu nguyện như là sự ñến sau, hay là ñiều tùy ý. Tôi chắc 
chắn rằng nếu chúng ta cầu nguyện nhiều hơn, chúng ta sẽ phạm tội ít hơn. 

Sau ñó, ông Phi-ê-rơ giữ một khoảng cách với Chúa Jêsus. “Phi-e-rơ theo Ngài xa xa” 
(Ma-thi-ơ 26:58). Bí quyết của ñời sống Cơ-ñốc nhân là bám chặc hết sức vào Chúa 
Jêsus. 

Cuối cùng, chúng ta thấy ông Phi-ê-rơ ngồi sưởi ấm chung với quân lính bên ñống lửa. 
(Mác 14:54). Tìm sự ấm áp nơi kẻ thù luôn luôn là ñiều nguy hiểm. 

Tuy ông Phi-ê-rơ từ chối Chúa, nhưng ñức tin của ông không có mất ñi. Nếu bạn, như 
ông Phi-ê-rơ, ñã thất bại, hãy biết rằng Chúa Jêsus muốn giúp bạn bắt ñầu trở lại – lần 
này hãy nắm chặc tay Chúa, bám chặc vào Ngài, và tránh xa sự ấm áp của kẻ thù. 

Cha ơi, cảm tạ Cha về lòng thương xót, ơn ñiển, và sự tha thứ của Cha. 
Chúng con thật cảm kích rằng bất chấp sự thất bại, Cha vẫn sẵn lòng khôi 
phục sự hầu việc của chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 7 

Quyền Năng Dư Dật 
 

“ðức Giê-su ñến gần và bảo các môn ñệ: ‘Tất cả quyền uy trên trời, dưới 
ñất ñều giao cho Ta’”  

– Ma-thi-ơ 28:18 

Chúa Jêsus, là ðấng có quyền năng sáng tạo vũ trụ, có quyền phép tha thứ tội lỗi, có 
uy quyền trừ quỉ, và có quyền năng duy trì vạn vật bởi Lời Ngài (Hê-bơ-rơ 1:3), cũng là 
ðấng phán với các môn ñồ – và chúng ta – “Hãy ñi làm cho muôn dân thành môn ñệ Ta, 
làm phép báp-tem cho họ nhân danh ðức Chúa Cha, ðức Chúa Con và ðức Thánh 
Linh” (Ma-thi-ơ 28:19). 

Có phải tại vì chúng ta yếu ñuối, và Chúa Jêsus có ñủ loại quyền năng, mà vì thế chỉ có 
Chúa mới nên ñi truyền Phúc-âm không? Nhưng Ngài cũng phán “Ta hằng ở cùng các 
con luôn” (Ma-thi-ơ 28:20). Cho nên khi Ngài sai chúng ta ñi thực hiện ðại Sứ Mạng, 
thực sự là Ngài phán, “Hãy ñi, và Ta sẽ ở cùng với ngươi.” 

Oi, tôi mong rằng bạn biết ñược những quyền năng cao cả dư dật mà 
ðức Chúa Trời ñã sẵn sàng ban cho bạn! 

Bạn không cần bị ràng buộc bởi sự thèm muốn của xác thịt. Bạn không cần phải sống 
trong sự thất bại. Bạn không cần phải sống dưới sự bó buộc. Tất cả quyền phép trong 
vũ trụ là sẵn sàng cho bạn qua Chúa Jêsus – quyền phép dư dật cho mọi tình trạng 
khẩn cấp. Bất cứ quyền năng bạn cần ñể thực hiện sự kêu gọi của Ngài, ñể trở nên 
hoàn mỹ trong hình bóng của Ngài, và ñể trở thành con người theo ý muốn của Ngài, là 
thuộc về bạn qua Chúa Jêsus. 

Cha ơi, nguyền chúng con biết ñược quyền phép vô cùng vĩ ñại của Cha 
sẵn sàng ban cho những kẻ ñặt ñức tin vào Chúa Jêsus Christ. Nguyền 
chúng con ñi ra với danh Cha, với quyền năng của ðức Thánh Linh, ñể 
ñem phúc âm cho thế giới khao khát ở xung quanh chúng con. Amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 7 

Sự Rờ ðụng Của Ngài 
 

“Một người phung ñến quỳ xuống, khẩn cầu Ngài: ‘Nếu Thầy muốn, Thầy 
có thể chữa tôi lành.’ ðức Giê-su ñộng lòng thương xót, ñưa tay sờ người 
và bảo rằng: ‘Ta muốn, hãy lành ñi.’”  

– Mác 1:40-41 

Không ai biết bệnh phung truyền nhiểm như thế nào, chúng ta chỉ biết rằng bệnh này – 
làm mục nát cơ thể dần dần – là không chữa ñược và sẽ chết. Tội lỗi tương ñương với 
bệnh phung, cũng làm nạn nhân của nó mục nát dần dần và cuối cùng dẫn tới sự chết. 
Cho nên, trong Kinh Thánh, bệnh phung tượng trưng cho tội lỗi. 

Xã hội loại ra người mắc chứng phung và bắt buộc họ phải cảnh báo người ñi gần họ, 
kêu lên “ô uế! ô uế!” Tuy vậy chúng ta thấy người phung này quỳ dưới chân Chúa 
Jêsus, bày tỏ ñức tin của y vào quyền phép và khả năng của Chúa Jêsus ñể tẩy sạch 
bệnh phung của y. ðối với y, sự chữa lành chỉ tuỳ thuộc vào sự vui lòng của Chúa 
Jêsus mà thôi. 

Không ai xa khỏi sự rờ ñụng của Chúa Jêsus. 

Lòng thương xót khiến Chúa với tay và rờ ñụng người ñó. khi làm như vậy, Ngài khiến 
chính mình trở thành ô uế. Nhưng Ngài cũng với tay yêu thương ra và rờ ñụng những 
người mà có lẽ trong nhiều năm trời chưa ñược ai rờ ñụng tới. 

Rồi Chúa Jêsus phán lời vinh hiển này, “Ta muốn; hãy lành ñi.” 

Có gì xẩy ra khi tội nhân ñến cùng Chúa Jêsus? Xúc giục bởi lòng thương xót, Ngài sẽ 
ñưa tay ra và rờ ñụng cuộc ñời ñó. bất chấp bệnh này ñã phát triển tới ñâu, bất chấp 
người ñó ñã bị tội lỗi làm mục nát ñi bao nhiêu. Mặc dù không ai muốn rờ ñụng cuộc 
ñời ñó, Chúa Jêsus sẽ sẵn lòng. Không ai xa khỏi sự rờ ñụng của Ngài. 

Chúa ơi, cảm tạ Ngài khi chúng ta ñang mục nát bởi sự tàn phá của tội lỗi, 
Ngài với tới chúng ta, rờ ñụng chúng ta, tha thứ và tẩy sạch chúng ta. 
Chúng ta thương kính Ngài, Chúa ơi. Amen. 

 



 

Ngày 19 tháng 7 

Âm Mưu ðể Giết Chúa Jêsus 
 

“Những người Pha-ri-si bỏ ñi ra liền họp với ñảng viên Hê-rốt âm mưu ñể 
giết Ngài”  

– Mác 3:6 

Lý lẽ cho chúng ta biết rằng làm ñiều tốt là ñúng luật, bấp chấp làm trong ngày nào. 
Nhưng chỉ vì Chúa Jêsus dám chữa lành một người trong ngày Sa-bát – rồi biện hộ 
hành ñộng mình, chống với truyền thống của họ – người Do-thái mưu cầu giết Ngài. 

Ngay cả ngày nay, cũng có những kẻ cảm thấy họ phải triệt tiêu Chúa Jêsus. Ngành 
công nghiệp phim ảnh thường xuyên miêu tả Cơ-ñốc nhân thành người xấu, mưu cầu 
tiêu diệt sự ảnh hưởng của Chúa Jêsus trong xã hội chúng ta. Nhiều tổ chức cũng ñấu 
tranh hầu tẩy trừ Chúa Jêsus từ khu vực công cộng; và rất tiếc, toà án tối cao ñã hiệp 
trợ họ. 

ðừng ngồi ra ngoài, nhìn chổ khác và phớt ñi. 

Tại sao họ chống ñối Chúa? Tại vì, như Chúa Jêsus phán rằng, người ñời yêu chuộng 
bóng tối hơn ánh sáng. Chúa Jêsus chỉ trích sự gian dâm, thù hận, lừa dối, và gian lận, 
và dạy bảo sự tha thứ. Ngài dạy rằng chúng ta phải thương yêu ðức Chúa Trời và 
thương yêu lẫn nhau. Nhưng những kẻ thù hận ðức Chúa Trời, cảm thấy họ phải triệt 
tiêu sự dạy bảo của Chúa Jêsus. Nếu họ thành công, thì có lẽ họ có thể sống trong ñời 
sống ñồi bại và không bị mạc cảm tội lỗi. 

Tôi tin rằng trong những ngày xấp tới quyền tự do thờ phượng sẽ càng ngày càng mất, 
và sự ñàn áp tín ñồ bởi chính quyền sẽ càng ngày càng nhiều. Những người quyết tâm 
triệt tiêu Chúa Jêsus sẽ ñấu tranh không ngừng, ñến khi họ thấy sự ảnh hưởng của 
Ngài bị tẩy trừ từ xả hội chúng ta. 

ðừng tỏ vẻ không biết ñiều ñó. Hãy tỏ rõ lập trường của mình cho Chúa khi Ngài bị 
công kích. 

Cha ơi, chúng con rất bật mình với những kẻ chống lại với Cha, nhưng 
chúng con biết nước Cha xấp ñến. Xin ñến mau chóng, Chúa ơi. Xin thực 
hiện vương quốc công chính, vui mừng, và bình an của Cha. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 20 tháng 7 

Hai Câu Hỏi 
 

“Rồi Ngài bảo các môn ñệ: ‘Sao các con sợ ñến thế? Không có ñức tin 
sao?’"  

– Mác 4:40 

Lẽ dĩ nhiên môn ñồ sợ hải: cơn bão khốc liệt nổi lên thình lình, sóng ập vào thuyền, ñến 
nỗi thuyền ngập nước và bắt ñầu chìm. Tuy thế, Chúa vẫn còn ñang ngủ. 

Khi khó khăn phiền muộn chôn vùi chúng ta, tràn ngập chúng ta, và có khi Chúa có vẽ 
không quan tâm với tình trạng hiểm nguy của chúng ta. Chúng ta kêu la nhưng Chúa 
không trả lời, làm chúng ta lấy làm lạ tại sao Ngài không chịu giúp ñỡ. 

Chúng ta không bao giờ phải ñương ñầu với cơn bão ñơn ñộc một mình. Chúa ở cùng 
với chúng ta – luôn luôn. Và khi Chúa ở trên thuyền, chúng ta không cần sợ hải. 

Chúa Jêsus có hai câu hỏi. Sau khi hỏi, “Sao các con sợ ñến thế?”, Ngài hỏi tiếp, 
“Không có ñức tin sao?” khi vấn ñề của chúng ta có vẽ to lớn, ñức tin của chúng ta thu 
nhỏ. Chính là sự sợ hải khiến môn ñồ mất ñi ñức tin.  

Sự sợ hải là triệu chứng rằng chúng ta không tin ðức Chúa Trời có thể 
giải quyết vấn ñề của chúng ta. 

Biết rằng Cha trên trời ñang trông nom chúng ta, thương yêu chúng ta, chăm sóc chúng 
ta, và ñiều khiển mọi sự, là một ñiều vinh hiển. Khi chúng ta không hiểu ñiều gì ñang 
xẩy ra xung quanh chúng ta, chúng ta vẫn có thể tin cậy vào Chúa Jêsus. Chúng ta 
không cần sợ hải, vì Chúa Jêsus ở trên thuyền với chúng ta, Ngài có thể yên lặng cơn 
bão, và sẽ ñưa chúng ta vào hải cảng ẩn náu. 

Cha ơi, cảm tạ Cha ban cho sự bình an của ðấng Christ vượt trên mọi 
hiểu biết. Ngay cả giữa lúc cơn bảo, lòng chúng con có thể ñược yên nghĩ 
tại vì chúng con ñặt lòng tin vào Cha. Nhân danh quý báo của Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 7 

Rờ ðụng Chúa Jêsus 
 

“Nghe nói về ðức Giê-su, bà chen vào ñám ñông theo sau Ngài ñể sờ vào 
áo Ngài. Vì bà tự nhủ: ‘Tôi mà sờ ñược áo Ngài, thế nào cũng lành 
bệnh.’"  

– Mác 5:27-28 

Bà này tin rằng Chúa Jêsus có quyền phép. Bà tin chắc rằng nếu bà có thể rờ chỉ cái 
viền của áo Ngài, thì bà có thể ñược lành bệnh. Nhưng có vật chướng ngại chặn 
ñường ñi của bà. ðám ñông xúm quanh Ngài, xô, ñẩy, lấn ép Ngài. Nhưng sự liều lĩnh 
và quả quyết của bà thúc ñẩy bà ñi chen qua ñám ñông ñến khi cuối cùng bà ñi tới gần 
Ngài. Với tay ra, bà chộp lấy viền áo Ngài. 

Tình lình Chúa Jêsus ngừng lại và hỏi, “Ai rờ áo ta?” 

Nhiều người trong ñám ñông lấn ép Ngài, nhưng chỉ có một người tiếp 
xúc với Ngài. 

Có lẽ bạn là một trong những người trong ñám ñông. Bạn ñang lấn ép Chúa Jêsus, 
nhưng không có rờ ñụng tới Ngài. Như vậy chưa ñủ. 

Khi Chúa Jêsus rờ bạn, Ngài ñem ñến tình thương, lành mạnh, sự giải cứu, quyền 
năng, và sự sống. Ngài muốn bạn có hết những ơn phước ñó. ngài muốn ñem cho bạn 
những gì bạn cần và ao ước. Ngài muốn chữa lành vết thương của bạn, làm bạn ñầy 
dẩy tình thương của Ngài, giải cứu bạn từ quyền năng của sự tối tâm, hầu cho bạn 
sống cuộc sống mà Ngài ñịnh ý cho bạn. 

Oi, chúng ta cần sự rờ ñụng của Chúa Jêsus vô cùng! Tôi khuyên bạn hãy chen lấn 
qua ñám ñông và tiếp xúc với Chúa Jêsus ngày nay. Với tay ra bởi ñức tin và rờ Ngài 
ngay bây giờ. Và ñể Ngài rờ bạn trở lại. Ngay lúc bạn tiếp xúc với Ngài, bạn sẽ tìm thấy 
sự chữa lành, sự giải cứu và sự giúp ñỡ. 

Chúa Jêsus ơi, nguyền chúng con với tới Ngài ngày nay và ñược giải cứu 
từ những ñiều tai hại. Xin rờ ñụng chúng con, Chúa ơi. Amen. 

 



 

Ngày 22 tháng 7 

Lòng Không Tin 
 

“Tại ñó Ngài không thể làm ñược việc quyền năng nào, ngoại trừ ñặt tay 
chữa lành một vài người bệnh. Chúa ngạc nhiên vì lòng không tin của họ”  

– Mác 6:5-6 

Khắp vùng Ga-li-lê, ñám ñông xúm quanh Chúa Jêsus. Mọi nơi Chúa tới, Ngài ñem ñến 
ơn phước – an ủi người ñau khổ, chữa lành người mù, người què, và rao giảng Phúc 
Âm cho người nghèo. Khi Ngài trở về Na-xa-rét, một ñám tín ñồ ñi theo Ngài. 

 

Nhưng Na-xa-rét không tiếp nhận Chúa Jêsus như những người khác. Họ không ñem 
kẻ bệnh ñến Ngài, không có kẻ ñau khổ ñến ñể ñược an ủi. Hơn nữa, những kẻ không 
tin ñứng bên cạnh mà nhìn, và chế giễu, nghi ngờ. “Từ ñâu ông ấy ñược sáng suốt ñến 
thế? Từ ñâu ông ấy có quyền phép như vậy?” 

Chúng ta bị giới hạn vì chúng ta không chịu tin tưởng quyền phép của 
ðức Chúa Trời. 

Chúa Jêsus thương yêu những người quê hương Ngài cũng giống như những người ở 
mọi nơi Ngài ñã ñi. Ngài muốn ban cho họ nhiều phước hạnh, nhưng lòng không tin 
của họ ngăn trở họ nhận ñược bất cứ gì. Quyền năng của Ngài là vô hạn. Không có gì 
có thể hạn chế quyền năng của Ngài. Họ bị giới hạn vì họ từ chối quyền năng của Ngài. 
Vì họ không tin, cho nên họ không ñem kẻ què, kẻ mù, kẻ bệnh ñến với Chúa Jêsus. 
Họ không cho Chúa Jêsus cơ hội ban phước cho họ. 

Ngày nay Chúa Jêsus muốn ban phước cho bạn. Ngài muốn chữa lành, xoa dịu, và dạy 
dổ bạn, nhưng khi bạn quên rằng Ngài ở gần và Ngài có khả năng, khi bạn tránh Ngài, 
tức là bạn tự cướp ñoạt ơn phước của mình. 

Hãy nhận thức sự nguy hiểm của lòng không tin. Hãy giữ lòng của bạn, nuôi nấng ñức 
tin trong Chúa Jêsus, hầu cho bạn không hề giới hạn công việc của Ngài trong ñời bạn. 

Cha ơi, nguyền chúng con không phạm lỗi không tin. 

Xin giúp chúng con tin cậy rằng Cha sẽ làm việc trong ñời chúng con. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 7 

Tha Thứ 
 

“Khi ñang ñứng cầu nguyện, nếu có ñiều gì bất bình với ai, các con hãy 
tha thứ, ñể Cha các con trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho các con."  

– Mác 11:25 

Cơ thể chúng ta rất kỳ diệu. Từ trong ‘phòng bào chế hoá học’ trong cơ thể chúng ta, 
mọi cảm xúc gây ra phản ứng hoá học khác nhau.  Như Châm-ngôn chép, “Tấm lòng 
vui vẻ là liều thuốc hay” (17:22). Sự cười và tính vui vẻ có tác dụng lành bệnh. Và 
ngược lại, tính cay ñắng và cơn tức giận tạo ra chất hoá học phá hủy sức khoẻ và sự 
lành mạnh của chúng ta. 

Sự phẫn uất rất phá hoại sức khoẻ. 

Khi chúng ta vác theo vết thương và sự xúc phạm, cơ thể chúng ta bị thiệt hại. Bất 
chấp bạn có lý do chính ñáng ñể tức giận hay không, bất chấp người xúc phạm có 
ñáng oán giận hay không; trên thực tế, chính là bạn làm tổn thương bản thân mình khi 
bạn nắm chặt cảm giác phẫn uất. Dù sự xúc phạm có vẽ không thể tha thứ, nhưng bạn 
vẫn phải tha thứ. 

Có những vết thương quá sâu ñến nỗi chúng ta cảm thấy không có khả năng tha thứ. 
Cha trên trời có thể giúp bạn. Hãy ñem sự xúc phạm ñến Ngài và xin Ngài giải phóng 
bạn từ sự tức giận trong lòng bạn, và sự nóng lòng trả thù. Hãy xin Chúa giúp bạn tha 
thứ người xúc phạm – cũng như Ngài ñã tha thứ bạn trong khi bạn không ñáng ñược 
sự tha thứ của Ngài. Nhớ rằng: Chúa Jêsus không chỉ dạy sự tha thứ; Ngài thực hành 
nó. Trên cây thập tự, Ngài cầu nguyện, “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết 
mình ñang làm gì!" (Lu-ca 23:34). 

ðừng ñể sự cay ñắng tiêu hủy cuộc ñời. Nếu bạn muốn làm ñẹp lòng Chúa Jêsus, làm 
nguồn phước cho người khác, và chính mình – hãy tha thứ. 

Cha ơi, mặc dù chúng con ñã phạm tội với Cha nhiều lần, Cha ñã tha thứ 
chúng con – lần này qua lần khác. Xin giúp chúng con tha thứ người khác 
cũng như chúng con ñã ñược tha thứ. 

 



 

Ngày 24 tháng 7 

Kết Trái 
 

“ðến mùa nho, chủ vườn sai một ñầy tớ ñến cùng các tá ñiền ñể thâu 
phần hoa lợi...”  

– Mác 12:2 

ðức Chúa Trời thích ñi vào vườn nho. Tại sao? Ngài muốn tìm trái. 

Trong sách Giăng 15:8, Chúa Jêsus phán,” Nếu các con kết ñược nhiều quả là các con 
tôn vinh Cha Ta”.  Ông Phao-lô giải thích trong Ga-la-ti 5:22-23 rằng trái của Thánh 
Linh là “Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, 
khiêm nhu, tiết ñộ”. ðây là trái mà ðức Chúa Trời tìm kiếm nơi nước Y-sơ-ra-ên, và 
cũng là trái mà Ngài ñang tìm kiếm nơi chúng ta. 

ðời của bạn sản xuất trái gì? 

Ngược lại với trái là công việc. Trái nảy nở một cách tự nhiên, là kết quả của mối quan 
hệ; trong khi công việc là những gì ñược sản xuất bởi sự cố gắng, tổ chức, và cộng tác. 

Chúa không thích ñi vào một nhà xưởng và nghe tiếng ồn ào của ñộng cơ mô tô và 
tiếng vang rền của sắt thép, và thấy bụi bẩn khắp nơi. Chúa muốn ñi vào vườn của 
Ngài, ñể tham dự và thưởng thức những trái trong vườn này. 

ðời của bạn sản xuất trái gì? Công việc của xác thịt, hay trái của Thánh Linh? Nếu bạn 
muốn kết trái cho ðức Chúa Trời – một cách dể dàng và tự nhiên – thì bạn cần phải 
chăm lo mối quan hệ với Ngài. Bạn cần phải tìm kiếm Ngài, suy gẫm Ngài, và học tập 
cá tính của Ngài. 

Ý chí hay tính quả quyết không bao giờ tạo ra trái. Trái chỉ sinh ra khi chúng ta cùng ñi 
với Người Làm Vườn, và ngụ trong tình thương của Ngài. 

Cha ơi, xin cho chúng con hiểu biết và kinh nghiệm tình thương của Cha 
hằng ngày, và giúp chúng con chia sẽ với những người chúng con tiếp xúc. 
Nguyền họ thấy ñược tình thương ñó và nhận ra chúng con là môn ñồ của 
Cha. Amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 7 

Sự Trở Về Của Ông Vua 
 

“Người ta sẽ thấy Con Người ngự ñến giữa các ñám mây với vinh quang 
và quyền năng vĩ ñại”  

– Mác 13:26 

Khi Chúa Jêsus ñến lần ñầu tiên, Ngài là như một người ñầy tớ. “Vì Ta từ trời xuống 
không phải ñể làm theo ý riêng Ta, nhưng theo ý ðấng ñã sai Ta” (Giăng 6:38). Lần này 
là ñầy sự ưu phiền, từ chối, và ñau ñớn. Sự quang lâm sau này là hoàn toàn khác hẳn. 
Ngài sẽ ñến với quyền năng và vinh hiển – Vua của các vua, ñể thiết lập thống trị của 
ðức Chúa Trời trên trái ñất. 

Người Do-thái lầm lẫn về Chúa Jêsus, vì họ chỉ chú trọng ñến phân nửa của những lời 
tiên tri nói về sự quang lâm của của ðấng Mê-si. Họ mong chờ sự quang lâm của một 
vương quốc vinh hiển; một chính thể không tưởng trên trái ñất, không có sự ñau khổ 
hay bệnh hoạn. Phân nửa của những lời tiên tri nói về ðấng Mê-si bị khinh bỉ, bị từ chối, 
bị ñống ñinh, và bị ñánh ñập; nói về Ngài sẽ ñến với tính khiêm nhu, cưỡi trên con lừa. 
Nhưng vì người Do-thái không thể hoà hợp hai hình tượng của ðấng Mê-si, họ bác bỏ 
Ngài khi Ngài ñến. Họ không hiểu rằng cả hai mô tả ñều ñúng, và sẽ thực hiện trong hai 
sự quang lâm riêng biệt: một ñể hy sinh cho tội lỗi của con người; một ñể cai trị trong 
vinh hiển, oai nghiêm, và quyền năng. 

Chúa Jêsus tổng kết phần Kinh Thánh  này với một câu: “Hãy tỉnh thức!” 

Chúng ta phải tỉnh thức chờ ñợi sự quang lâm của Chúa chúng ta. Chúng ta phải chờ 
ñợi với sự trông mong – hầu cho nếu Ngài trở lại ngày nay, chúng ta sẽ không có việc 
gì chưa làm song. 

Cha ơi, cảm tạ Cha cho chúng con niềm hy vọng vinh hiển về sự trở lại 
mau chóng của Chúa Jêsus Christ. chúng ta chờ ñợi ngày ñó với lòng ước 
ao và mong ñợi – Nước của Cha thiết lập trong sự công nghĩa và bình an. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 7 

Sức mạnh trong phần linh 
 

“Phải tỉnh thức và cầu nguyện ñể các con khỏi sa vào sự cám dỗ, vì tâm 
linh thì mong muốn mà thể xác lại yếu ñuối."  

– Mác 14:38 

Chúng ta thường thường quên rằng Chúa Jêsus cũng có ñặc tính của con người. 
Chúng ta quá chú trọng ñến tính thần thánh của Ngài, và quên rằng Ngài vừa là Thần 
và vừa là người.  Chúng ta thấy bằng chứng này trong vườn Ghết-sê-ma-nê – nơi Ngài 
ñối diện với sự thách thức lớn nhất trong ñời Ngài. Chúng ta cần phải tôn vinh Ngài về 
những gì Ngài chịu ñựng. Chúa Jêsus mang thể xác con người hầu ñể thông cảm với 
sự yếu ñuối của chúng ta. Vì Ngài ñã ñấu tranh với bản chất con người của Ngài trong 
Ghết-sê-ma-nê, cho nên Ngài hiểu biết sự vùng vẫy của chúng ta. 

Lòng chúng ta muốn làm ñiều ñúng. Lòng chúng ta muốn làm ñẹp lòng ðức Chúa Trời, 
nhưng xác thịt của chúng ta quá yếu ñuối. Chúng ta phải chịu thất bại luôn luôn sao? 
Cảm tạ ơn Chúa, Ngài ñã có dự phòng cho sự yếu ñuối của xác thịt chúng ta – là 
quyền năng của ðức thánh Linh. Chúa Jêsus phán, “Các con sẽ nhận lãnh quyền năng 
khi ðức Thánh Linh ñến trên các con” (Công-vụ các Sứ-ñồ 1:8).  

Quyền năng của ðức Thánh Linh có thể khắc phục xác thịt. 

Khi bạn nhờ cậy vào Thánh Linh, những phương diện yếu nhất của bạn có thể trở 
thành phương diện mạnh nhất. Nhưng khi bạn nhờ cậy vào sức mạnh của mình, nghĩ 
rằng mình có ñủ khả năng ñối xử các vấn ñề, lúc ñó là bạn lọt vào cảnh nguy hiểm. 

Xác thịt không tin cậy ñược. Nhưng Linh của ðức Chúa Trời có thể lấp chỗ thiếu xót, 
tăng cường bạn, trang bị bạn, hướng dẫn bạn qua sự khó khăn, và biến ñổi bạn thành 
hình bóng của ðấng Christ. Vậy bạn muốn nhờ cậy ai?  

Cha ơi, cảm tạ sự giúp ñỡ của Cha qua  quyền năng của ðức Thánh Linh. 
Chúa ơi, xin giúp chúng con nhờ cậy Ngài thay vì bản thân mình. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 27 tháng 7 

Sự Thảm Thương Của Tội Không Tin 
 

“Khi nghe rằng Ngài ñang sống và bà ấy ñã thấy Ngài, họ không tin”  

– Mác 16:11 

Ngôi mộ trống không, tảng ñá ñã lăn ra, và Chúa Jêsus – ñắc thắng ñịa ngục và âm 
phủ – ñã sống lại. 

Môn ñồ ñáng ñẻ phải mong ñợi sự phục sinh của Ngài. Ngài chẳng ñã phán nhiều lần, 
lặp ñi lặp lại rằng Ngài sẽ bị ñóng thập tự giá, nhưng sẽ sống lại trong ba ngày sao? 
Bạn sẽ nghĩ rằng trong ngày thứ ba họ sẽ vui mừng mong ñợi. Nhưng khi bà Ma-ri báo 
tin mừng, họ không tin. Lòng nghi ngờ khiến họ tiếp tục khóc lóc, thương tiếc ðấng mà 
không còn ở trong mộ. 

Sự không tin ñem ñến sự thảm thương. 

A-ñam không tin lời của ðức Chúa Trời, cho nên y ăn quả cấm và ñem tội lỗi và sự 
chết vào thế gian. Người trong thời Nô-ê không tin lời cảnh cáo, cho nên bị nước lụt 
tiêu diệt. Vì dân Y-sơ-ra-ên không tin ðức Chúa Trời sẽ ñuổi dân Ca-na-an ra, họ chết 
trong xa mạc. 

Sự không tin làm mất ñiều gì trong ñời bạn? Sự yên tĩnh trong tâm hồn? Lòng vui mừng? 
Có phải bạn ñang phiền muộn về hoàn cảnh, cảm thấy không ñiều khiển ñược, mặc dù 
Kinh Thánh bảo bạn ñừng lo lắng? Có phải bạn không tin lời hứa, quyền năng và tình 
thương của ðức Chúa Trời ñối với bạn? 

Nguyền ðức Chúa Trời ban cho chúng ta ñức tin ñể tin cậy và tin tưởng Ngài – bất kể 
tình huống, bất kể cảm giác. 

Cha ơi, xin ban cho chúng con ñức tin ñể tin cậy vào lời hứa và bản tính 
của Cha, biết rằng Cha là toàn năng, mạnh mẽ và yêu thương. Xin nhắc 
nhở chúng con hằng ngày rằng Cha vẫn còn ở trên ngôi Ngài. Amen. 

 



 

Ngày 28 tháng 7 

Sự Vĩ ðại Của Chúa Jêsus 
 

“Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và ñặt tên là Giê-su. Người trai ñó sẽ 
nên cao trọng và sẽ ñược xưng là Con ðấng Chí Cao. Chúa là ðức Chúa 
Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua ða-vít, tổ phụ Ngài”  

– Lu-ca 1:31-32 

ðức Chúa Con vĩ ñại như thế nào? Ông Giăng nói, “Trước khi sáng tạo vũ trụ ñã có 
Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng ðức Chúa Trời và Ngôi Lời là ðức Chúa Trời. Tất cả ñều 
ñược Ngài sáng tạo. Không gì hiện hữu mà không do Ngài.” (Giăng 1:1,3). Ông Phao-lô 
nói thêm về sự vĩ ñại của Ngài, “Vì mọi sự vật trên trời hay dưới ñất, hữu hình hay vô 
hình, ñều ñược sáng tạo trong Ngài, dù ngôi thứ, hoặc lĩnh chúa, bậc cai trị, giới cầm 
quyền, tất cả ñều ñược dựng nên bởi Ngài và cho Ngài.” (Cô-lô-se 1:16). Ngài không 
những là ðấng Tạo Hoá, mà Ngài là ñối tượng chủ yếu của sự sáng tạo. Bạn ñược 
dựng nên cho Ngài, và cho mục ñích tốt ñẹp của Ngài. 

Kinh Thánh chép, “Ngài vốn có bản thể ðức Chúa Trời nhưng không coi sự bình ñẳng 
với ðức Chúa Trời là ñiều phải nắm giữ.... Ngài ñã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục 
cho ñến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Chính vì thế, ðức Chúa Trời ñã tôn Ngài 
lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu; ñể khi nghe ñến danh của ðức Giê-
su, mọi ñầu gối trên trời dưới ñất, ñều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng 
Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa.” (Phi-líp 2:6-11). 

Chúng ta có thể kính yêu, và ñược thương yêu bởi một vị ðức Chúa Trời 
vĩ ñại như thế thật có phước biết bao! 

Cha ơi, chúng con kính sợ bản chất của Cha – sự uy nghiêm, quyền năng, 
vinh hiển, trí khôn, nhẫn nại – và cũng kính sợ sự ñẹp ñẽ của Cha. Chúa 
Jêsus ơi, nguyền Chúa ñến mau chóng. Nhân danh quý báu của Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 29 tháng 7 

Hãy Sửa soạn ðường Chúa 
 

“Hãy sửa soạn ñường Chúa, ñắp thẳng các lối Ngài. Mọi thung lũng sẽ 
lấp cho ñầy, mọi núi ñồi sẽ bị san cho phẳng; ðường cong quẹo ñược 
sửa cho ngay, lối gồ ghề phải làm cho bằng; và cả nhân loại sẽ thấy ơn 
cứu rỗi của ðức Chúa Trời."  

– Lu-ca 3:4-6 

Ông Vua ñang ñi ñến, và Giăng Báp-tít ñã ñược kêu gọi làm người báo trước cho Ngài 
– tuyên bố rằng nước Ngài ñã gần và thúc giục dân chúng hối cải ñể chuẩn bị gặp Ngài. 
Ông Giăng ñược kêu gọi ñể làm bằng phẳng con ñường cho Chúa ñến.  

Mọi người chúng ta ñều cần phải chuẩn bị – làm bằng phẳng con ñường 
– trước khi gặp ðức Chúa Trời.  

Chúa Jêsus – Vua thánh khiết, công chính – ñang ñi ñến trong thời buổi suy tàn ñạo 
ñức thuộc linh, và thù ñịch Chúa. Cho nên ông Giăng ñi khắp nơi thúc giục dân chúng 
hối cải. Ông cảnh cáo, “Hiện nay lưỡi rìu ñã ñặt kề gốc cây; vì thế, bất cứ cây nào 
không sinh trái tốt sẽ bị ñốn và ném vào lửa." (Lu-ca 3:9). Khi dân chúng hỏi, “Thế thì 
chúng tôi phải làm gì ñây?” Giăng ñáp, "Ai có hai chiếc áo, hãy chia cho người không 
có. Ai có thức ăn, hãy san sẻ cho người thiếu ăn." (3:11). Nói cách khác, ñừng chỉ nghĩ 
ñến mình, hãy lo cho người khác. Hãy làm bằng những lối vặn vẹo trong ñời bạn. Hãy 
chuẩn bị tiếp ñón Vua. 

Vua chúng ta ñang ñi ñến! Hãy cầu nguyện, cùng với vua ða-vít, “Lạy ðức Chúa Trời, 
xin xem xét tôi và biết lòng tôi; Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi. Xin Chúa nhìn xem tôi có 
ñường lối ác nào chăng” (Thi-thiên 139:23-24). 

Chúa ơi, xin Ngài làm bằng những nơi gồ ghề trong ñời chúng con. Cha ơi, 
xin làm chủ trong lòng chúng con. Amen. 

 



 

Ngày 30 tháng 7 

ðược Hướng Dẫn 
 

“ðức Giê-su ñầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-ñanh trở về và ñược ðức 
Thánh Linh ñưa vào ñồng hoang...”  

– Lu-ca 4:1 

Về Chúa Jêsus, sứ ñồ Giăng nói, “Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống 
như chính Ngài ñã sống” (1 Giăng 2:6). Câu hỏi chính yếu là, Chúa Jêsus sống như thế 
nào? Câu trả lời là, Ngài sống trong ðức Thánh Linh. 

ðời sống ñược dẫn dắt bởi ðức Thánh Linh có nghĩa là ñôi khi ðức Chúa Trời sẽ gián 
ñoạn kế hoạch của mình. Khi ñó xẩy ra – khi dự kiến bạn thay ñổi chiều hướng, hay 
ñiều không ngờ xẩy ra – bạn phải ngừng lại và hỏi, “Chúa ơi, Ngài muốn làm gì?”  

Mọi sự cản trở và ñường vòng quanh ñều có dấu tay của ðức Chúa Trời. 

Hãy ñể ý rằng Chúa Jêsus ñược ðức Thánh Linh ñưa vào ñồng hoang ñể chịu Sa-tan 
cám dỗ. Chúng ta thường có khái niệm sai lầm rằng khi ñược ðức Thánh Linh dẫn dắt, 
ñời sống sẽ ñầy hoa hồng và không có khó khăn. Nhưng thật sự không phải vậy. ðức 
Thánh Linh có thể ñưa bạn ñi chiều hướng mà bạn không có dự ñịnh. Hãy tiếp tục tin 
cậy Ngài mặc dù bạn không hiểu biết. 

Linh của ðức Chúa Trời ở cùng bạn, Ngài sẽ hoàn thành mọi sự cho bạn. Cũng như 
Chúa Jêsus ñược ñầy dẫy Thánh Linh, ñược hướng dẫn bởi ðức thánh Linh, nhận lãnh 
quyền năng của Thánh Linh, chúng ta cũng cần ñược chứa ñầy, ñược hướng dẫn và 
ñược ban quyền năng bởi Thánh Linh. Hãy giao thác ñời bạn cho Ngài – bấp chấp Ngài 
làm gián ñoạn kế hoạch của bạn thường xuyên như thế nào, bấp chấp Ngài ñưa bạn 
ñến ñâu. 

Cha ơi, chúng con hiến dâng thì giờ và kế hoạch cho Cha. Xin ñiều khiển 
ñời chúng con. Xin ñem ñến những cuộc ñàm luận, những tình cảnh mà 
nhờ ñó Cha có thể ñem ñến ánh sáng của Cha. Nguyền chúng con sống 
mọi giờ phút cho sự vinh hiển của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 31 tháng 7 

Sức Mạnh ðắc Thắng Sự Cám Dỗ 
 

“ðức Giê-su… ñược ðức Thánh Linh ñưa vào ñồng hoang, ñể chịu quỷ 
vương cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ñó, Ngài không 
ăn gì cả, cho nên ñến cuối thời gian này, Ngài ñói. “  

– Lu-ca 4:1-2 

Sa-tan thích tấn công hay cám dỗ chúng ta khi thân thể chúng ta ñang trong một tình 
trạng yếu kém. Cũng như trong trường hợp của Chúa Jêsus. Biết rằng sau bốn mươi 
ngày kiêng ăn Ngài yếu và ñói, Sa-tan ñề nghị Ngài dùng quyền năng thiêng liêng ñể 
ñáp ứng nhu cầu của xác thịt. Nói cách khác, “ðể ñiều thuộc linh làm công cụ cho thể 
xác.” 

Chúng ta không ai có quyền năng thiêng liêng, nhưng chúng ta vẫn chịu cùng một cám 
dỗ. Sa-tan luôn luôn tìm cách xúi chúng ta ñặt ñiều thuộc thể xác ở trên ñiều thuộc linh, 
chịu sự ñiều khiển của xác thịt thay vì Thánh Linh.  

Chúa Jêsus trả lời sự cám dỗ của Sa-tan với Lời Kinh Thánh. ðó luôn luôn là phương 
sách hay nhất ñể ñối xử với Sa-tan. Chúa Giê-su ñáp: "Thánh Kinh ñã chép: ‘Loài 
người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi Lời của ðức Chúa Trời’” 
(Lu-ca 4:4). Chúa Jêsus xác nhận rằng ñời sống thuộc linh luôn luôn cao hơn ñời sống 
vật chất. 

Chúa Jêsus thắng ñược sự cám dỗ và có thể giúp bạn ñắc thắng.  

Chúa Jêsus biết chúng ta bị gợi ý thèm bánh hơn là Lời. Ngài cũng bị cám dỗ như vậy, 
cho nên Ngài cũng hiểu ñược sự yếu ñuối của chúng ta và có thể giúp chúng ta trong 
cuộc ñấu tranh.  

Khi Sa-tan tìm cách quyến rũ bạn, Chúa Jêsus có thể ñến kế bên và nói, “Ta biết con 
ñang nghĩ gì. Ta biết con ñang bị cám dỗ. Ta hiểu tình trạng của con.” Nhưng vì Ngài 
ñã thắng ñược sự cám dỗ, Ngài cũng có thể giúp chiến thắng. 

Cha ơi, chúng con vui mừng vì Cha ñã khắc phục sự cám dỗ, và Cha có 
thể giúp chúng con cũng khắc phục ñược. 

Chúa ơi, ngoài Chúa chúng con là bắt lực. Xin Chúa trở thành sức mạnh 
của chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 1 tháng 8 

Sự Tin Cậy Ngây thơ 
 

“Si-môn ñáp: ‘Thưa Thầy, chúng con ñã nhọc nhằn suốt ñêm mà không 
bắt ñược gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới!’”  

– Lu-ca 5:5 

Chúa Jêsus  bảo Si-môn: "Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới kéo một mẻ cá!" (Lu-ca 5:4). 

Nhưng họ ñã nhọc nhằn cả ñêm. Những người ñánh cá kinh nghiệm ñã không bắt 
ñược gì. Bạn có thể tưởng tượng giọng lễ phép nhưng nhún nhường của ông Phi-ê-rơ, 
“Thầy là người tốt, nhưng tôi là người ñánh cá. Thầy biết về ñiều của ðức Chúa Trời, 
nhưng tôi biết về cá.” 

Người có ñức tin cứ phục tùng bất kể sự hiểu biết. 

Nhưng ông Phi-ê-rơ không nói vậy. Ông nói, “Tuy nhiên, theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới” 
Và tại vì ông phục tùng một cách ñơn giản – không phải tại vì lời bảo ñó hợp lý, nhưng 
tại vì ñó ñến từ Chúa Jêsus – họ bắt ñược nhiều cá ñến nỗi lưới sắp rách. 

Sự cố gắng lớn nhất của chúng ta có thể chỉ ñược một lưới trống rỗng. Nhưng sự vâng 
phục có thể ñem ñến sự thành công vượt qua ñiều mơ tưởng phi lý nhất. Có nhiều năm 
hầu việc trong ñó tôi ném lưới ra và không ñược gì cả. Nhưng khi Chúa làm việc, 
những lưới bất thình lình tràn ñầy. ðó không dính dáng gì với khả năng hay sức mạnh 
của tôi, mà chỉ tại vì ðức Chúa Trời ñịnh ý. Tất cả sự vinh hiển là thuộc Ngài. 

Mệnh lệnh của ðức Chúa Trời có khi dường như trái với lý lẽ. Nhưng nếu bạn lắng 
nghe lời chỉ thị và vâng lời, bạn sẽ thấy ñược sự khác biệt giữa thất bại và thành công. 
“Tuy nhiên, theo Lời Ngài con sẽ làm.” Hãy sống theo câu ñó. 

Cha ơi, xin giúp chúng con vâng phục Cha; ñể khi Cha chỉ phán nhẹ thì 
thầm, chúng con hành ñộng liền. Xin dạy chúng con tin cậy vào tiếng Cha 
hơn tiếng mình. Amen. 

 



 

Ngày 2 tháng 8 

Cuộc ðời Cân Bằng 
 

“Ngài ñáp: ‘Ma-thê, Ma-thê! Con lo lắng và rối trí về nhiều việc, nhưng chỉ 
có một việc cần thôi. Ma-ri ñã chọn phần tốt hơn, là ñiều không ai ñoạt lấy 
ñược!’"  

– Lu-ca 10:41-42 

Lo lắng về những chi tiết nhỏ của bữa tiệc, Ma-thê cả ñêm phẫn uất nhiệm vụ của bà 
và bỏ lỡ công việc quan trọng nhất – ngồi dưới chân Chúa Jêsus. Bà quá bận rộn phục 
vụ Chúa Jêsus, ñến nỗi không có thì giờ giao thông với Ngài. 

Hầu việc Chúa là một ñiều tuyệt vời và cần thiết. Tuy nhiên, sự hầu việc phải có sự vui 
mừng và phấn khởi. Chúng ta tuyệt ñối không nên thấy mình phàn nàn với Chúa về 
những ñiều chúng ta làm cho Ngài. 

Nếu bạn phục vụ Chúa Jêsus, trước hết bạn phải thờ phượng Ngài. 

Trái ngược với Ma-thê, Ma-ri ñã “chọn phần tốt hơn.” Phần tốt này là sự gần gũi với 
Chúa Jêsus. Trong khi Ma-thê chạy vòng quanh nhà bếp, Ma-ri ngồi dưới chân Ngài 
lắng nghe mọi lời dạy của Ngài. 

Tại vì cả hầu việc lẫn thờ phượng ñều là thành phần tất yếu trong ñời sống của tín ñồ, 
chúng ta cần phải có sự thăng bằng. Một ñời sống thăng bằng có sự biểu lộ kính yêu 
Chúa qua sự hầu việc Ngài, và cũng bao gồm thì giờ cho sự giao thông và thờ phượng 
Ngài. Cả hai ñiều ñều là thiết yếu. ðời bạn có cân bằng không? Sự hầu việc của bạn là 
thúc ñẩy bởi tình yêu hay bởi nghĩa vụ? 

Nếu bạn muốn hầu việc Ngài, trước hết bạn phải thờ phượng Ngài. Chính là khi chúng 
ta ngồi dưới chân Ngài mà chúng ta rút ñược sức mạnh. Khi chúng ta thờ phượng 
trước mặt Ngài, thì Ngài sẽ chỉ ñạo chúng ta trong các hoạt ñộng của chúng ta. 

Cha ơi, cảm tạ Cha rằng khi chúng con ngồi dưới chân Cha, Cha ñã ở ñó 
chờ ñợi chúng con. Xin dạy chúng con cách hầu việc – vì chúng con muốn 
làm ñẹp lòng Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 3 tháng 8 

Của Cải Dư Dật 
 

"Hãy thận trọng, ñề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người 
không cốt tại của cải dư dật ñâu!"  

– Lu-ca 12:15 

Hai anh em tranh giành di sản, người này nghĩ người kia tìm cách lừa gạt, cho nên xin 
Chúa Jêsus can thiệp. Nhưng Chúa Jêsus từ chối dính dáng vào sự tranh cãi về ñồ ñạc. 
Thay vì ñó, Ngài cảnh cáo họ về sự tham lam. Sau khi dạy một bài ngụ ngôn về sự săn 
sóc của ðức Chúa Trời ñối với con quạ và hoa huệ, Ngài kết thúc bằng lời phán, “Hãy 
tìm kiếm Nước ðức Chúa Trời, thì những ñiều ấy cũng sẽ ñược ban thêm cho các con.” 
(Lu-ca 12:31). 

Khi bạn ñể ðức Chúa Trời ñầu tiên và trước hết, Ngài sẽ lo cho tất cả 
những ñiều còn lại. 

Rất kỳ lạ, khi một người chỉ sống cho vật chất, ñời họ trở nên vặn vẹo và mất thăng 
bằng. Nhưng khi họ bắt ñầu theo ñuổi ñiều thuộc linh, thì ñời họ trở nên cân bằng. Hơn 
nữa, họ còn ñược sự bình an, thoã mãn, và vui mừng. 

Chúa Jêsus phán, “Cha các con vui lòng ban Nước ðức Chúa Trời cho các con.” (Lu-
ca 12:32). Nhưng ñó là ñiều bạn quý trọng không? Bạn quanh tâm ñiều vĩnh cửu, hay 
chỉ quan tâm ñiều của thế gian, ñiều vật chất – những ñiều ngắn ngủi. 

Có lẽ bạn có nhiều thành tựu. Nhưng bất chấp bạn chất ñống ñược bao nhiêu ñồ ñạc, 
ñời bạn không phải chỉ là thoã mãn cho sự thèm muốn của thân thể, hay sự dư dật tài 
sản, nhưng là một mối quan hệ chân thật với ðức Chúa Trời, vì phần linh của bạn sống 
trong Ngài qua ñức tin của bạn trong Chúa Jêsus. 

Cha ơi, xin giúp chúng con khỏi học bài học khó. Xin giúp chúng con sống 
với hai bàn tay mở ra, không phải ñể nắm chắc thế gian, nhưng ñể với tay 
hướng về Nước Cha. Amen. 

 



 

Ngày 4 tháng 8 

ðường Lối ði Lên 
 

“Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ ñược tôn cao.”  

– Lu-ca 14:11 

Chúa Jêsus, dự tiệc tại nhà người lãnh ñạo Pha-ri-si, quan sát những người khách 
dành ngồi ghế danh dự. Cuối cùng, Ngài nói cho họ biết tại sao làm như vậy là ngu dại. 
“Nếu có người khách khác ñáng trọng hơn mình, và chủ tiệc ñến bảo: ‘Xin nhường chỗ 
cho vị này!’ và anh sẽ xấu hổ. Tốt hơn là anh ngồi ghế dưới cùng, ñể chủ ñến hỏi: ‘Tại 
sao bạn ngồi dưới ñây? mời bạn lên ghế cao hơn.” Chúa Jêsus kết thúc và phán rằng, 
“Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ ñược tôn cao.” (Lu-ca 14:11). 

Về ñiều thuộc linh, lối ñi lên là ñi xuống, và lối ñi xuống là ñi lên. 

Nếu bạn tự hạ mình xuống, thì sẽ ñược nâng cao. Lấy chỗ thấp nhất thì bạn sẽ ñược 
mời ñi lên chỗ cao. Nhưng nếu bạn lấy chỗ cao nhất, thì bạn sẽ bị bảo ñi xuống. 

Nguyền Chúa giúp chúng ta sống như người ñày tớ – nhận thức sự nhu cầu của người 
khác và sẵn sàng hết sức giúp ñỡ họ. Nguyền chúng ta noi gương của Chúa, Ngài 
không nghĩ ñến chính mình, nhưng sống một cuộc sống khiêm nhường phục vụ cho tất 
cả. 

Chúa ơi, chúng con thấy Ngài bỏ qua sự vinh hiển của mình và ñến thế 
gian, sống một cách khiêm nhượng, và chết thay cho chúng con. Cho nên 
Ngài ñược ñưa lên chỗ cao nhất; Ngài là Vua của các vua và Chúa của 
các chúa. Xin dạy chúng con noi theo gương của Ngài. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 8 

Người Giàu có Nhất 
 

“Vậy, nếu các con không trung tín về của cải bất chính thì ai dám giao của 
cải thật cho các con?”  

– Lu-ca 16:11 

Chúa Jêsus nói về một người ñày tớ phung phí tài sản của chủ. Khi chủ nghe báo cáo 
về y, gọi y ñến khai trình sổ sách quản lý. Người ñày tớ – nghĩ rằng sẽ bị cách chức – 
bèn lợi dùng tài sản của chủ ñể sắp ñặt cho những ngày túng thiếu sắp tới. 

Thí dụ bạn còn có 50 năm ñể tận hưởng ơn phước ðức Chúa Trời ñã ban cho. Nhưng 
nếu bạn chỉ dùng cho mình mà không quan tâm ñến nước của ðức Chúa Trời và tương 
lai vĩnh cửu, thì cuối cùng bạn sẽ hối tiếc. Tuy rằng bạn bây giờ có lẽ rất sung túc, 
nhưng bạn sẽ nghèo túng trong vĩnh viễn. 

Tôi dám bảo ñảm rằng người nghèo nhất trong thiên ñàng cũng khá hơn người giàu 
nhất trong ñịa ngục. Một ngày kia ðức Chúa Trời sẽ gọi mọi người chúng ta ñến khai 
trình sổ sách, giải thích cách sử dụng những ñiều Ngài ñã giao cho chúng ta quản lý. 

Trên thiên ñàng và trái ñất ñều có tài sản. Tài sản trên trái ñất là tiền trong ngân hàng, 
vốn ñầu tư, và những ñống của cải mà con người tích trữ suốt ñời. Những tài sản ñó sẽ 
bị ñốt cháy, nếu không bị sâu mối, gỉ, và kẻ trộm làm hủy hoại trước. Nhưng tài sản trên 
thiên ñàng là vĩnh cửu. Lửa không ñụng tới, con sâu mối hay gỉ cũng không thể làm hủy 
hoại, và không có kẻ trộm ăn cắp. Bất cứ gì bạn gởi trong thiên ñàng sẽ ñược gìn giữ 
nơi ñó, chờ ñợi ngày mà bạn ñi vào. 

Hãy gởi tài sản của bạn một cách cẩn thận. 

Cha ơi, xin giúp chúng con quản lý một cách khôn ngoan những gì Cha ñã 
giao cho chúng con. Xin cho chúng con quan ñiểm của Cha ñể nhận thức 
ñược tài sản nào có giá trị chân thật. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 6 tháng 8 

Chín Người Kia 
 

“Một người trong nhóm thấy mình ñược chữa lành, quay lại, lớn tiếng tôn 
vinh ðức Chúa Trời, rồi sấp mặt nơi chân ðức Giê-su mà cảm tạ Ngài; ñó 
là một người Sa-ma-ri. ðức Giê-su hỏi: ‘Không phải tất cả mười người 
ñều ñược lành sao? Còn chín người kia ñâu? ‘“  

– Lu-ca 17:15-17 

Nếu bạn sắp chết và không có hy vọng ñược sống, và có người ñến và chữa lành bạn, 
bạn sẽ nghĩ rằng ít nhất bạn phải nói tiếng cám ơn, phải không? Chúa Jêsus chữa lành 
mười người phung, nhưng chỉ có một người trở về ñể tỏ lòng biết ơn. 

Chúng ta dễ mà ñọc câu chuyện này và lắc ñầu về chín người bội nghĩa ñó. Nhưng có 
phải ñôi khi chúng ta cũng giống như chín người ñó sao? Có bao nhiên lần ðức Chúa 
Trời ñã ban phước chúng ta và chúng ta chộp lấy ơn phước và chạy, không quay về 
hay nhìn lên mà tạ ơn? Có bao nhiêu lần Ngài ñã ngăn ngừa chúng ta khỏi tai nạn, và 
chúng ta coi thường và không cảm tạ Ngài? 

Nhiều người dễ ñỗ lỗi cho ðức Chúa Trời về bất cứ ñiều gì – thay vì cảm 
tạ Ngài. 

“Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, vì các việc diệu kỳ Ngài 
ñã làm cho con cái loài người!” (Thi-thiên 107:8). ðức Chúa Trời rất tốt với chúng ta, 
cho nên ñáng ñược sự tôn vinh của chúng ta. 

Chín trong mười người ñỗ lỗi nhanh cho Chúa về các ñiều xấu, nhưng không nhanh 
cảm tạ Ngài về các ñiều thuận lợi. Chín người này như những trẻ em trượt xuống nóc 
nhà, la lên, “Chúa ơi, cứu tôi!” khi cây ñinh móc vào quần họ và ngưng họ lại, nó nhìn 
lên trời, nói, “ðược rồi, Chúa, cây ñinh ñã chặn tôi lại.” 

Bạn giống như người Sa-ma-ri biết ơn – hay như chín người bội nghĩa ñó? 

Cha ơi, chúng con ñến với danh Chúa Jêsus ñể cảm tạ Cha về sự tốt lành 
của Cha và công việc kỳ diệu Cha làm cho chúng con. 

 



 

Ngày 7 tháng 8 

Cảnh Giác và Cầu Nguyện 
 

“Hãy luôn luôn cảnh giác và cầu nguyện ñể các con có thể thoát khỏi mọi 
ñiều sắp xảy ra và trình diện trước mặt Con Người.”  

– Lu-ca 21:36 

ðức Chúa Trời rất nhẫn nại và nhịn nhục. Ngài ñã chịu ñựng rất nhiều lăng mạ, nhưng 
một ngày sắp tới khi Chúa sẽ trở lại báo thù. 

ðức Chúa Jêsus Christ vừa ñã miêu tả cho môn ñồ cuộc ñại nạn, khi ðức Chúa Trời sẽ 
buông lỏng các sức mạnh của thiên nhiên.  Những dấu hiệu biến cố trên trời sẽ gây 
nạn ñói kém, bệnh dịch, và ñộng ñất khủng khiếp. Nhưng sau những sự kiện ñó, ngay 
lập tức, Chúa Jêsus phán, “Người ta sẽ thấy Con Người ngự ñến trong một ñám mây, 
ñầy quyền năng và vinh quang vô cùng” (Lu-ca 21:27). 

Lối duy nhất ñể thoát khỏi cuộc ñại nạn là tiếp nhận Chúa Jêsus Christ và 
sự tha thứ của Ngài. 

Trong khi Ngài mô tả những biến cố, Chúa Jêsus bảo chúng ta phải cầu nguyện cho hai 
ñiều này. Thứ nhất, là chúng ta có thể thoát khỏi mọi ñiều tai hoạ sắp xảy ra, và thứ hai, 
là chúng ta có thể trình diện trước mặt Con Người. ðức Chúa Trời không ñịnh cho con 
cái Ngài chịu cơn thịnh nộ, nhưng sẽ trình diện trong thiên ñàng, ca hát, “Con Chiên 
của ðức Chúa Trời xứng ñáng tháo các ấn và mở quyển sách ra.”  

Chúa Jêsus cảnh cáo trong câu 34, “Hãy cẩn thận, e rằng sự ăn chơi, say sưa và mải 
lo mưu sinh tràn ngập lòng các con, ñến nỗi ngày ấy tới bất thình lình trên các con như 
bẫy sập” ðừng ñể ñời sống khéo chiếm sự chú ý của bạn. Hãy sẵn sàng cho sự trở lại 
của Ngài. 

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện – luôn luôn. 

Chúa ơi, sự hy vọng của chúng con không ngoài huyết của Chúa Jêsus và 
sự công chính của Ngài. Xin giải cứu chúng con từ cơn thịnh nộ sắp ñến. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 8 tháng 8 

ðức Tin Không Bị Lung Lạc 
 

Chúa bảo, “Si-môn, Si-môn, này Sa-tan ñòi sàng sảy hết thảy các con 
như lúa mì, nhưng chính Ta ñã cầu nguyện cho con ñể ñức tin con không 
bị lung lạc; khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh." 

– Lu-ca 22:31-32 

Chúa Jêsus chọn ông Phi-ê-rơ làm lãnh ñạo trong hội thánh, cho nên, Sa-tan mưu cầu 
triệt tiêu ông. Sa-tan luôn luôn nhắm vào sự lãnh ñạo trong hội thánh, vì nó biết nếu nó 
có thể tiêu diệt người lãnh ñạo, thì nó sẽ tiêu diệt nhiều người. 

Nhưng Chúa Jêsus không cầu xin cho Sa-tan rời khỏi ông Phi-ê-rơ, thay vì ñó, Ngài 
cầu nguyện rằng ñức tin của ông Phi-ê-rơ không bị lung lạc. Chúng ta có lẽ sẽ cầu 
nguyện như vậy, “Chúa ơi, xin ñừng cho ông Phi-ê-rơ bị sàng sảy. Xin ñừng ñể ông có 
khó khăn gì.” Nhưng như vậy sẽ ngăn cản ông tăng trưởng qua kinh nghiệm khó khăn. 

Biết rằng chính Chúa Jêsus ñang cầu xin cho bạn là vinh hiển biết bao! 

Trong sách Giăng 17:20, Chúa Jêsus bao gồm bạn trong sự cầu nguyện của Ngài, 
“Không những Con cầu thay cho họ thôi ñâu, mà còn cho những người sẽ tin Con nữa.” 
Nếu bạn ñã tin Chúa Jêsus là Con của ðức Chúa Trời, thì cầu nguyện ñó bao gồm bạn. 

Chúng ta, giống như ông Phi-ê-rơ, có thể bị ñánh bại trong một vài cuộc tranh ñấu, 
nhưng sự thắng lợi cuối cùng thuộc về Chúa Jêsus, Ngài cũng ñang cầu xin cho chúng 
ta hầu cho ñức tin của chúng ta không lung lạc. Và khi chúng ta ñã hối cải, chúng ta có 
thể chia sẽ sự hiểu biết và lòng thương hại với anh chị em ñang trải qua khó khăn ñó. 

Chúa ơi, cảm tạ Ngài rằng khi chúng con vấp ngã, Ngài nâng chúng con 
lên với cánh tay thương yêu của Ngài, phủi bụi, tẩy rữa, và ñặt chúng con 
trở lại trên con ñường ñang ñi. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 9 tháng 8 

Phá Hủy ðền Thờ Này 
 

“ðức Giê-su trả lời: ‘Phá hủy thánh ñiện nầy ñi, rồi trong ba ngày Ta sẽ 
dựng lại!’”  

– Giăng 2:19 

Khi Chúa Jêsus ñi vào ñền thờ thấy sự buôn bán hổ thẹn, Ngài rất buồn ñến nổi Ngài 
bện một cái roi dây và ñánh ñuổi tất cả ra khỏi ñền thờ, lật ñổ bàn của người ñổi bạc và 
khiển trách chúng. Tất nhiên, ñiều này làm khó chịu các nhà lãnh ñạo tôn giáo, là người 
có lợi ích trong những giao dịch này, và họ ñòi hỏi Chúa cho họ những dấu lạ ñể chứng 
tỏ Ngài có quyền hành ñộng như vậy. Ngài trả lời: "Hãy phá hủy ñền thờ này ñi, và 
trong ba ngày Ta sẽ dựng lại"  

Họ nghĩ rằng Ngài nói về ñền thờ của vua Hê-rốt, nhưng Chúa Jêsus là ám chỉ thân thể 
của Ngài. Chúa Jêsus sau này nói về mạng sống của Ngài,  “Không ai cướp nổi mạng 
sống Ta, nhưng chính Ta tự hiến. Ta có quyền hy sinh tánh mạng và có quyền lấy lại.” 
(Giăng 10:18). ðó là lời khá cả gan – là lời tuyên cáo cho sự thuần túy của Phúc Âm. 

Nếu thể xác bị ñóng ñinh của Chúa Jêsus ở lại trong mộ, thì sẽ không có 
ñức tin Cơ-ñốc giáo, không có hội thánh. 

Phúc Âm là xác nhận bởi sự phục sinh của Chúa Jêsus. Ngài ñã làm ñúng như Ngài ñã 
phán. Ngài ñã sống lại, và giảng dạy môn ñồ bốn mươi ngày, sau ñó ñược cất lên thiên 
ñàng, ngự bên phải của Chúa Cha, cầu thay cho chúng ta. Và một ngày sắp tới Ngài sẽ 
ñến với chúng ta ñể rướt chúng ta ñi cùng Ngài. 

Cha ơi, cảm ơn Cha về sự phục sinh của Chúa Jêsus. ðó là dấu hiệu 
khẳng ñịnh tất cả những gì Chúa Jêsus phán – rằng Cha là yêu thương, 
khoan dung, nhân từ, và thương xót. Cảm ơn Cha ban cho chúng con 
cuộc sống phong phú và dồi dào khi chúng con bước ñi với Cha. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 8 

Nước Sống 
 

“ðức Giê-su ñáp: ‘Ai uống nước nầy rồi cũng khát lại, nhưng uống nước 
Ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa.’”  

– Giăng 4:13-14 

Sâu trong lòng mỗi người có một khao khát mãnh liệt cho ðức Chúa Trời. Theo như 
ða-vít nói, "Linh hồn tôi khát khao Chúa, thể xác tôi mong ước Ngài như mảnh ñất khô 
khan, nứt nẻ, không có nước" (Thi-thiên 63:1).  

Con người cố gắng thỏa mãn khao khát ñó bởi nhiều cách khác nhau và qua những 
kinh nghiệm khác nhau – ma túy, rượu chè, hoặc, như người ñàn bà Sa-ma-ri, các mối 
quan hệ. Nhưng những ñiều này không thể dập tắt sự khao khát cho ðức Chúa Trời. 

Sự khao khát trong con người là một khao khát cho ðức Chúa Trời. 

Nếu bạn uống nước từ các giếng nước trong ñời, bạn sẽ khát nữa. Người nào khôn 
ngoan sẽ viết câu này về mọi tham vọng của mình, "Cứ uống nước ñó ñi, nhưng sẽ 
khát nữa." Hãy viết về mọi vật chất mà bạn hy vọng có – xe mới, nhà mới, thuyền, hoặc 
bất cứ ñiều gì. Viết về mỗi mục tiêu của cuộc sống của bạn; Tuy ñạt ñược nó, nhưng sẽ 
chắc chắn khát nữa. 

Khi Chúa Jêsus nói với người ñàn bà Sa-ma-ri về nước sống, Ngài là nói về ñiều duy 
nhất mà có thể thoả mãn ñược sự khao khát sâu sắc của linh hồn – là một mối quan hệ 
với ðức Chúa Trời. 

Ngày nay bạn có khát không? Bỏ qua nước của thế gian. Hãy uống tha hồ nước sống – 
và tìm thấy sự hài lòng mà bạn ao ước. 

Chúa ơi, cảm tạ Chúa ñã thực hiện một cách ñể ñáp ứng sự khao khát 
sâu sắc của tâm hồn chúng con. Nguyền chúng con ñến, uống, và tìm 
thấy sự thoả mãn mà linh hồn của chúng con ñang tìm kiếm. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 11 tháng 8 

ðức Chúa Jêsus trong Kinh Thánh 
 

“Các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh, vì các ngươi tin rằng trong ñó có sự 
sống vĩnh phúc. Chính Kinh Thánh cũng làm chứng về Ta.”  

– Giăng 5:39 

Cả Kinh Thánh là nói về Chúa Jêsus. Thật sự là Chúa Jêsus là trung tâm, cốt yếu, chủ 
chốt của Kinh Thánh. Bạn có thể tìm thấy Ngài trong mỗi trang. "ðây này, tôi ñến – 
trong Kinh Sách ñã chép về tôi – ñể thực hành ý ñịnh của Ngài, Chúa ơi." (Hê-bơ-
rơ10:7). 

ðức Chúa Trời ñã cho nhiều câu Kinh Thánh trong Cựu Ước ñể mô tả bản chất, ñặc 
tính, và những hoàn cảnh của ðấng Mê-si-a sắp ñến, hầu cho khi Ngài ñến, sẽ không 
có nghi ngờ rằng Ngài là ðấng Mê-si-a thật sự. ðức Chúa Trời  ñã cho hơn 300 dự 
ñoán và ký hiệu về năm sinh, nơi sinh của Ngài, thời thơ ấu, công việc, sự từ chối của 
người, sự chết và sự sống lại của Ngài hầu giúp Y-sơ-ra-ên nhận ra Cứu Chúa. 

Sống cho Chúa Jêsus không phải là một tuần một lần. 

Người Do Thái biết Kinh Thánh từng trải. Họ ñã nghiên cứu siêng năng, trung thành. 
Nhưng Chúa Jêsus nói về họ, "Ngươi khám sét Kinh Thánh nhưng ngươi không ñến 
với Ta hầu cho ngươi có thể có sự sống" Hiểu biết Kinh Thánh là không ñủ ñể nhận 
ñược món quà của sự sống ñời ñời. Rất nhiều người có một cảm giác an toàn sai lầm 
về sự cứu rỗi của họ, chỉ vì họ nói rằng họ tin ðức Chúa Trời, nhưng sự sống ñời ñời 
không ñến từ sự hiểu biết Kinh Thánh, mà chỉ có thể nhận ñược khi bạn tiếp nhận ðức 
Chúa Jêsus trong Kinh Thánh. 

Sống cho Chúa Jêsus là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. ðó là giao phó cuộc sống của 
bạn cho Ngài và bước ñi trong sự giao thông với Ngài. ðó là yêu thương Ngài ñến nổi 
Ngài trở thành trung tâm và trọng tâm của cuộc sống của bạn. 

Chúa ơi, chúng con muốn cho Ngài nhiều hơn. Chúng con muốn tôn Ngài 
làm trung tâm và trọng tâm của cuộc sống chúng con. Amen 

 



 

Ngày 12 tháng 8 

Bạn khát không? 
 

“Nếu người nào khát, hãy ñến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông 
nước trường sinh sẽ tuôn tràn từ cõi lòng mình, ñúng như Kinh Thánh ñã 
chép”  

– Giăng 7:37-38 

Khi Chúa Jêsus phán câu này, tôi tin rằng các môn ñồ thực sự không hiểu Chúa nói gì. 
Nhưng mấy năm sau khi ông Giăng viết phúc âm này, ông ñã có lợi thế của sự nhận 
thức muộn. Vì vậy, trong câu 39 ông cộng them lời chú thích của mình: "ðức Giê-su nói 
ñiều nầy ñể chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sắp nhận lãnh. Bởi bấy giờ 
Thánh Linh chưa giáng xuống vì ðức Giê-su chưa ñược hiển vinh." 

ðức Chúa Trời mong muốn rằng cuộc sống của chúng ta như một bình ñể 
chứa ñựng Thánh Linh của ðức Chúa Trời, và sẽ chuyền ñến một thế giới 
khao khát xung quanh chúng ta. 

chúng ta thường tác ñộng như bọt biển, hút hết tất cả gì chúng ta có thể nhận ñược, 
nhưng không cho tràn ra. Không có gì còn lại ñể cho những người xung quanh. ðức 
Chúa Trời không chỉ quan tâm ñến những gì Ngài có thể làm trong bạn, mà những gì 
Ngài có thể thực hiện thông qua bạn. 

Ông Phao-lô viết cho các tín ñồ Galatians, "Trái (hoặc sự phát ra) của ðức Thánh Linh 
là lòng yêu thương" (Ga-la-ti 5:22). Người ñời ước mong tình yêu chân thực, thần tính 
và vĩ ñại. ðó là những gì người ñời cần nhìn thấy trong chúng ta. Khi cuộc sống bạn 
tràn ñầy Thánh Linh của ðức Chúa Trời, thì ñó sẽ chảy ra từ bạn. Nó chảy ra như một 
dòng nước sống lũ, ñem phước lành cho tất cả những người xung quanh bạn, vì bởi 
những gì ðức Chúa Trời ñã thực hiện trong bạn và bây giờ ñang thực hiện thông qua 
bạn. 

Chúa ơi, nguyền chúng con nhận ñược sự ñầy ñặn của Thánh Linh của 
Ngài trong cuộc sống chúng con, cho ñến khi Ngài chảy ra từ chúng con 
như một dòng nước sống, mang tình yêu và ánh sáng của Ngài ñến 
những người xung quanh chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 13 tháng 8 

ðược Giải Phóng Thật Sự 
 

"Nếu các người kiên trì trong ñạo Ta dạy, thì các người mới thật là môn 
ñồ của Ta. Các người sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý ñó sẽ giải 
phóng các người!"  

– Giăng 8:31-32 

Người ñời thích nói về sự tự do. Nhưng tự do chân thật không phải là tự do ñể làm bất 
cứ gì bạn muốn – mà là tự do không làm những gì sai trái. Khi Chúa Jêsus giải phóng 
bạn, sự tự do Ngài ban cho là sự tự do chân thật. ðó là sự tự do không làm những ñiều 
sẽ hủy diệt bạn và những người xung quanh bạn. 

Một số người ñang làm nô lệ cho tội lỗi tưởng một cách sai lầm rằng họ ñược tự do. 
Nhưng Chúa Jêsus phán: "Người nào phạm tội là nô lệ cho tội lỗi." (Giăng 8:34). Dù 
cho ñó là một tội lỗi hiển nhiên, như ma túy và nghiện rượu, hoặc là tội bí mật không ai 
biết, tội lỗi có sức mạnh chộp lấy bạn và giữ bạn trong kìm của nó, ñến nỗi bạn không 
thể thoát ra ñược. 

ðức Chúa Trời ñã cho chúng ta tự do ý chí. 

Ông Phao-lô nói, " Mọi sự tôi ñược phép làm" (1 Cô-rinh-tô 6:12). Nhưng ông nói tiếp, 
"Nhưng tôi sẽ không ñể bị nô lệ cho ñiều gì cả." ðúng vậy, tôi có tự do ñể làm ñiều gì 
ñó, nhưng nếu trong khi thực hiện quyền tự do ñó, tôi bị lâm vào sự bó buộc, thì tôi 
không còn tự do nữa. Tôi ñã sử dụng tự do của tôi một cách mà khiến tôi lọt vào cảnh 
nô lệ. 

Ngày nay có lẽ bạn thấy mình bị ràng buộc bởi ñiều gì ñó. Bạn cảm thấy bạn không thể 
ñược tự do. Nhưng khi bạn hiểu biết ñược chân lý – Chúa Jêsus Christ – thì chân lý ñó 
sẽ giải phóng bạn. 

Cha ơi, cảm ơn Cha ban cho sự tự do tuyệt vời mà chúng con nhận ñược 
trong Chúa Jêsus Christ. Chúng con ñược tự do sống một cách làm ñẹp 
lòng Cha, tự do bước ñi trong sự giao thông với Cha trong quyền năng 
của ðức thánh Linh. Amen. 

 



 

Ngày 14 tháng 8 

Người Tìm Lỗi và Người Chữa Lành 
 

“Môn ñồ hỏi Ngài rằng: ‘Thưa thầy ai ñã phạm tội, người hay là cha mẹ 
người, mà người sanh ra thì mù như vậy?’”  

– Giăng 9:2 

Khi tai nạn xảy ra, hai loại xe cấp cứu sẽ ñi tới. Người ñến nơi trước thường thường là 
cảnh sát. Họ muốn ñịnh ñoạt xem ai có lỗi, và nếu cần, ñưa giấy ñòi hầu toà cho người 
có lỗi. Tiếp ñó xe cứu thương ñến. Họ không quan tâm ñến lỗi của ai – chỉ muốn làm 
giảm bớt cơn ñau khổ. 

Khi các môn ñồ ñi ngang qua một người sinh ra bị mù. Giống như cảnh sát, ngay lập 
tức họ muốn ước ñịnh ai chịu trách nhiệm về sự bất hạnh này. Nhưng Chúa Jêsus 
tuyên bố rằng không phải lỗi của cha mẹ, cũng không phải lỗi của người này, nhưng ñó 
xẩy ra hầu cho công việc của ðức Chúa Trời có thể ñược biểu hiện trong y khi Chúa 
Jêsus chữa lành y. 

ðức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi làm người cứu thương chớ không phải 
cảnh sát. 

Bạn nhìn về sự không mai của người khác với thái ñộ gì? Như người cảnh sát, hoặc 
như người cứu thương? Chúa Jêsus phán rằng ðức Chúa Trời cho Con Ngài xuống 
thế gian không phải ñể kết án thế gian, nhưng ñể thế gian nhờ Con ấy mà ñược cứu. 

Thường thường khi cuộc sống của một người bị tan vỡ là vì họ ñang gặt hái hậu quả 
của sự bội nghịch của họ ñối với Chúa. Bạn có lắc ñầu và trách mắng: "Nếu ông không 
có làm ñiều ñó, thì ngày nay ñâu có lọt trong tình huống này"? Bạn có lấy bộ luật ra, viết 
giấy phạt cho sự vi phạm của họ? Hay bạn ñến như người cứu thương tìm cách băng 
bó vết thương của họ? 

Trách nhiệm của chúng ta không phải là tìm kiếm nguyên do của sự ñau khổ, mà là tìm 
cách chữa lành những thiệt hại ñã gây ra, như Chúa Jêsus ñã làm. 

Cha ơi, nguyền chúng con có thể làm chứng cho Cha, và nhân danh Chúa 
Jêsus Christ mà thực hiện công việc của Cha trong thế gian ñau khổ này, 
amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 8 

Cầu Nguyện, Cãi lẽ, Quả Quyết 
 

“Giờ ñây, tâm hồn Ta phiền não. Ta sẽ nói gì? ‘Thưa Cha, xin cứu con 
khỏi giờ phút nầy?’ Nhưng cũng chính vì giờ phút nầy, mà Con ñã ñến. 
Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha!"  

– Giăng 12:27-28 

Chúa Jêsus ñã biết rằng thập tự giá là ý của ðức Chúa Trời. Tuy vậy khi Ngài ñối diện 
với sự thử thách khủng khiếp, tâm hồn Ngài phiền não. Trong khi Ngài chờ ñợi trong 
vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Jêsus làm ba ñiều mà cho Ngài có sức mạnh tuân theo ý 
Cha. 

Trước hết, Ngài cầu nguyện. ðây là một gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta, vì chúng ta 
cũng sẽ phải ñối diện với sự không chắc chắn hay sợ hãi, là lúc chúng ta cần phải kêu 
xin với ðấng mà quan tâm ñến tất cả các chi tiết về cuộc sống của chúng ta. 

Khi bạn bị bối rối bởi những tình huống mà bạn không hiểu, hãy làm theo 
gương Chúa Jêsus. 

Thứ hai, Ngài suy lý. Ngài suy luận rằng sự ñau ñớn trước mặt Ngài sẽ hoàn thành 
mục ñích vĩnh viễn của ðức Chúa Trời. "Chính vì mục ñích này mà Ta ñến.” 

Rồi thứ ba, Ngài quyết ñịnh vâng lời. "Xin tôn vinh danh Cha!" Nói cách khác. "Con cam 
kết sẽ mang  vinh hiển cho Cha, bất cứ giá nào" 

Hãy làm theo gương Chúa Jêsus. Hãy cầu nguyện trước tiên. Cầu nguyện sẽ gây sự 
thay ñổi. ðôi khi, ñiều cần thay ñổi nhất là thái ñộ của chúng ta. Cầu nguyện cũng cho 
chúng ta sức mạnh ñể chịu ñựng sự thử nghiệm và năng lực ñể chấp nhận nó. Tiếp ñó 
– suy lý. Hãy biết rằng ðức Chúa Trời yêu thương bạn tột bậc và ñang thực hiện kế 
hoạch vĩnh viễn của Ngài trong cuộc sống của bạn. Kế hoạch của Ngài có thể ñem ñến 
sự khó chịu tạm thời, nhưng nó cũng sẽ mang lại lợi ích vĩnh viễn. Và sau cùng, hãy 
quyết tâm. "Lạy Chúa, xin làm theo ý Chúa. Xin sử dụng cuộc sống của con ñể làm tôn 
vinh danh Chúa." 

Cha ơi, xin dạy chúng con noi theo gương Chúa Jêsus khi chúng ta ñối 
hiện với tình huống không chắc chắn hoặc ñáng sợ. Xin nhắc nhở chúng 
con cầu nguyện, suy luận qua các vấn ñề, và giao phó mình ñể tôn vinh 
Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen.. 

 



 

Ngày 16 tháng 8 

Lời Hứa, Lời Hứa 
 

Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ con không thể theo Chúa 
ñược? Con sẽ sẵn sàng chết vì Chúa."  

– Giăng 13:37 

Ngay khi ông Phi-ê-rơ tuyên bố sự trung tín ñẹp ñẽ và chân thành của mình, Chúa 
Jêsus biết rằng trước khi mặt trời lên buổi sáng hôm sau, ông sẽ từ chối Ngài ba lần. 

Rất dễ dàng mà khai lời cam kết. Nhưng khi ñối diện với sự thử thách, chúng ta không 
luôn luôn trung thành với những lời hứa hẹn. 

Lời nói không có giá trị. 

Chúng ta hứa nguyện với ðức Chúa Trời khi chúng ta muốn giao dịch với Ngài, muốn 
Ngài ưng thuận những ñiều mong muốn của mình. "Chúa ơi, nếu Ngài làm việc ñó cho 
con, thì con sẽ làm việc này cho Ngài." Hoặc, Chúng tôi khấn nguyện ngay sau khi bị 
thất bại. Khi chúng tôi bò lên một lần nữa, chúng tôi nói, "Chúa ơi, con sẽ không bao 
giờ làm ñiều ñó nữa." những lời này chứng tỏ rằng chúng ta ñặt niềm tin cậy ngay trong 
xác thịt, nhưng miễn là chúng ta vẫn còn tin tưởng vào chính mình, thì chúng ta sắp ñặt 
mình cho sự thất bại. 

Chỉ có ðức Chúa Trời biết chúng ta sẽ giữ lời hứa hay không. Như tác giả Thi-thiên 
chép, " Lạy CHÚA, Ngài ñã xem xét và biết tôi. Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi ñứng dậy; 
Từ xa Ngài ñã nhận thấy tư tưởng tôi. Ngài thấy rõ con ñường tôi ñi, lúc tôi nằm nghỉ; 
Mọi ñường lối tôi Ngài ñều quen thuộc." (Thi-thiên 139:1-3). 

ðừng hứa hẹn với ðức Chúa Trời bất cứ ñiều gì mà căn cứ vào xác thịt của bạn, vì xác 
thịt của bạn sẽ thất bại. Chỉ hứa làm những việc Chúa Jêsus kêu gọi bạn làm, và dựa 
vào Ngài ñể nhận lấy sức mạnh ñể tuân lệnh. 

Cha ơi, nguyền mọi lời cầu nguyện của chúng con biểu lộ sự phụ thuộc 
hoàn toàn của chúng con vào Cha và sự tin tưởng kiên ñịnh của chúng 
con trong chủ quyền và sự khôn ngoan của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 8 

Quả Tự Nhiên 
 

“Chính Ta là cây nho, còn các con là nhánh; người nào cứ ở trong Ta và 
Ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài Ta các con không 
làm gì ñược”  

– Giăng 15:5 

Con người muốn kết trái ở ngoài cây nho. Họ nghĩ rằng họ có thể cố gắng sinh ra một 
hay hai trái quả bằng cách sống một cuộc sống tốt lành hay bằng cách trở thành người 
tốt hơn. Nhưng thực sự là, ngoài Chúa Jêsus, chúng ta không thể làm ñược gì cả. Chỉ 
là khi chúng tôi ở trong Ngài mà ðức Thánh Linh bắt ñầu hình thành trái trong chúng ta 
– một cách tự nhiên. 

Quả của ðức Thánh Linh là gì? Quả của Thánh Linh là tình yêu thương ‘agape’ – sâu 
sắc, tha thiết – tình yêu thương mà nhẫn nại và nhân từ; tình yêu thương không ghen 
ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không hành xử một cách không khiếm nhã, 
không phường bọn, không tìm tư lợi. ðây là một tình yêu thương tuyệt vời, là tình yêu 
thương không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác, tình yêu thương chịu ñựng mọi sự, 
tình yêu thương tin tưởng mọi sự, tình yêu thương không bao giờ chấm dứt. 

Bạn không thể sản xuất, bắt chước, hoặc dùng trò khéo mô phỏng tình 
yêu thương của ðức Thánh Linh. 

Nếu Thánh Linh của ðức Chúa Trời ở trong bạn, thì tự nhiên sẽ có quả của tình yêu 
thương agape. Chúng ta hay nôn nóng thấy ñược quả ñó. Chúng ta muốn trồng một 
cây táo ngày hôm nay và ngày mai ñược ăn trái táo. Nhưng trái cây không mọc lên qua 
ñêm. ðừng thiếu kiên nhẫn với ðức Chúa Trời và ðức Thánh Linh khi Ngài phát triển 
hoa quả trong cuộc sống của bạn. Nó sẽ phát triển trong thời gian của Ngài, và ngày ñó 
khi bạn kết quả sẽ là ñẹp ñẽ biết bao. 

Cám ơn Cha, cho ðức Thánh Linh ở trong lòng chúng con. Chúa ơi, xin 
dạy chúng con kiên nhẫn trong khi quả của ðức Thánh Linh bắt ñầu phát 
triển trong cuộc sống của chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 8 

ðể Riêng Ra 
 

“Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời Cha chính là chân lý”  

– Giăng 17:17 

Chữ "thánh hoá" có nghĩa là ñể riêng ra. Trong ñền thờ, những vật dụng ñược ñể riêng 
ra, hầu ñược sử dụng riêng biệt trong việc thờ phượng ðức Chúa Trời; và không ñược 
sử dụng cho mục ñích nào khác. ðó là ý nghĩa của sự thánh hóa – chúng ta ñược ñặt 
riêng ra từ thế gian và thoát khỏi sự ảnh hưởng của nó, hầu cho chúng ta có thể sốt 
sắng và tận tâm cho Ngài, và thở thành tài sản riêng của ðức Chúa Trời. 

Cuộc sống của chúng ta bị tội ác oanh tạc hàng ngày. 

Mỗi khi bạn mở truyền hình hoặc radio, mỗi khi bạn bước vào phố buôn bán lớn hay 
chợ, sự quyến rũ và cám dỗ cố lôi kéo bạn tới những ñiều ðức Chúa Trời ñã tuyên bố 
là ô uế. Chúng ta cần phải ñọc Lời Chúa hằng ngày ñể có thể chống lại những ảnh 
hưởng của thế gian. Và mỗi buổi tối, ñể cho Lời Chúa tẩy sạch bạn tất cả những cặn bả 
mà bạn ñã tiếp xúc. 

Như Chúa Jêsus phán trong Giăng 15:03, "Các con ñược trong sạch rồi, nhờ lời Ta 
truyền dạy." Chính là Lời của Ngài mà tẩy sạch các loại ô uế mà chúng ta ñã tiếp xúc 
mỗi ngày. 

Vì chúng ta thương yêu ðức Chúa Trời, chúng ta phải ao ước làm trọn mong muốn của 
Ngài. Nếu Ngài mong muốn chúng ta ñi ra từ thế giới, ñặt mình riêng ra cho Ngài, thì 
chúng ta cũng phải có sự mong muốn ñó. Chúng ta phải siêng năng chống ñối tội ác. 
Và nếu ðức Chúa Trời phán rằng Lời Ngài sẽ tẩy sạch chúng ta, thì chúng ta phải học 
tập Lời Ngài hằng ngày. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha rằng Cha ñã yêu thương chúng con và ñã 
ñem chúng con ra khỏi thế gian và cho chúng ta quốc tịch trên trời. Xin ñặt 
chúng con riêng ra, qua Lời của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 19 tháng 8 

Xong Rồi 
 

“Sau khi nếm giấm, ðức Giê-su thốt lên: ‘Xong rồi.’ rồi Ngài gục ñầu 
xuống, trút linh hồn.”  

– Giăng 19:30 

Khi Chúa Jêsus kêu lên, "Xong rồi," ñó không phải là tiếng kêu của sự thất bại, nhưng 
là của sự thắng lợi vẻ vang. Thông qua thập tự giá, Chúa Jêsus ñã ñánh bại quyền lực 
của Sa-tan mà nô dịch hóa loài người, tiêu diệt loài người, và chia rẽ loài người từ ðức 
Chúa Trời. Thông qua thập tự giá, Chúa Jêsus làm một con ñường cho loài người có 
thể tiếp cận với ðức Chúa Trời và ñược sống trong sự thông công với Ngài. 

Chúng ta ñã ñược trao quyền lực ñể sống cuộc sống mà ðức Chúa Trời muốn chúng ta 
sống. Chúng ta ñã ñược trao quyền lực ñể ñược giống như Ngài – ñể ñược khôi phục 
lại hình ảnh của ðức Chúa Trời. ðó là sự mong muốn của ðức Chúa Trời và mục ñích 
cho cuộc sống của bạn. 

Cái kẹp mạnh mẽ mà trước kia tội lỗi ñã từng nắm chặt bạn, và nắm chặt 
tôi, ñã bị phá vỡ. 

Chúa muốn khôi phục lại những gì ñã mất ñi trong vườn Ê-ñen. Cho nên, Thánh Linh 
của Ngài làm việc trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, rập khuôn chúng ta, ñúc nặn 
chúng ta, uốn nắn chúng ta trở lại theo ý ñịnh cuối cùng của ðức Chúa Trời cho loài 
người, hầu cho chúng ta có thể sống trong sự thông công với ðức Chúa Trời và phản 
xạ tình yêu thương, ân sủng, nhân từ và lòng thương xót của Ngài cho thế gian tối tâm 
ñây. Những chướng ngại mà ñã ngăn cản chúng ta từ ðức Chúa Trời ñã ñược dời ñi. 
Bây giờ công việc cứu chuộc ñã kết thúc, chúng ta có thể sống trong sự thông công với 
Chúa. 

Công việc ñã làm xong. Nó ñược hoàn tất. Chúa Jêsus ñã chinh phục tội lỗi, sự chết, 
ñịa ngục, và nấm mồ. Ngài ñã chinh phục Sa-tan. Và bởi vậy, chúng ta bây giờ có thể 
kinh nghiệm ñược phước hạnh to lớn khi chúng ta sống với,  và sống cho ðức Chúa 
Trời . 

Cha ơi, nguyền chúng con tận dụng thời gian cha ñã cho chúng con trong 
cuộc sống này ñể hiểu biết Cha, phục vụ Cha, và yêu thương Cha. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 20 tháng 8 

Phục Sinh 
 

“Nhưng Ma-ri ñứng bên ngoài mộ mà khóc. Vừa khóc, vừa cúi nhìn vào 
mộ.”  

– Giăng 20:11 

Kinh Thánh nắm giữ thời ñiểm ngoặt này khi nỗi ñau buồn biến thành hy vọng. Ma-ri – 
nhìn thấy hòn ñá ñã ñược lăn ra khỏi cổng mộ – cúi xuống và nhìn vào trong. ðương 
nhiên sự khóc lóc của bà sẽ tạm thời trở thành sự rối rắm, nhưng ñiều mà bà chưa 
nhận thức ñược là ñó là ngày mà Chúa sẽ “ban cho những kẻ than khóc mão hoa thay 
vì tro bụi, dầu vui vẻ thay vì than khóc, áo choàng ca ngợi thay vì tinh thần sầu thảm " 
(Ê-sai 61:3). 

Trong ngày ñó, sự thực của sự sống lại của Chúa sẽ ñược xác nhận. 

Chúa Jêsus sẽ hiện ra cho Ma-ri và các môn ñồ, và họ sẽ nhận biết rằng tất cả gì Ngài 
ñã phán ñều là ñúng – Ngài thực sự là Con của ðức Chúa Trời, Ngài là Chiên Con của 
ðức Chúa Trời, hiến mạng sống mình ñể cứu chuộc tội nhân, Ngài là ñúng như Ngài ñã 
tuyên bố, Ngài là sự Sống Lại và Nguồn Sống, Con ðường và Chân Lý. 

Trong ngày mới này, ngày ñầu tiên trong tuần, một ñiều mới ñược sinh ra. Cái cầu giữa 
con người và ðức Chúa Trời  ñược nối lại, và mối quan hệ mới ñã ñược thực hiện. Vì 
Ngài sống, chúng ta có thể sống. Vì Ngài ñã chinh phục mộ mả, chúng ta không còn lo 
sợ sự chết. Vì Ngài ñã ñánh bại tội lỗi, chúng tôi có thể ñược giải thoát từ sự kèm kẹp 
của tội lỗi. 

Tại trước ngôi mộ trống, Ma-ri kinh nghiệm ñược lời tác giả Thi-thiên: "Than khóc có 
thể kéo dài trong ñêm. Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng" (Thi-thiên 30:5). 

Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha về ngôi mộ trống, và sự hy vọng vinh hiển 
của nó. Chúng con cảm tạ rằng vì Chúa Jêsus ñã chinh phục mộ mả, 
chúng con không cần phải lo sợ sự chết. Amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 8 

Con Yêu Kính Ta Hơn Tất Cả Này Không? 
 

“Khi họ ăn xong, ðức Giê-su hỏi Si-môn Phi-ê-rơ: ‘Si-môn, con của Giăng! 
Con yêu kính Ta hơn này không?’"  

– Giăng 21:15 

Sau một ñêm ñánh cá không hiệu quả, người ñứng bên bờ bảo các môn ñồ thả lưới ở 
phía bên kia của tàu. Ngay lập tức các lưới ñầy ñến nỗi họ không thể kéo lên. Nhận 
thấy rằng người ñó là Chúa Jêsus, Phi-ê-rơ liền nhảy xuống nước. Các môn ñồ khác ñi 
theo sau trong một chiếc thuyền nhỏ kéo theo lưới ñầy cá, và khi họ lên bờ, họ thấy 
rằng Chúa Jêsus ñã chuẩn bị bữa ăn sáng. 

Ngồi xung quanh lửa, Chúa Jêsus hỏi Phi-ê-rơ, "Con yêu kính Ta nhiều hơn này 
không?” 

Hãy ñặt Chúa ñầu tiên hết và quan trọng nhất trong ñời bạn. 

Có lẽ Chúa Jêsus ñang nhìn những con cá lạch bạch trong lưới, có lẽ ñó là sự thu 
hoạch lớn nhất mà Phi-ê-rơ chưa từng có. Vì vậy, có lẽ lời Chúa Jêsus có nghĩa là, 
"Con yêu kính Ta nhiều hơn ñỉnh cao nhất của sự thành công sự nghiệp của con 
không?"  

Nếu Chúa Jêsus nhìn thẳng vào mắt bạn và hỏi?, "Con yêu kính Ta hơn này không?" 
ðiều gì trong cuộc sống của bạn cạnh tranh với sự chú ý của bạn và lôi kéo tình yêu 
của bạn xa khỏi Ngài? Có phải là mục tiêu của bạn, sự nghiệp của bạn, mối quan hệ, 
niềm vui, hay TV không? Và bạn sẽ trả lời như thế nào? 

Chúa ao ước tình yêu của bạn. Ngài muốn ñược ñặt ñầu tiên và quan trọng nhất trong 
ñời bạn. Nguyền Chúa giúp chúng ta hầu cho chúng ta có thể trả lời, "Chúa ơi, Ngài 
biết tất cả mọi sự; Ngài biết rằng con yêu thương Ngài tột bậc." 

Cha ơi, có rất nhiều ñiều tranh giành sự chú ý của chúng con. Xin giúp 
chúng con ñặt Ngài ở trên hết. Nguyền tình yêu của chúng con ñối với 
Cha vượt quá tất cả sự ưa thích trong ñời chúng con. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 22 tháng 8 

Quyền Năng 
 

“Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi ðức Thánh Linh ñến trên 
các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ 
Giu-ñê, xứ Sa-ma-ri, cho ñến tận cùng quả ñất”  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 1:8 

Trong cuộc ñàm thoại này, ngay trước khi Chúa Jêsus lên trời, Ngài tuyên bố cho các 
môn ñồ rằng họ sẽ sắp sửa bắt tay vào một công việc dường như không thể làm ñược 
– họ phải ñi cả thế giới và truyền giảng Tin-mừng của Chúa. 

Họ không thể làm trọn nhiệm vụ này nhờ vào sức mạnh của mình. Nhưng Chúa Jêsus 
ñã hứa rằng họ sẽ nhận ñược quyền năng. Chữ “quyền năng” trong tiếng Hy Lạp là 
“dunamis”, từ ñó mà chúng tôi có chữ “dynamic” của tiếng Anh, có nghĩa là “ñộng lực”. 
Họ sẽ nhận ñược ñộng lực, mà làm cho họ có khả năng làm chứng cho ðức Chúa Trời. 

Quyền năng của ðức Chúa Trời ngày nay cũng giống y như ngày hôm 
qua. 

Quyền năng của ðức Chúa Trời vẫn còn giải phóng con người, vẫn còn mang hy vọng 
ñến một thế giới vô vọng. Ngày nay, chúng ta là nhân chứng mà Chúa Jêsus sai ñi. Thế 
giới này vẫn vô vọng, và vẫn còn thù ñịch Chúa. Nhưng thông qua chúng ta, tình yêu 
của Thánh Linh sẽ chinh phục sự căm hờn, xung ñột, và cay ñắng. Thông qua chúng ta, 
quyền năng của ðức Thánh Linh sẽ làm cho chúng ta soi sáng như bóng ñèn trong 
bóng tối. 

Nguyền cuộc sống của bạn có thể làm chứng cho ðức Chúa Trời. Tôi cầu xin rằng 
người khác nhìn thấy Chúa Jêsus Christ soi sáng trong bạn, và họ ñược thu hút bởi sự 
làm chứng của bạn. Nguyền họ kinh nghiệm ñược tình yêu của Chúa Jêsus qua lời nói 
và hành ñộng của bạn, khi bạn bước ñi trong quyền năng của ðức Thánh Linh. 

Chúa ơi, xin giúp chúng con nhận ñược quyền năng của Thánh Linh Cha 
hầu cho chúng tôi có thể hoàn tất các công việc mà Cha muốn chúng con 
làm. Nhân danh quý báu của Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 8 

Không Danh Nào Khác 
 

“Không có sự cứu rỗi trong ñấng nào khác, vì dưới trời không có Danh 
nào khác ban cho loài người, ñể chúng ta phải nhờ Danh ấy mà ñược 
cứu.”  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 4:12 

Lời xác nhận này của Phi-ê-rơ – tuyên bố sau khi ông nhân danh Chúa Jêsus chữa 
lành một người què – là lời chính Chúa Jêsus ñã phán, "Ta là Con ðường, Chân Lý, và 
Nguồn Sống. chẳng bởi Ta thì không ai ñến cùng Cha ñược." (Giăng 14:6). Ngày nay 
chúng tôi nghe người ñời nói, "Tất cả các con ñường dẫn ñến ðức Chúa Trời," nhưng 
ñó trái với lời của Chúa Jêsus. Ngài phán, " Chính Ta là cửa của chuồng chiên. Tất cả 
những kẻ ñến trước Ta ñều là phường trộm cướp, "(Giăng 10:7-8). 

Những tuyên bố ñộc quyền này chọc tức rất nhiều người. Họ trở nên khó chịu nếu bạn 
tuyên bố rằng Ngài là con ñường duy nhất. Họ gọi bạn là người tin mù quáng, hay hẹp 
hòi. Người ñời muốn nghĩ rằng tất cả các con ñường dẫn ñến thiên ñàng. Họ muốn 
nghĩ rằng họ có thể sống theo ý muốn họ và quy tắc riêng của họ. Nhưng ðức Chúa 
Trời ñã thiết lập quy tắc cho nhân loại. Và Lời Chúa tuyên bố rằng chỉ có một con 
ñường mà loài người có thể ñược cứu. 

Bạn không thể ñược cứu bởi hành vi tốt, sùng ñạo hoặc chân thành. 

Bạn không thể ñược cứu bởi sự tuân hành luật pháp. Kinh Thánh nói, "Không ai ñược 
tuyên xưng công chính nhờ các việc tuân giữ Kinh Luật." (Ga-la-ti 2:16). 

Nếu quyền năng của danh Chúa Jêsus có thể chữa lành người què, thì quyền năng của 
danh Chúa Jêsus cũng có thể tẩy sạch tội lỗi. Không có danh nào khác có quyền lực 
như vậy – chỉ có Chúa Jêsus Christ. 

Cha ơi, cảm ơn Cha vì Chúa Jêsus. Danh Ngài ngọt ngào và mang lại sự 
an ủi và hy vọng cho chúng con. Cảm ơn Cha ñã cung cấp sự cứu rỗi qua 
danh quý báu của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 24 tháng 8 

Chiến ðấu Chống Nghịch ðức Chúa Trời 
 

“Nhưng nếu là của ðức Chúa Trời thì quý vị không tài nào tiêu diệt ñược, 
mà còn trở thành những kẻ chiến ñấu chống nghịch ðức Chúa Trời!”  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 5:39 

Bị bắt nữa – những lời chứng về Chúa Jêsus mạnh dạn của các môn ñồ ñã ñem họ 
trước hội ñồng tôn giáo một lần nữa. Một số nghị viên trong hội ñồng rất tức giận ñến 
nỗi họ ñề nghị giết các môn ñồ. Nhưng Ra-bi Ga-ma-li-ên, một giáo sư Kinh Luật ñược 
dân tôn kính, xin hội ñồng nên thận trọng trong việc xử trí các môn ñồ. Ông chỉ ra rằng 
nếu công việc của các môn ñồ là của loài người, thì sẽ bị tiêu diệt; nhưng nếu là của 
ðức Chúa Trời thì họ sẽ ñấu tranh với một cuộc chiến vô ích!" 

Chiến ñấu chống nghịch ðức Chúa Trời là ngu xuẩn biết bao! Nhưng không biết bao 
nhiêu người ñã cố gắng làm như vậy, và mang ñến sự tổn hại cho chính mình. Như Ê-
sai nói, "Khốn cho kẻ cãi lại ðấng tạo ra mình!" (45:9). 

Khi bạn chiến ñấu chống lại ðức Chúa Trời, bạn ñấu tranh ñể chống lại 
lợi ích của mình. 

Khi Ga-ma-li-ên khuyên bảo hội ñồng, ông Sau-lơ (sau này gọi là Phao-lô) cũng ở trong 
ñó. Nhưng ông không lắng nghe, bởi vì sau ñó ông Phao-lô ñi ra và cố gắng ñấu tranh 
chống nghịch ðức Chúa Trời. Quyết tâm dập tắc ảnh hưởng của hội thánh, Phao-lô ñi 
lên ða-mách. Và ngay ở ñó mà ông gặp Chúa. Ngài hỏi, "Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt 
bớ Ta?" (Công-vụ các Sứ-ñồ 9:4). 

Không ai yêu thương bạn như ðức Chúa Trời. Ngài chỉ muốn ban cho bạn ñiều tốt. Kế 
hoạch của Ngài cho ñời của bạn là cao hơn kế hoạch của bạn quá nhiều. Nếu bạn 
ñang chiến ñấu chống lại Ngài, ñiều khôn ngoan nhất mà bạn có thể làm là ñầu hàng. 
Hãy ngưng ñá vào gậy nhọn, nhưng giao phó mình cho ðức Chúa Trời, và ñể Ngài bắt 
ñầu thực hiện kế hoạch ñẹp ñẽ của Ngài cho ñời bạn. 

Cha ơi, nguyền chúng con không bao giờ chiến ñấu chống lại Cha. 
Nguyền chúng con luôn luôn mềm dẻo trong tay của Cha. Amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 8 

Một ðấng Thấy ðược, Nghe ðược 
 

“Thật Ta ñã thấy rõ sự áp bức dân Ta tại Ai-cập. Ta ñã nghe tiếng rên la 
của họ, và xuống giải cứu họ. Bây giờ, lại ñây Ta sẽ sai con vào Ai-cập”  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 7:34 

ðứng trước hội ñồng tôn giáo ở Giê-ru-sa-lem, Sê-tiên nhắc nhở họ về lịch sử của dân 
tộc, về ðức Chúa Trời kêu gọi Moses ñi ñến Pha-ra-ôn ñể giảo cứu nhân dân. ðức 
Chúa Trời phán cùng Môi-se, "Ta thật ñã thấy hết nỗi khổ nhục của dân Ta tại xứ Ai-
cập... Ta lưu ý ñến nỗi thống khổ của họ." (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:7). 

ðôi khi quan niệm của chúng ta về ðức Chúa Trời là Ngài trong vũ trụ xa xôi, và chúng 
ta tưởng tượng Ngài là một lực lượng mà không có cá tính con người. Chúng ta nghĩ 
rằng Ngài là quá xa cách con người cho nên Ngài không thực sự quan tâm vật sáng tạo 
của Ngài. Hoặc chúng ta giả ñịnh rằng ðức Chúa Trời không quan tâm nỗi ñau khổ hay 
phiền muộn của chúng ta. "Chúa ơi, con ñã kêu xin, nhưng Chúa không trả lời. Chắc 
chắn Chúa không lắng nghe." Nhưng ðức Chúa Trời vừa lắng nghe và trông coi. Ngài 
không vắng mặt. "Ta ñã thấy," Ngài cam ñoan với chúng ta. 

Chắc chắn dân Y-sơ-ra-ên ñã tự hỏi tại sao ðức Chúa Trời trả lời sự cầu trợ của họ lâu 
như thế. Chúng ta cũng tự hỏi ñiều tương tự. Chúng ta muốn có giải ñáp tức thời cho 
sự cầu xin của chúng ta, nhưng chúng ta phải tìm hiểu bài học từ dân Y-sơ-ra-ên: ðiều 
mà chúng ta nhận thức là trễ, ðức Chúa Trời nhận thức là ñúng giờ. 

ðức Chúa Trời không gấp rút ñể thực hiện công việc của Ngài. Ngài chờ 
ñợi cho thời gian hoàn hảo, thời ñiểm thi�ch nghi. 

Chúng ta thật có phước mà hầu việc cho một vị Thần chân thật và hằng sống, ðấng 
sáng tạo trời và ñất, ðấng nhìn thấy, nghe thấy, và sẳn sàng giúp ñở trong giờ phút 
chúng ta cần! 

Chúa ơi, cám ơn Ngài ñã biểu lộ mình cho chúng con hầu cho chúng con 
có thể hiểu biết Ngài và phục vụ Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 8 

Từng Bước Một 
 

“Một thiên sứ của Chúa bảo Phi-líp: ‘Ông hãy xuống miền nam, ñến con 
ñường hoang vắng chạy từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa’”  

– Công-sụ các Sứ-ñồ 8:26 

ðức Chúa Trời ñang làm một công việc tuyệt vời tại Sa-ma-ri. Thông qua Phi-líp, ñám 
ñông ñi ñến Chúa. Nhiều người bị quỷ ám ñã ñược giảo phóng. Những người què và bị 
liệt ñã ñược chữa lành. Nhưng một ngày kia, thiên sứ của Chúa bảo Phi-líp rời khỏi Sa-
ma-ri và ñi về hướng sa mạc. 

ðiều ñó có vẻ như một biện pháp vô lý. Tại sao ðức Chúa Trời bảo ông phải rời khỏi 
công trường to lớn như vậy và ñi ñến một vùng sa mạc, nơi có lẽ không ai ñi tới? Chắc 
Phi-líp cũng tự hỏi không biết ðức Chúa Trời muốn làm gì. Nhưng Kinh Thánh không 
có nói ông nghi ngờ Chúa. Thay vì ñó, Phi-líp tuân lệnh. 

ðức Chúa Trời muốn chúng ta bước ñi trong ñức tin, vì vậy, Ngài không 
giải thích toàn bộ kế hoạch cho chúng ta ngay lập tức. 

Phi-líp chỉ biết phải ñi, và ông ñi. Dọc ñường, ông gặp phải một xe ngựa, và người 
trong ñó ñang ñọc sách Ê-sai. ðức Thánh Linh bảo Phi-líp ñến gần và theo sát xe ấy, 
và Phi-líp làm theo. Và một khi ông bắt ñầu nói chuyện với người Ê-thi-ô-bi trong xe ấy, 
Phi-líp bắt ñầu hiểu tại sao ðức Chúa Trời ñã dẫn ông vào sa mạc. Người mà Phi-líp 
gặp ñang tìm kiếm ðức Chúa Trời, và Phi-líp ñã ñược ñặc quyền truyền giảng Chúa 
Jêsus với người ấy. 

ðức Chúa Trời dẫn chúng ta từng bước, một bước trong vâng phục và tin cậy ñến 
bước khác. Chúng ta không cần phải biết hết toàn bộ ngay lúc ñó. Chúng ta chỉ cần 
bước ñi theo lời bảo của Ngài.  

Hãy tin tưởng Ngài. Tất cả sẽ ñược rõ ràng sau này. 

Cha ơi, xin giúp chúng con bước ñi theo Cha và tin tưởng những gì Cha 
ñang làm trong ñời chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 27 tháng 8 

Ngài Là Sự Bình An Của Chúng Ta 
 

“Ấy là lời Ngài ñã phán cùng con cái Y-sơ-ra-ên, khi rao giảng tin lành về 
sự bình an bởi ðức Chúa Jêsus-Christ, tức là Chúa của tất cả loài người.”  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 10:36 

Vâng lệnh Chúa, Phi-ê-rơ giãi bày tin lành này với Cọt-nây, là một ñội trưởng La-mã ... 
một người ngoại quốc. Cọt-nây cần nghe tin mừng rằng các món quà ñã ban cho người 
Do Thái – bình an trong Chúa Jêsus Christ – cũng ñược ban cho các dân ngoại. 

Hầu cho có bình an bên trong mình – làm dịu ñi sự ñấu tranh trong nội tâm và thoát 
khỏi sự rối loạn, lo lắng, không chắc chắn, và sợ hãi – trước tiên hết bạn phải có sự 
hòa thuận với ðức Chúa Trời. 

Ngày nay bạn có cần sự bình an không? ðức Chúa Trời muốn ban cho 
bạn qua Con Ngài, là Chúa Jêsus Christ. 

Bạn có sự hỗn loạn với người khác không? ðức Chúa Trời muốn xây dựng hòa bình 
giữa bạn và người hàng xóm của bạn, giữa bạn và bạn ñồng nghiệp, giữa bạn và 
những người thân yêu. Nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm ñược hòa bình với người khác 
cho ñến khi bạn ñã thiết lập hòa bình giữa bạn và ðức Chúa Trời. Và sự bình an ñó chỉ 
có thể ñạt ñược qua Chúa Jêsus.  

Chúa Jêsus phán: "Ta ñể lại sự bình an cho các con. Sự bình an Ta ban cho các con 
chẳng giống như của thế gian cho. ðừng sờn lòng nản chí và sợ hãi "(Giăng 14:27). 
Tác giả Thi-thiên chép, "CHÚA chúc phúc bình an cho dân Ngài " (Thi-thiên 29:11). 

Phúc âm là tin mừng của sự bình an – sự bình an vượt trên mọi hiểu biết, sự bình an 
hoàn hảo sẽ ñến với người nào mà tâm trí ñã cố ñịnh trong Chúa vì họ tin cậy vào Ngài. 

Cha ơi, xin giúp chúng con ñi ñến cuối cùng của mình hầu ñể chúng con 
có thể hàng phục dưới Cha và nhận lãnh sự bình an mà Cha muốn ban 
cho chúng con. Nhân danh quý báu của Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 28 tháng 8 

Trống Cự ðức Chúa Trời 
 

“Nếu ðức Chúa Trời ñã ban cho họ ân tứ giống hệt như ân tứ Ngài ñã 
ban cho chúng ta ngày trước, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su Cơ ðốc, 
thì tôi là ai mà dám ngăn trở ðức Chúa Trời?"  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 11:17 

Ông Phi-ê-rơ, tuân lệnh trực tiếp từ Chúa Jêsus Christ, ñã vi phạm truyền thống của 
người Do Thái khi ông ñi vào nhà của một người khác chủng tộc và ăn uống với gia 
ñình họ. Hội ñồng hội thánh ñòi hỏi sự giải thích. Ông Phi-ê-rơ nói, "Này, ðức Chúa 
Trời  ñã làm ñiều này. Tôi cũng chưa rờ ñụng ñến họ. Trong khi tôi ñang nói, ðức Chúa 
Trời ñã quyết ñịnh ban cho họ ðức Thánh Linh. Và tôi là ai mà dám ngăn trở ðức Chúa 
Trời?” 

Người mưu cầu giới hạn ðức Chúa Trời là ngu xuẩn biết bao! 

Ngay cả ngày nay, nhiều người cố gắng chống cự hay ngăn cản Chúa và công việc của 
Ngài. Một số người cưỡng lại bất cứ sự biểu hiện thuộc linh nào. Những người khác, 
cho rằng công việc của ðức Thánh Linh chỉ xẩy ra trong khoảng thời kỳ nào trong lịch 
sử hội thánh. Họ nói rằng sau thời kỳ ñó, những ân tứ thuộc linh ñã ngừng lại. Tôi nghe 
cách ñây không bao lâu rằng một giáo phái nào ñó ñã bắt ñầu sa thải một số nhà thờ 
của nó, vì những nhà thờ cho phép thi hành ân tứ của Thánh Linh. 

Phước thay cho người mà hoàn toàn giao thác mình cho ðức Chúa Trời, ñể cho Ngài 
làm việc một cách tự do trong ñời mình, và nhận ñược tất cả những gì Ngài ban cho. 
Nếu truyền thống ñã tạo ra sự trở ngại trong tâm trí của bạn mà chống lại các ân tứ hay 
sự biểu hiện thuộc linh, hãy cầu xin Chúa loại bỏ những rào cản của ñức tin của bạn. 
ðừng ñể truyền thống cướp ñoạt những gì tốt ñẹp mà ðức Chúa Trời muốn làm trong 
và thông qua bạn. 

Cha ơi, nguyền chúng con không bao giờ bị kết tội chống lại công việc của 
Cha. Xin giúp chúng con cởi mở với Cha, hầu cho chúng con không bỏ lỡ 
một phước lành nào mà Cha muốn ban cho chúng con. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 29 tháng 8 

Kiên trì Theo Chúa 
 

“Khi ông ñến nơi ñược chứng kiến ân sủng của ðức Chúa Trời, ông vui 
mừng, khích lệ tất cả anh em quyết tâm kiên trì theo Chúa.”  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 11:23 

Các nhà thờ ở Giê-ru-sa-lem ñã quyết ñịnh gửi Ba-na-ba ñến An-ti-ốt ñể ñem về báo 
cáu trực tiếp về sự hành ñộng của ðức Thánh Linh ñã ñược diễn ra tại thành phố ngoại 
bang này. Tại ñó, Ba-na-ba thúc ñẩy họ hãy vững lòng theo Chúa. 

Nhiều người bắt ñầu ñời sống thuộc linh với lòng sốt sắng và hăng hái. Nhưng từ từ, 
tình yêu của họ ñối với Chúa bắt ñầu lạnh nhạt. Lòng sốt sắng của họ ñối với những 
việc của Chúa giảm bớt. Và thế giới bắt ñầu nắm giữ cuộc sống của họ trở lại. 

Muốn gắn bó chặt chẽ với Chúa Jêsus không phải là dễ dàng. 

Là một người tín ñồ, chúng ta nhận thấy mình ñối lập với thế giới, với xác thịt, và với 
ma quỷ. Xác thịt sẽ chống lại những sự ñòi hỏi của Thánh Linh, và ma quỷ sẽ lợi dụng 
sự yếu kém của xác thịt và trồng sự nghi ngờ trong tâm trí của bạn. Nhưng phần 
thưởng của sự bám chặc vào Chúa Jêsus là to lớn biết bao. Oi, ñó là niềm vui trong sự 
giao thông gần gũi với Ngài, sự rộn ràng  khi nhìn thấy Ngài làm việc trong cuộc sống 
của bạn và làm cho bạn những ñiều mà bạn biết bạn không thể làm cho chính mình! 

Hãy bám chặt vào ðức Chúa Trời. ðừng ñể bất cứ ñiều gì quyến rũ bạn ra khỏi sự gần 
gũi của Ngài. Bạn cần sức mạnh và sự giúp ñỡ mà Ngài ban cho. Hãy quyết ñịnh trong 
lòng bạn rằng bạn sẽ bám vào Ngài – càng gần càng hay. 

Chúa ơi, nguyền chúng con ngày nay cam kết sẽ tuân theo mệnh lệnh của 
Ngài và ñi theo Ngài, bất chấp Ngài muốn dẫn chúng con tới lâu. Xin giữ 
lòng nhiệt thành của chúng con ñốt cháy rực rỡ. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 30 tháng 8 

Tại Sao? 
 

“Vào lúc ấy, vua Hê-rốt khủng bố một số người trong hội thánh. Vua sai 
xử trảm Gia-cơ, anh của Giăng.  

– Công vụ các Sứ-ñồ – 12:1-2 

Tại sao ðức Chúa Trời làm phép lạ giải cứu Phi-ê-rơ, nhưng lại ñể cho Hê-rốt giết Gia-
cơ? Tại sao cuộc ñời ñầy phiền muộn? Tại sao ðức Chúa Trời ñể cho người công 
nghĩa phải chịu ñau khổ? 

ðức Chúa Trời không trả lời những câu hỏi “tại sao”. Khi có ñiều gì chúng ta không hiểu, 
chúng ta phải dựa vào những gì chúng ta hiểu. ðiều chúng ta hiểu biết là, ðức Chúa 
Trời là tốt lành. Chúng ta biết rằng ðức Chúa Trời yêu thương chúng ta tột bậc. Chúng 
ta biết rằng ðức Chúa Trời có chủ quyền, Ngài ở trên ngôi, và không có gì xảy ra mà 
không có sự chấp thuận của Ngài. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho 
những người yêu kính ðức Chúa Trời, tức là những người ñược kêu gọi theo mục ñích 
của Ngài. Chúng ta biết rằng ý tưởng của ðức Chúa Trời ñối với chúng ta là tốt ñẹp, 
không phải là ác; và Ngài ñang thực hiện một kế hoạch vĩnh viễn cho cuộc sống chúng 
ta. 

Chúng ta không luôn luôn hiểu ñược lý do tại sao ðức Chúa Trời cho sự 
ñau khổ xảy ra.  

Khi ñau ñớn hoặc tổn thương ñến và chúng ta không biết tại sao, chúng ta có thể nắm 
chặt sự hiểu biết rằng "sự ñau ñớn trong hiện tại không ñáng so sánh với sự vinh 
quang tương lai sẽ ñược bày tỏ cho chúng ta." (Rô-ma 8:18). ðấng Tối-cao ñang tiến 
hành một mục ñích vĩnh viễn thông qua hoàn cảnh của chúng ta. 

Chúng ta không luôn luôn biết ñược lý do của những sự mà ðức Chúa Trời cho phép 
xảy ra. Nhưng chúng ta không cần biết tại sao. Chúng ta chỉ cần biết Chúa Jêsus. 

Cha ơi, mặc dù chúng con không luôn luôn biết tại sao những ñiều xảy ra 
với chúng con, chúng con biết Cha. Chúng con tin cậy Cha. Chúng con tin 
tưởng vào sự tốt lành và tình yêu tuyệt vời của Cha ñối với chúng con. Xin 
dạy chúng con càng ngày càng tin cậy Cha nhiều hơn. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 31 tháng 8 

Cứu Bởi Ân ðiển 
 

“Nhưng chúng ta tin rằng bởi ân sủng của Chúa Giê-su, chúng ta ñược 
cứu cùng một cách như họ vậy.”  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 15:11 

Một vấn ñề phát triển trong nhà thờ ñầu tiên về sự cứu rỗi. ðó là: Phải làm sao mới 
ñược cứu? Người Do Thái tin rằng sự cứu rỗi chỉ giành cho người Do Thái mà thôi. Họ 
tin rằng hy vọng duy nhất của người ngoại bang ñể ñược sự cứu rỗi là trở thành Người 
Do Thái, có nghĩa là hoàn thành các nghi thức cắt bì và báp tem. 

Ý tưởng này ñặt một gánh nặng lớn trên các tín ñồ ngoại bang Vì vậy, hội ñồng nhà thờ 
ñầu tiên thành lập ñể giải quyết vấn ñề này. Chúng ta phải làm gì ñể ñược cứu? Có 
phải chúng ta ñược cứu bởi ñức tin mà thôi? hoặc bởi sự phối hợp của ñức tin và công 
việc? 

Sự cứu rỗi là bởi ân ñiển – bởi Chúa Jêsus mà thôi. 

Nhiều người ngày nay vẫn còn dạy rằng sự cứu rỗi là do ñức tin và công việc. Nhiều 
giáo phái và ngay cả nhiều nhà thờ ñòi hỏi một số việc làm nào ñó ñể ñược sự cứu rỗi. 
Nhưng Kinh Thánh dạy rằng sự cứu rỗi là bởi ñức tin mà thôi. Công việc không cứu 
ñược bạn. Công việc chỉ chứng minh sự chân thật của ñức tin bạn. Nếu bạn thật sự tin 
Chúa Jêsus Christ, thì sẽ có sự thay ñổi trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ không còn 
phạm tội. Bạn sẽ có một thái ñộ thay ñổi và một tấm lòng thay ñổi. Nhưng những công 
việc tốt ñó không cứu ñược bạn. ðấng duy nhất có thể cứu bạn ñược là Chúa Jêsus 
Christ. 

Chúa Jêsus phán: "Làm việc của ðức Chúa Trời là tin ðấng mà Ngài ñã sai ñến." 
(Giăng 6:29). ðức Chúa Trời ñã ban sự cứu rỗi qua ñức tin ñể không ai có thể khoe 
khoang về những gì họ làm. Và ñó là kết luận của nhà thờ ñầu tiên. Sự cứu rỗi là bởi 
ơn ñiển – bởi Chúa Jêsus Christ mà thôi. 

Cảm tạ ơn Cha rằng thập tự giá là công việc ñã hoàn thành cho sự cứu rỗi 
của chúng con. Chúa ơi, xin thu hút chúng con ñi ñến tình yêu của Ngài. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 

 

 



 

Ngày 1 tháng 9 

Ca Hát Trong ðêm Tối 
 

“Khoảng nửa ñêm, Phao-lô và Si-la ñang cầu nguyện và ca ngợi ðức 
Chúa Trời, các tù nhân ñều lắng nghe.”  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 16:25 

Trong khi tại Phi-líp, ông Phao-lô và Si-la bị lột áo và ñánh ñập, và bị giam vào ngục kín 
và cùm chân lại. Bạn có thể tưởng tượng một hoàn cảnh ảm ñạm hơn ñó không? 

Bạn nghĩ trong tình huống ñó bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ suy nghĩ gì? Bạn chỉ muốn hầu 
việc ðức Chúa Trời mà thôi. Bạn ñã cảm thấy sự kêu gọi ñể ñem Phúc-âm ñến Ma-xê-
ñoan, và bây giờ lưng bạn ñau nhói, tay, chân, cổ ñều bị cùm lại. Bạn không biết tương 
lai như thế nào. Bạn không biết những sự biến ñổi này nghiêm trọng ñến nổi nào, và 
bạn không biết sẽ ở tù bao lâu. 

Trong hoàn cảnh thật khó chịu như vậy, ông Phao-lô và Si-la làm một ñiều duy nhất có 
ý nghĩa cho họ: họ cầu nguyện và ca ngợi ðức Chúa Trời. Mặc dù thân thể họ bị trói 
buộc, tâm hồn họ ñược giải phóng. Thay vì kêu ca và than phiền, họ khiến hầm tù tối 
tăm trở thành nơi thờ phượng. Sự vui mừng nâng tâm hồn họ lên. Ông Phao-lô và Si-la 
càng tập trung vào Chúa, vấn ñề của họ càng trở nên nhỏ hơn. 

Sự ca hát dời ý tưởng của chúng ta ra khỏi chính mình và tập trung vào 
Chúa. 

Về sau, khi bạn thấy mình bị trói buộc bởi sự lo âu hay bối rối hay ñau ñớn, hãy nhìn 
lên trên. Hãy dời tầm nhìn ra  khỏi vấn ñề của bạn và ñặt vào ðức Chúa Trời. Ca ngợi 
ðấng Sáng Tạo của bạn – và ñể ý xem nơi hầm tù tối tăm của bạn trở thành nơi thờ 
phượng. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha ñặt những bài hát trong lòng chúng con – 
những bài hát của niềm vui và phước lành, và sự vui mừng trong sự tốt 
lành của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 2 tháng 9 

Cách Chữa Bệnh Sợ Hãi 
 

“Ban ñêm, Chúa bảo Phao-lô trong một khải tượng: ‘Con ñừng sợ! nhưng 
cứ nói, ñừng làm thinh; vì Ta ở với con..."  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 18:9-10 

Mọi nơi ông Phao-lô rao giảng Chúa Jêsus Christ, dân chúng nổi lên chống lại ông. 
Ông ñã bị ñánh ñập, giam cầm, và ném ñá. Tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông phải lén ra ngoài 
tường thành vào ban ñêm. Tại Bê-rê ông bị ñuổi ra khỏi thành. Tuy vậy, những nơi ñó 
là tương ñối lịch sự. Nhưng Cô-rinh-tô – nơi ông Phao-lô ñang ở bấy giờ – là một thành 
phố thô bạo, xấu xa. ðương nhiên ông cảm thấy lo ngại. ðương nhiên ông lo lắng về 
số phận của mình trong tay người Do-thái. Chính là trong lúc ông ñang ở trong tình 
trạng sợ hãi mà Chúa Jêsus phán với ông trong sự hiện thấy. “Con ñừng sợ... vì Ta ở 
với con.” 

ðây có cách chữa cho sự sợ hãi – là nhận thức sự hiện diện của ðức 
Chúa Trời. 

Ông Phao-lô viết cho người Rô-ma, “Nếu ðức Chúa Trời ñứng với chúng ta thì còn ai 
chống nghịch ñược chúng ta?” (Romans 8:31) Ông ða-vít chép, “CHÚA ở cùng tôi, tôi 
sẽ không sợ. Người phàm sẽ làm chi tôi ñược?  (Thi-thiên 118:6). Chúa phán với tiên tri 
Ê-sai, “ðừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. Chớ kinh hoàng vì Ta là ðức Chúa Trời ngươi. Ta 
sẽ thêm sức cho ngươi, giúp ñỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính 
của Ta” (Ê-sai 41:10). 

Bạn có phải ñang ñi qua thời buổi khó khăn không? Bạn có ñang băn khoăn về tương 
lai không? Hãy nhớ lại những lời hứa của Chúa, “Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao 
giờ bỏ con!" (Hê-bơ-rơ 13:5). Không có gì mà bạn phải ñối phó một mình. Vì ðức Chúa 
Trời ở cùng bạn. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ sự hiện diện của Cha giữa lúc ñêm tối tăm, giữa 
lúc tuyệt vọng, và giữa lúc sợ hãi. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen.  



 

Ngày 3 tháng 9 

Sự Chấp Nhận 
 

“Sau khi không thuyết phục ñược Phao-lô thì họ nói rằng: ‘Nguyện ý Chúa 
ñược nên!’"  

- Công-vụ các Sứ-ñồ 21:14 

Mọi nơi ông Phao-lô ñi, ðức Thánh Linh báo trước ông rằng sự ñau khổ, trói buộc, và 
giam giữ chờ ñợi ông ở Giê-ru-sa-lem. Các bạn của ông, khi nghe những lời tiên tri này, 
khóc và khẩn cầu ông ñừng ñi. Tuy nhiên, ông trả lời, “Chẳng những tôi chịu trói mà 
còn sẵn lòng chịu chết vì danh Chúa Giê-su tại Giê-ru-sa-lem!" (Công-vụ các Sứ-ñồ 
21:13). Nhìn thấy lòng cương quyết của ông, họ nói, “Nguyện ý Chúa ñược nên.” 

Sự chấp nhận ý Chúa là con ñường duy nhất dẫn tới sự bình an thật sự. 
Không có sự chấp nhận ñó, thì chỉ có sự hỗn loạn và ñấu tranh trong tâm 
hồn mà thôi. 

ðôi khi chúng ta không sẵn lòng giao thác mình cho ý Chúa vì sợ rằng Chúa sẽ bắt 
buộc chúng ta làm ñiều gì chúng ta không muốn. Nhưng Chúa không làm việc bằng 
phương cách ñó. ðức Chúa Trời trình bày ý muốn của Ngài một cách ñẹp ñẽ, bằng 
cách ñiều chỉnh sự mong muốn trong lòng chúng ta ñể hoà hợp với ý Ngài.  

Kế hoạch của ðức Chúa Trời cho cuộc ñời chúng ta là cao siêu hơn hết bất cứ gì 
chúng ta có thể nghĩ ra. Ngài thấy xuyên qua sự thử thách của chúng ta, những lợi ích 
vĩnh viễn mà Ngài sẽ thực hiện thông qua những sự thử thách ñó. ðối với ðức Chúa 
Trời, sự thử thách là chính ñáng. Nếu một ít gian khổ và ñau ñớn sẽ dẫn ñến một kết 
thúc tốt ñẹp trong ñời chúng ta, thì Ngài sẽ cho phép sự ñau khổ xảy ra tạm thời. 

Như ông ða-vít nói, “Tôi mong muốn làm theo ý Ngài” (Thi-thiên 40:8). Khi chúng ta thật 
sự hiểu biết ðức Chúa Trời, thì ý Ngài trở thành ý muốn của chúng ta; và sự thỏa thích 
của Ngài trở thành sự thỏa thích của chúng ta. 

Cha ơi, chúng con có xu hướng tìm ñường lối dễ dàng, ít ñau ñớn. Nhưng 
Cha biết ñiều gì tốt nhất cho chúng con. Chúng con dâng cho Cha sự ham 
muốn của chúng con, hầu cho Cha có thể tinh luyện ñó và làm thành ý 
muốn của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 4 tháng 9 

Hiểu Biết Ý Muốn của ðức Chúa Trời 
 

“Ông nói: ‘ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta ñã ñịnh cho anh ñược biết 
ý muốn Chúa...’”  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 22:14 

Tại Giê-ru-sa-lem, ông Phao-lô thuật lại với người Do Thái sự chuyển ñổi của mình trên 
ñường ða-mách – làm thế nào ông tạm thời bị ñui mù bởi ánh sáng rực rỡ, và làm thế 
nào mắt ông ñược sáng trở lại khi A-na-nia ñến và ñặt tay trên ông, và A-na-nia nói với 
ông rằng ðức Chúa Trời ñã ñịnh cho ông ñược biết ý muốn của Chúa. 

Lời ñó cũng áp dụng cho bạn và tôi. Vì Chúa yêu thương bạn, ðức Chúa Trời ñã chọn 
bạn hầu cho bạn biết ñược ý Ngài. 

Bạn có biết những gì ðức Chúa Trời ñã ñịnh ý và kế hoạch cho bạn không? ðiều này 
rất quan trọng, vì tất cả những gì bạn làm mà khác với ý Chúa sẽ thất bại. 

Bạn có biết ý Chúa cho cuộc ñời của bạn là gì không?  

Chúng ta có thể bị dính dáng với cuộc sống bận rộn hằng ngày mà không nghĩ ñến sự 
vĩnh viễn. Nhưng bạn chỉ có một cuộc ñời và ñó sẽ trôi qua nhanh chóng; và chỉ có 
những gì bạn làm cho Chúa Jêsus Christ là trường cửu. 

Làm thế nào có thể biết ñược ý Chúa cho ñời mình một cách rõ rệt? Bạn sẽ khám phá 
ñược mục ñích riêng biệt của Chúa cho cá nhân bạn bằng cách “biến hóa bởi sự ñổi 
mới tâm trí, ñể thử nghiệm cho biết ý ñịnh tốt lành, trọn vẹn và ñẹp lòng ðức Chúa 
Trời.” (Rô-ma 12:2). Khi bạn dâng hiến cơ thể mình như một công cụ sẵn sàng ñược 
sử dụng trong công việc của ðức Chúa Trời, khi bạn ước muốn kế hoạch của Ngài hơn 
kế hoạch của mình, thì ý Chúa sẽ biểu lộ trong ñời bạn. 

Cha ơi, cám ơn Cha chọn chúng con ñể sống ñời ñời với Cha. Xin giúp 
chúng con nhìn về ñời mình với một quan ñiểm vĩnh viễn và luôn luôn tìm 
cách làm theo ý Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 9 

Trong Cơn Bão 
 

“Chẳng bao lâu, một trận bão dữ dội tên là ðông Bắc từ trên ñảo thổi quật 
xuống. “  

– Công-vụ các Sứ-ñồ 27:14 

Bởi nguyên do ngoài sự ñiều khiển của mình, ông Phao-lô thấy mình bị lâm vào giữa 
một cơn bão dữ dội. Ông ñã cảnh cáo ông thuyền trưởng ñừng vượt biển. Nhưng 
thuyền trưởng không nghe. 

ðôi khi chúng ta nghĩ lầm rằng vì lẽ chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta sẽ ñược thuận lợi 
từ ñầu ñến lui – chắc chắn Chúa sẽ làm bình tĩnh sóng biển cho chúng ta, và sai một 
cơn gió dịu ñể ñưa chúng ta ñi. Không phải như vậy! Chúa Jêsus không có hứa rằng 
bạn sẽ không gặp cơn bão, nhưng Ngài ñã hứa sẽ ở với bạn trong cơn bão. 

Những cơn bão ñáp ứng một mục ñích – mục ñích của ðức Chúa Trời. 

Khi những cơn bão nổi lên, chúng ta tự hỏi không biết có qua khỏi ñó ñược không. Có 
lẽ ông Phao-lô cũng nghĩ như vậy. Nhưng Chúa phán lời khuyến khích với ông khi Ngài 
ñứng bên cạnh ông trong cơn bão. Ngài nói với ông Phao-lô rằng ông sẽ sống, vì ðức 
Chúa Trời có một nhiệm vụ cho ông. 

Ông Phao-lô không biết mục ñích thật sự của cơn bão ñó cho ñến sau này. Thường 
thường trong ñời chúng ta cũng ñúng như thế. Khi biển ñộng sóng cao, chúng ta hay 
nghi ngờ xác suất của sự sống còn của mình. Chính lúc ñó chúng ta cần phải nhớ lời 
của Chúa: “ðừng sợ” (Công-vụ các Sứ-ñồ 27:24). Nói cách khác, “Vui lên! Chưa song 
ñâu. Ta có một kế hoạch cho con.” 

Ngài thật có một kế hoạch. Ngài không quên bạn – thật ra, Ngài ở cùng bạn, cưỡi trên 
sóng. Và khi cơn bão ñi qua và mây ñen rút lui, bạn sẽ thấy ñược nguyên do của cơn 
bão. 

Cha ơi, cám ơn Cha ở với chúng con trong cơn bão. Vì Cha hứa sẽ không 
bao giờ lìa bỏ chúng con. Xin dùng những cơn bão ñể thực hiện mục ñích 
và vinh hiển của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 6 tháng 9 

Tin Mừng Của ðức Chúa Trời 
 

“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Phúc Âm vì ñây là quyền năng của ðức 
Chúa Trời ñể cứu mọi người tin, trước là người Do Thái và cả người Hy 
Lạp nữa.”  

– Rô-ma 1:16 

Trong những năm ñầu, ông Phao-lô quá sốt sắng với một hệ thống tôn giao mà ñòi hỏi 
sự tuân theo luật pháp ñể xưng công chính. Nhưng mục ñích của luật pháp không phải 
là ñể con người trở nên công nghĩa trước ðức Chúa Trời. Mục ñích của luật pháp là ñể 
làm cho con người nhận thức mình là tội nhân, và làm cả thế gian nhận biết có tội trước 
ðức Chúa Trời. Cho nên khi ông Phao-lô hiểu ñược chân lý này – là khi ông gặp Chúa 
Jêsus Christ và ñược sự cứu rỗi dựa vào công nghĩa của Ngài mà không phải công 
nghĩa của con người – ông Phao-lô vui lòng ném ñi quan niệm sai lầm về công việc tốt, 
và hăng hái chia sẻ tin mừng này với người khác. 

Phúc-âm giải phóng con người. 

“Phúc Âm là quyền năng của ðức Chúa Trời”. Nhìn thấy những cuộc ñời ñược chuyển 
biến bởi tin mừng này là một niệm vui lớn lao. ðó soi sáng trong bóng tối và ñặp vỡ sự 
trói buộc của tội lỗi. 

Quyền năng này, là tin mừng của sự cứu rỗi, không phải chỉ dành riêng cho người Do-
thái, mà là cho bất cứ ai tin tưởng vào Ngài. ðó là cho toàn thế giới.  

Oi, chúng ta ñã nhận ñược một tin mừng vẻ vang về sự hy vọng và cứu rỗi! Nguyền 
chúng ta không giữ lại tin mừng này cho chính mình; nguyền chúng ta không bao giờ 
hổ thẹn về chân lý này. Nguyền chúng ta, như ông Phao-lô, sẵn sàng truyền giảng 
Phúc-âm của Chúa Jêsus Christ cho thế gian nghèo túng. 

Cha ơi, chúng con cảm ơn Cha cho Phúc-âm vinh hiển mà nhờ ñó tội lỗi 
của chúng con ñược tẩy sạch. Chúng con cầu nguyện cho những người 
chưa biết tin mừng tuyệt vời này về tình yêu thương và sự tha thứ của 
Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 7 tháng 9 

Từ Trong Lòng 
 

“Vì người nào chỉ bề ngoài là người Do-thái, thì không phải là người Do-
thái thật, còn cắt bì làm về xác thịt bên ngoài, thì không phải là cắt bì thật; 
nhưng bề trong là người Do-thái mới là người Do-thái thật, và cắt bì bởi 
trong lòng, làm theo Thánh linh, không theo chữ nghĩa, mới là cắt bì thật. 
Một người Do-thái như vậy ñược khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, 
bèn là bởi ðức Chúa Trời.”  

– Rô-ma 2:28-29 

Lời nói của bạn có thể rất thuộc linh, nhưng bạn vẫn có thể xa cách ðức Chúa Trời. ðó 
là vì Chúa chú trọng ñến lòng chúng ta. 

Bề ngoài, người Do-thái giữ luật pháp. Nhưng bên trong, họ làm trái nghịch nó. ðức 
Chúa Trời vạch ra sự mâu thuẫn qua tiên tri Ê-sai. Ông tuyên bố, "Dân này ñến gần Ta 
bằng miệng; Tôn vinh Ta bằng môi, nhưng lòng thì xa cách Ta. Và chúng nó kính sợ Ta 
chỉ là ñiều răn của loài người, do loài người dại bảo.” (Ê-sai 29:13). 

Nếu bạn tiếp tục sống theo xác thịt, thì không có lễ nghi nào có thể cứu 
ñược bạn. 

ðiều mà ông Phao-lô muốn nói cho người Do-thái biết là, lễ cắt bì là vô ích nếu họ tiếp 
tục sống theo xác thịt. Nguyên tắc này cũng áp dụng trong hội thánh. Một số người tin 
cậy vào lễ bắp-têm cho sự cứu rỗi của họ, chứ không phải là một mối quan hệ sống với 
Chúa Jêsus. Nhưng lễ bắp-têm chỉ là một biểu tượng của cuộc sống cũ ñược chôn cất 
và cuộc sống mới ñang ñược nâng lên.  

Bạn có thể nhóm nhà thờ thường xuyên, bạn có thể hát tất cả các bài thánh ca, bạn có 
thể hiểu biết Kinh thánh và thỉnh thoảng nói "Amen". Nhưng ñó chẳng khiến bạn trở 
thành con cái Chúa. Ngài thấy tấm lòng của bạn. Ngài biết bạn có mối quan hệ với Ngài 
như con ñối với Cha hay không. 

Cha ơi, xin giúp chúng con có một tấm lòng thanh khiết và thương kính 
Cha hết lòng. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 8 tháng 9 

Bí Quyết của ðức Tin 
 

“Người thấy thân thể mình hao mòn, vì ñã gần ñầy trăm tuổi, và thấy Sa-
ra không thể sanh ñẻ ñược nữa, song ñức tin chẳng kém. Người chẳng 
có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa của ðức Chúa Trời, nhưng càng 
mạnh mẽ trong ñức tin, và ngợi khen ðức Chúa Trời, vì tin chắc rằng ñiều 
chi ðức Chúa Trời ñã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn.”  

– Rô-ma 4:19-21 

Bất cứ khi nào mà những tác giả của Kinh Thánh muốn ñưa ra một ví dụ ñiển hình của 
một người có ñức tin, họ ñều chỉ về Áp-ra-ham. Thật ra, Áp-ra-ham ñược gọi là "cha 
của ñức tin". 

Bí quyết ñầu tiên của ñức tin Áp-ra-ham là ông không nghĩ tuổi của ông hay Sa-ra là 
một trở ngại cho Chúa. Tức là, ông tin tưởng khả năng của ðức Chúa Trời có thể vượt 
qua khó khăn của con người. Tuy nhiên, chúng ta thường hay nghĩ ngược lại, chúng ta 
thường hay ñặt sự giới hạn của mình vào Chúa. 

Thứ hai, ông không lưỡng lự hoặc nghi ngờ chút nào về bất cứ lời hứa của ðức Chúa 
Trời. ðây là một khẩu hiệu tốt: "Nếu Chúa ñã phán, tôi sẽ tin chắc.” Kinh Thánh chứa 
ñầy lời hứa, bạn luôn luôn có thể tìm thấy một lời hứa phù hợp với nhu cầu hiện tại của 
bạn. ðức Chúa Trời bao trùm mọi tình huống, bạn có thể tin cậy những gì Chúa phán. 

Thứ ba, Áp-ra-ham quy vinh hiển cho Chúa. Ông khen ngợi Ðức Chúa Trời, ngay cả 
trước khi nhìn thấy bất cứ bằng chứng gì rằng ðức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của Ngài. 
Tại sao? Bởi vì ñức tin là tin tưởng ðức Chúa Trời có thể thực hiện bất cứ ñiều gì Ngài 
ñã hứa. 

ðức tin là tin tưởng và vui mừng trong khi chờ ñợi. 

Mặc dù ñó cần một phép lạ, ðức Chúa Trời ñã giữ lời hứa với Áp-ra-ham. Và Ngài 
cũng sẽ giữ lời hứa với bạn. Một ngày ñó bạn sẽ thấy lời hứa của Ngài thực hiện nếu 
bạn làm theo những bí quyết ñó. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ rằng Cha có thể làm trọn bất cứ gì Cha ñã hứa. 
Xin giúp chúng con ñứng vững trên Lời hứa của Cha. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 9 tháng 9 

Nhận Thức Ân ðiển của Ngài 
 

“Kinh luật ñến ñể sự phạm pháp gia tăng; nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng 
thì ân sủng lại càng dồi dào hơn...”  

– Rô-ma 5:20 

ðôi khi tôi ñã thất bại một cách thê thảm, và nghĩ rằng, “Khi nào tôi mới học ñược bài 
học? Tôi ñã hỏng nữa.” Nhưng thường thường chính là ở nơi chỗ khổ sở và tự trách 
mà ðức Chúa Trời làm việc vinh hiển ñặc biệt cho tôi. Nhận thức ñược ân ñiển thương 
xót của Ngài, tôi không thể nào không ñáp ứng với, “Oi, Chúa ơi, con thật thương kính 
Ngài!” 

Sự ca ngợi chân thành phát ra một cách tự nhiên từ ñáy lòng, khi nhận 
thấy sự tốt lành và ân huệ của ðức Chúa Trời. 

Hãy hấp thụ sự thật tuyệt vời rằng ðức Chúa Trời thương bạn và ñã cung cấp sự tha 
thứ cho tội lỗi của bạn. Hãy suy ngẫm chân lý rằng sự cứu rỗi không phải ñến từ sự tốt 
lành của mình, hoặc khả năng giữ luật pháp, hoặc sự cố gắng tìm sự thiên vị của ðức 
Chúa Trời; nhưng chỉ vì lòng tin tưởng ñơn giản vào Con Ngài, ñã ñến ñể gánh vát tội 
lỗi của bạn và ñưa bạn vào trong gia ñình của ðức Chúa Trời. 

Vì Chúa Jêsus ñã vâng lời Cha một cách hy sinh, bạn có thể ñắc thắng xác thịt. Vì bởi 
Chúa Jêsus, bạn không cần phải lo sợ sự chết. Bạn ñã ñược giải phóng từ sự bó buộc 
của tội lỗi. Bạn ñã ñược cứu chuộc. Bạn có ðức Thánh Linh – ðấng Bảo Vệ, Dẫn ðạo, 
Thầy Giáo, An Ủy. Bạn có cơ thể của ðấng Christ. Bạn có một người Cha. Bạn có sự 
thương xót và sự tha thứ của Ngài. Bạn có lời hứa của một căn nhà vĩnh viễn. Tất cả 
này là vì ân ñiển của Ngài. 

Khi bạn cân nhắc mọi ñiều ñó, sự phản ứng của bạn là gì? Bạn không thấy muốn ca 
ngợi Ngài sao? 

Cha ơi, chúng con hết sức sửng sốt về sự tha thứ, thương yêu, nhân từ, 
và ân huệ của Cha. Chúng con cảm ơn Cha rằng ngay cả khi chúng con 
thất bại khủng khiếp, Cha vẫn vỡ chúng con lên, rữa sạch chúng con, và 
giúp chúng con làm lại từ ñầu. Chúng con yêu kính Cha. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 9 

Ai Sẽ Giải Cứu Tôi? 
 

“Vì tôi không làm ñiều lành tôi muốn, nhưng lại làm ñiều ác tôi không 
muốn... Khốn khổ cho tôi; ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể chết này?”  

– Rô-ma 7:19,24 

Chúng ta ñều có kinh nghiệm của cuộc ñấu tranh như ông Phao-lô mô tả trong ñoạn 
văn này. Trong lòng, chúng ta biết ñiều gì là ñúng. Chúng ta biết rõ ràng những gì 
chúng ta có nghĩa vụ phải làm, và những gì chúng ta không ñược làm. Và thường 
thường chúng ta cố gắng muốn làm những ñiều ñúng, nhưng chúng ta lại có một luật 
ñồi trụy trong xác thịt của chúng ta ñang chống ñối với chúng ta, và cuối cùng, chúng ta 
không làm những ñiều chúng ta nên làm. Trong tâm trí của chúng ta, chúng ta muốn 
phục vụ ðức Chúa Trời, nhưng xác thịt của chúng ta luôn luôn làm không trọn. 

Chúng ta cần phải tìm trợ giúp bên ngoài bản thân mình và nhìn lên Chúa 
Jêsus Christ. 

Khi giải thích tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, ông Phao-lô nói, "O, khốn khổ cho tôi; ai 
sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?” Và từ ñó, chúng ta thấy ñược sự giải ñáp. 
Sự giải ñáp này không nằm trong chúng ta. Chúng ta không có khả năng làm. Ông 
Phao-lô nói, “ðiều lành chẳng ở trong tôi (nghĩa là trong xác thịt tôi). (7:18). Chúng ta 
cần phải tìm sự trợ giúp từ bên ngoài bản thân mình. 

Rồi ông Phao-lô tự trả lời câu hỏi của mình, “Cảm tạ ðức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu 
Thế Giê-su, Chúa chúng ta” (7:25). 

Nhận thấy sự yếu kém của xác thịt chúng ta, ðức Chúa Trời cung cấp sự giải ñáp cho 
chúng ta – cho bạn. Bạn không thể vâng lời Chúa bởi sức mạnh của mình; nhưng bạn 
có thể làm mọi sự qua Chúa Jêsus Christ, và qua quyền năng của ðức Thánh Linh. Với 
sự giúp ñỡ ñó, bạn có thể trở thành con người Chúa muốn. 

Cha ơi, chúng con thừa nhận sự thiếu xót của mình, và chúng con nhận 
thức sự bất lực của mình. Cám ơn Cha ñã trao quyền cho chúng con qua 
Thánh Linh của Cha. Nguyền chúng con ở trong Cha hầu cho chúng con 
không ñáp ứng sự thèm muốn của xác thịt mình. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 11 tháng 9 

Ai sẽ kết Án Chúng Ta? 
 

“Ai là người sẽ kết án? Chúa Cứu Thế Giê-xu là ðấng ñã chết, nhưng 
cũng ñã sống lại, ñang ngự bên phải của ðức Chúa Trời, cầu khẩn thay 
cho chúng ta”  

– Rô-ma 8:34 

“Ai là người sẽ kết án?” Ông Phao-lô nói tiếp, “Không phải là Chúa Jêsus Christ; Ngài 
ñã chết cho bạn. Hiện thời, Ngài ñang ngự bên phải của ðức Chúa Trời, cầu khẩn thay 
cho bạn.” Chúa Jêsus Christ làm ñiều trái ngược với sự kết án – Ngài cầu thay cho bạn! 

Chúa Jêsus Christ nói với Ni-cô-ñem, “ðức Chúa Trời cho Con Ngài xuống thế gian nào 
phải ñể kết án thế gian, nhưng ñể thế gian nhờ ðức Con mà ñược cứu. Ai tin ðức Con 
hẳn khỏi bị kết án” (Giăng 3:17-18). Một lần nữa Rô-ma 8:1 chép: “Bây giờ không còn 
sự ñoán phạt ñối với kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su.” 

Chúa Jêsus Christ không kết án bạn – trái lại, Ngài ñang cầu khẩn thay 
cho bạn. 

Sa-tan thích kết án. Mỗi khi bạn sai lầm, mỗi khi bạn vấp ngã, nó sẵn sàng chỉ ngón tay 
buộc tội về bạn. Nó muốn bạn tập trung ý tưởng về những yếu kém và thất bại của 
chính mình thay vì vào sức mạnh của ðức Chúa Trời. Ngược lại, ðức Thánh Linh làm 
chúng ta nhận thức về tội lỗi mình. Ngài nói một cách nhẹ nhàng, “ðiều này không 
ñúng.” Nhưng ñó không phải là kết án – ñó là cho biết lỗi. ðức Thánh Linh muốn chúng 
ta ñặt ý nghĩ của mình vào Chúa Jêsus Christ, Ngài sẵn sàng lắng nghe lời thú nhận 
của chúng ta và tẩy rửa tội lỗi của chúng ta. 

ðức Chúa Trời binh vực bạn. Chúa Jêsus ñang ngự bên phải của ðức Chúa Trời, cầu 
khẩn thay cho bạn. Và ðức thánh Linh ở trong bạn, hầu cho bạn sức mạnh ñể khắc 
phục nhược ñiểm của bạn. với Ba-Ngôi, ðức Chúa Cha, ðức Chúa Con, và ðức thánh 
Linh ở bên bạn, làm sao bạn có thể bị chiến bại ñược? 

Cha ơi, khi chúng con ñối diện với những cám dỗ và áp lực của thế gian, 
nguyền chúng con khám phá rằng quyền năng và sức mạnh của Thánh 
Linh Cha là dư thừa cho chúng con. 

 



 

Ngày 12 tháng 9 

Chỉ là ðất Sét 
 

“Người thợ gốm không có quyền từ cùng một ñống ñất sét mà nắn nên 
bình này dùng cho việc sang, bình kia dùng cho việc hèn sao?”  

– Rô-ma 9:21 

ðất sét phải mềm dẻo. Cách duy nhất mà nó có thể biết ñược nó sẽ trở thành ñồ gì là 
chịu hàng phục mình trong tay thợ gốm. Cục ñất sét trên bàn quay của thợ gốm có thể 
trở thành một bình bông ñẹp ñẽ ñược ñặt ở một nơi nổi bật. Hay nó có thể trở thành 
một chậu ñựng rác. Cục ñất sét không biết thợ gốm ñang nghĩ gì trong ñầu óc, và cũng 
không có quyền bảo thợ gốm nó muốn thành ñồ gì. 

Chúng ta là những cục ñất sét. Chúng ta không biết kế hoạch gì ðức Chúa Trời ñã dự 
ñịnh cho chúng ta, và Ngài sẽ sử dụng chúng ta như thế nào. Chúng ta không biết sẽ 
trở thành ñồ gì. Cách duy nhất ñể khám phá những câu hỏi ñó là hàng phục mình dưới 
Ngài. 

Cục ñất sét chỉ có thể chịu nhường. 

Tay của thợ gốm rất mạnh – ñủ mạnh ñể ñúc nặn và uốn nắn một cuộc ñời. Bánh xe 
quay với một tốc ñộ ñáng sợ. Khi xoay tít bắt ñầu, những câu hỏi nảy sinh: ðức Chúa 
Trời ñang làm gì? Tại sao tôi cảm thấy không ñiều khiển ñược? Tôi sẽ thành gì? Nhưng 
nếu bạn im lặng những câu hỏi và tin tưởng vào bàn tay của thợ gốm, nếu bạn có thể 
chấp nhận áp lực ñó và phớt ñi những lo sợ, nếu bạn có thể nhắc nhở mình về sự tốt 
lành của thợ gốm và sự thuần khiết của lòng Ngài, thì niềm tin sẽ thay thế sự lo âu. Sợ 
hải sẽ bỏ chạy. Bình an sẽ bao quanh bạn. 

Bạn thậm chí có thể cảm thấy thích thú. 

Cha ơi, khi chúng con ñang xoay tít, và rối rắm không biết Cha ñang làm 
gì, xin giúp chúng con hàng phục mình trong tay Cha. Nguyền chúng con 
không chống cự mà vì thế bị hỏng trong tay Cha. Xin nặn chúng con thành 
dụng cụ mà mang lại cho Cha vinh hiển và tôn vinh. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 13 tháng 9 

ðường Lối Ngài Không Ai Thấu Hiểu 
 

“Ôi, sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của ðức Chúa Trời thật sâu thẳm! 
Sự phán xét của Ngài không ai thấu triệt, ñường lối Ngài không ai dò tìm 
nổi!”  

— Rô-ma 11:33 

Khi ông Phao-lô ñã chia sẻ với người Rô-ma về kế hoạch cứu chuộc vinh hiển của ðức 
Chúa Trời, và lòng thương xót của Ngài cho tất cả – người Do Thái và người ngoại 
quốc, ông bật lên lời khen ngợi. Ông hoàn toàn sửng sốt về trí khôn và sự hiểu biết của 
ðức Chúa Trời trong kế hoạch cứu chuộc của Ngài. 

Chỉ có ðức Chúa Trời biết sự kết quả từ ban ñầu. 

Trong khi ñường lối của Ngài gây nhiều thất vọng cho chúng ta, chúng ta muốn tìm hiểu 
ñường lối của Ngài. Chúng ta muốn biết ý tưởng của Ngài khi Ngài cho phép một vài 
sự kiện xảy  ra. Tuy nhiên, Ngài phán với Ê-sai, “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các 
ngươi, ñường lối các ngươi chẳng phải là ñường lối Ta... Vì trời cao hơn ñất bao nhiêu 
thì ñường lối Ta cao hơn ñường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi 
bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9). 

ðức Chúa Trời ñang thực hiện một kế hoạch mà chúng ta không phải là người ñương 
sự. Chúng ta chỉ có thể hiểu ñược ý Ngài khi ñó ñược bộc lộ từng ngày. Mặc dù chúng 
ta không hiểu các thung lũng tối tăm mà Ngài dẫn chúng ta ñi qua, một khi chúng ta ñi 
tới ngọn núi và nhìn lại, chúng ta sẽ thấy con ñường mà dẫn chúng ta tới ñó; và chúng 
ta sẽ hiểu tại sao. Chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể ñạt ñến ñỉnh 
cao nếu chúng ta không ñi qua chỗ sâu trước. 

Cha ơi, sự tốt lành, trí tuệ và nhân từ của Cha dồi dào biết bao. Chúng 
con chỉ muốn nói rằng chúng con thương yêu Cha. Xin giúp chúng con 
giao thác mình cho Cha và tin cậy vào ý muốn của Cha. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 14 tháng 9 

Sự Hầu Việc Hợp Lẽ 
 

“Vì thế tôi nài xin anh chị em - do lòng thương xót của ðức Chúa Trời, hãy 
dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, ñẹp lòng ðức 
Chúa Trời - ñó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em.”  

– Rô-ma 12:1 

Trong thơ từ của ông Phao-lô cho hội thánh Cô-rinh-tô, ông nhấn mạnh rằng họ phải 
cẩn thận về những gì họ làm ñến thân thể mình. “Anh chị em không biết rằng thân thể 
mình là ñền thờ của ðức Thánh Linh...sao? Anh chị em cũng không còn thuộc về chính 
mình nữa. Vì anh chị em ñã ñược mua bằng một giá rất cao. Vậy hãy lấy thân thể mình 
mà tôn vinh ðức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). 

ðức Chúa Trời ñã trả một mức giá to lớn ñể cứu chuộc bạn, và ñiều ít nhất bạn có thể 
làm là dâng hiến chính mình cho Ngài – lòng và linh hồn, tâm trí và cơ thể – như là một 
sinh tế sống. ðó là sự thờ phượng hợp lẽ của bạn. Trong bất cứ tình huống nào, bạn 
chịu ơn ðấng Tạo Hoá về sự sống của bạn. Ngài là ðấng thổi sức sống vào bạn; Ngài 
là ðấng duy trì bạn từng ngày. 

Bạn thuộc về ðức Chúa Trời – lòng và linh hồn, tâm trí và cơ thể. 

Người ñời lạm dụng thân thể họ với ma tuý, rượu chè và ñiều ñồi trụy, ñể tìm niềm vui 
sướng. ðó là xấu ñối với bất cứ ai, nhưng ñối với tín ñồ, ñó là hoàn toàn không thể 
tưởng tượng ñược. ðừng phá hủy công cụ hầu việc Chúa. Dù sao chăng nữa, ñó 
không thuộc về bạn. Thay vì ñó, hãy thánh hóa mình cho Ngài. 

ða số người dùng cơ thể họ ñể truy cầu những niềm vui mà sẽ qua ñi – những thứ 
không có giá trị bù chuộc hay vĩnh cữu gì hết. Hãy xem những gì chúng ta có thể làm 
cho ðức Chúa Trời mà có giá trị vĩnh cửu. Hãy dâng hiến thân thể mình như một sinh 
tế sống, thánh khiết và ñẹp lòng Ngài, ñó không những là ñiều nhỏ nhất bạn có thể làm, 
mà cũng là ñiều khôn ngoan nhất. 

Cha ơi, nguyền chúng con dâng thì giờ, kỹ năng, và sức lực của mình ñể 
làm những việc sẽ giữ ñược tới vĩnh viễn. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 9 

Tỉnh dậy 
 

“Hãy làm ñiều ấy vì biết rõ thời thế: ðã ñến giờ anh chị em từ ngủ thức 
dậy vì bây giờ sự cứu rỗi gần chúng ta hơn lúc mới tin Chúa”  

– Rô-ma 13:11 

Mấy giờ rồi? Ông Phao-lô chép, “ðã ñến giờ anh chị em từ ngủ thức dậy.” Ông thấy 
rằng giáo hội trong thời của ông ñang ngủ thiếp ñi ñối với các vấn ñề thực sự của cuộc 
sống. Giáo hội ngày nay càng tệ hơn! Chắc chắn chúng ta ñã ngủ mê rồi, vì lòng chúng 
ta dường như không có sự cấp bách về việc của Chúa. 

Chúng ta ñã ngủ quá lâu rồi. Thế giới chúng ta ñang bị Sa-tan cai trị trong khi chúng ta 
ñang ngủ chợp. Chúng ta ñang ngủ khi các trường công loại bỏ cầu nguyện. Chúng ta 
ñang ngủ khi luật pháp bảo vệ chúng ta từ sách báo khiêu dâm bị xoá bỏ. Chúng ta 
ñang ngủ khi tự do phá thai lan tràn. Chúng ta ñang ngủ khi nước chúng ta trở thành 
nước ngoại ñạo. ðã ñến giờ thức dậy! 

Hãy vứt bỏ công việc của tối tăm và choàn lên Chúa Jêsus Christ. 

Sự trở lại của Chúa Jesus ñã gần. Mỗi ngày chúng ta có thể nói “hôm nay là một ngày 
gần hơn ngày hôm qua”. Sự cứu rỗi gần chúng ta hơn lúc mới tin Chúa. Oi, chúng ta có 
niềm hy vọng vinh hiển rằng Chúa Jêsus Christ sẽ ñến mau chóng ñể giải cứu chúng ta 
từ thế giới gian ác này! 

ðã ñến giờ vứt bỏ công việc của tối tăm và choàn lên Chúa Jêsus Christ. ðã ñến giờ 
phải sống và bước theo ðức thánh Linh. Nguyền ðức Chúa Trời ñánh thức giáo hội 
của Ngài, và qua Lời Ngài, thách thức chúng ta sống một cuộc sống công chính và 
thánh khiết. 

Chúa ơi, chúng con nhận thức rằng chúng con ñã ngủ ñi trong khi thế giới 
xung quanh chúng con trở thành sa ñọa. Chúng con thấy rằng thế giới 
ñang ñến gần ngày phán xét. Xin ñánh thức chúng con, và giúp chúng con 
với tới những người thất lạc. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 16 tháng 9 

ðức Chúa Trời Là Nguồn Hy Vọng 
 

“Cầu xin ðức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em ñầy dẫy 
mọi sự vui mừng và bình an...”  

– Rô-ma 15:13 

Xã hội học thực hiện một thử nghiệm thú vị với chuột bến Na Uy ñể tìm kiếm sự liên 
quan giữa niềm hy vọng và sự sống còn. Một nhóm chuột ñược bỏ vào một ủ trong ñó 
nước rắc xuống liên tục ñể họ không thể lăn mình và nổi trên mặt nước. Những con 
chuột sống sót trung bình mười bảy phút trước khi chết ñuối. Những con chuột trong 
nhóm thứ hai ñược cất lên ngay trước khi chết ñuối. Một vài ngày sau, họ ñược bỏ trở 
lại trong nước. Lần này, những con chuột sống sót trung bình ba mươi sáu giờ. Sự 
khác biệt giữa mười bảy phút và ba mươi sáu giờ là niềm hy vọng. 

Khi chúng ta ñi qua những giờ phút tối tăm hoặc sợ hãi, chính là niềm hy 
vọng về tương lai chống ñỡ chúng ta. 

Chúng ta rút sức mạnh từ sự hiểu biết rằng chúng ta sẽ không ở trên thế gian mãi mãi, 
mà Chúa Giêsu sẽ trở lại sớm ñể giải cứu chúng ta từ thế giới gian ác này. Mặc dù khó 
mà nhẫn nại, chúng ta mong chờ niềm vui khi chúng ta có thể thấy ñối mặt cùng Ngài, 
và ñược cùng trị vì với Ngài khi Ngài thiết lập vương quốc vinh hiển của Ngài trên thế 
gian. 

Chúa Jêsus ñến với một sứ mệnh của ðức Cha: mang ñến chúng ta sự bình an, an ủy, 
và hy vọng. Ngài ñi lên thập tự giá và gánh vát tội lỗi của chúng ta, ñể chúng ta có thể 
hoà hảo với ðức Chúa Trời. Ngài mang xác thịt loài người ñể Ngài có thể thông cảm 
với tình trạng chúng ta và có thể an ủy chúng ta. Ngài bảo ñảm tương lai vĩnh viễn của 
chúng ta, cung cấp chúng ta niềm hy vọng của Thiên-ñàng. 

Cha ơi, cám ơn Cha ban cho sự bình an mà vượt qua sự hiểu biết của con 
người và duy trì lòng chúng con và ñời chúng con. Xin giúp chúng con 
nhận thức sự kỳ diệu của tình thương của Cha mà cho Con Một, là ðức 
Chúa Jêsus Christ, ñến ñể mang cho chúng con niềm hy vọng, an ủy, và 
bình an. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 9 

Lời Giảng về Thập Tự Giá 
 

“Vì ñối với những người hư mất, lời giảng về thập tự giá là ngu dại. 
Nhưng ñối với chúng ta, những người ñược cứu rỗi thì ñó là quyền năng 
của ðức Chúa Trời.”  

– 1 Cô-rinh-tô 1:18 

ðối với người Do Thái, ðấng Mê-si bị bắt, bị ñánh ñập, và bị ñóng ñinh trên cây thập tự 
là một ý niệm tuyệt ñối không thể tưởng tượng ñược. Họ mong chờ ðấng Mê-si của họ, 
là hậu duệ của ða-vít, cai trị thế giới với công bình và bình an. 

ðối với người Hy Lạp, ý tưởng mà một người có thể chết cho tội lỗi của tất cả là hoàn 
toàn ngu ngốc. Không có thần nào mà họ thờ phượng bao giờ làm những ñiều từ ái 
như vậy. Các thần của họ ñều là ích kỷ. Cho nên, ý tưởng mà một Vị Thần sẵn sàng hy 
sinh chính mình ñể cứu loài người là thật buồn cười. 

“Người có tánh xác thịt không nhận ñược những ân phúc do ðức Thánh Linh của ðức 
Chúa Trời ban, vì cho rằng ñó là những ñiều ngu dại.” (1 Cô-rinh-tô 2:14). Mặc dù 
người ñời cho rằng thập tự giá là dại dột, chúng ta, là người ñược cứu, cho rằng ñó là 
một công cụ của sự cứu rỗi. Chúng ta không lấy làm xấu hổ. 

Thập tự giá là quyền năng của ðức Chúa Trời trên sự cứu rỗi. 

Thông qua thập tự giá, ðức Chúa Trời giải phóng chúng ta khỏi sự bó buộc của tội lỗi. 
Thông qua thập tự giá, Ngài chinh phục sự chết và mồ mả. Thông qua thập tự giá, Ngài 
cho chúng ta làm con nuôi của Ngài. Thông qua thập tự giá, Ngài chấm dứt cuộc chống 
chọi giữa chúng ta với Ngài. Thông qua thập tự giá, Ngài bảo ñảm tương lai vĩnh viễn 
của chúng ta. 

Bất chấp người ñời nghĩ như thế nào, chúng ta hiểu biết sự thật. Oi, chúng ta yêu mến 
cây thập tự cổ xưa ñó biết bao! 

Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài ñã cho chúng con ñược tự do – tự do 
thương yêu Ngài, tự do hầu việc Ngài, tự do giao thông với Ngài. Xin cho 
chân lý của thập tự giá in trong lòng chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 9 

Người Thiên nhiên, Người Thuộc Linh 
 

“Người thiên nhiên (có tánh xác thịt) không nhận ñược những sự thuộc về 
Thánh Linh của ðức Chúa Trời, vì phải nhờ ðức Thánh Linh mà suy xét. 
Nhưng người thuộc linh suy xét mọi sự.”  

– 1 Cô-rinh-tô 2:14-15 

Người thiên nhiên là người chưa ñược tái sanh. Họ không khác gì với người mới sinh 
ra, không có khái niệm hay sự hiểu biết về ðức Chúa Trời. 

Người thiên nhiên không hiểu sự của Thánh Linh, vì ñó phải nhờ sự suy xét thuộc linh. 
Cũng như một người mù không thể tận hưởng sự rực rỡ của hoàng hôn, người thiên 
nhiên thiếu khả năng suy xét và nhận thức những sự thuộc linh. 

Nhưng người thuộc linh ở trong một lãnh vực mới. 

Vậy, người thuộc linh là người ra sao? ðó là người mà linh hồn ñã ñược sanh một lần 
nữa, và vì vậy nhận thức ñược và hiểu biết ñược những ñiều của Thánh Linh. 

Và ông Phao-lô chép, “Người thuộc linh suy xét mọi sự và không bị ai ñoán xét mình.” 
(1 Cô-rinh-tô 2:15). Bạn có ñể ý rằng người ñời thường thường không hiểu người tín ñồ 
không? Bạn là người khó hiểu ñối với họ. “Tại sao bạn thích ñi nhà thờ quá nhiều? Tại 
sao bạn không uống rượu? Bạn giải trí bằng cách nào?” 

Người thiên nhiên không hiểu ñược sự vui mừng trong sự giao thông với ðức Chúa 
Trời, nhưng chúng ta, là người ñã tái sanh, biết ñược một cách xâu sắc, sự phước lành 
trong sự ñồng hành với Chúa Jêsus – và sự bình an ñến từ ñược tha thứ và tẩy sạch. 

Cha ơi, cám ơn Cha cứu chuộc chúng con. Cám ơn Cha rằng bởi Thánh 
Linh của Cha, chúng con có thể suy xét chân lý của Cha và hiểu biết sự 
huyền bí trong Lời Cha. Nguyền Cha mở mắt của những người chưa biết 
Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 19 tháng 9 

Tín ðồ Sống Theo Xác Thịt 
 

“Thưa anh chị em, tôi vẫn không thể nói với anh chị em như nói với 
những người thuộc linh, nhưng nói với những người xác thịt, như những 
trẻ sơ sinh trong Chúa Cứu Thế.”  

– 1 Cô-rinh-tô 3:1 

Ông Phao-lô ñã miêu tả người thiên nhiên và người thuộc linh, nhưng bây giờ ông giới 
thiệu một loại người thứ ba – người xác thịt. Ông Phao-lô gọi họ là “trẻ sơ sinh trong 
ðấng Christ.” ‘Trong ðấng Christ’ có nghĩa là họ là tín ñồ, nhưng rất tiếc rằng họ chưa 
phát triển trong lãnh vực thuộc linh. Họ vẫn là ñứa bé thuộc linh. ðáng buồn thay, quá 
nhiều tín ñồ ñang trong trạng thái như vậy ñến nỗi ñó không còn là mới lạ. 

Tín ñồ xác thịt ñã nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ, nhưng họ chưa từ bỏ chính 
mình và vác thập tự giá và ñi theo Ngài. Xác thịt vẫn còn cai trị cuộc ñời họ. Chúa 
Jêsus là Cứu Chúa của họ, nhưng không phải là Chúa trong ñời họ. 

Hãy rời bỏ tánh xác thịt. 

Cách ñiều trị cho tín ñồ xác thịt là gì? Biện pháp ñầu tiên là thương người. Nếu bạn có 
lòng thương thì bạn sẽ không ghen tỵ và tranh giành. Nếu bạn có lòng thương thì bạn 
sẽ không ñem sự phân chia vào thân thể của ðấng Christ. 

ðiều trị thứ hai cho tín ñồ xác thịt là Lời Chúa. Sự tăng trưởng thuộc linh thật sự chỉ có 
thể ñạt ñược bởi sự hấp thụ Lời Kinh Thánh. Bạn cần có chế ñộ ăn uống tốt ñể cơ thể 
tăng thưởng, và Lời Chúa là chất dinh dưởng thúc ñẩy sự tăng thưởng thuộc linh. Hãy 
ñi vào Lời Chúa, và ñem Lời Chúa vào trong mình. 

Hãy rời bỏ tánh xác thịt. Hãy lớn lên, trưởng thành, và phát triển qua Lời Chúa. Hãy ñể 
Lời Chúa nuôi nấng linh hồn bạn. Hãy thương người và tăng trưởng trong ơn ñiển và 
sự hiểu biết của Cứu Chúa chúng ta, là ðức Chúa Jêsus Christ. 

Chúa ơi, chúng con mong muốn sự trưởng thành thuộc linh. Chúng con 
muốn bước ñi trong tình thương. Nguyền chúng con ñạt ñến sự hiểu biết 
Lời Ngài xâu sắc hơn, dồi dào hơn. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 20 tháng 9 

Trở Nên Ngu Dại Vì Cớ Chúa Cứu Thế 
 

“Vì cớ Chúa Cứu Thế chúng tôi trở nên ngu dại...”  

– 1 Cô-rinh-tô 4:10 

Nhiều người xử sự như một thằng ngốc – vì họ rượu chè say sưa, hay họ muốn làm 
cho người khác vui cười, hay muốn làm giàu, hay chỉ muốn người khác nghĩ mình là 
khéo léo lanh lợi. Và không ai cho rằng ñó là kỳ cục. 

Nhưng nếu người nào tuyên bố họ là ngu dại vì cớ Chúa Cứu Thế, thì họ bị chế nhạo. 
Người ñời nghĩ rằng từ bỏ tất cả vì cớ Chúa Jêsus Christ là ngu dại. ðôi khi ngay cả gia 
ñình mình chế giễu mình. Họ không thể hiểu ñược tại sao chúng ta sẵn sàng bỏ hết tất 
cả vì cớ Chúa Jêsus. 

Tại sao khi bạn hy sinh mạng sống ñể phục vụ quốc gia thì bạn ñược 
xưng anh hùng, nhưng nếu bạn từ bỏ sinh mạng vì hầu việc Chúa thì bạn 
bị gọi là người ngu xuẩn. 

Ông Phao-lô bị ñánh ñập, giam cầm, ném ñá, và cuối cùng chặt ñầu, vì cớ Chúa Jêsus 
Christ. Người ñời sẽ nói, “Nó là người ngu dại.” Nhưng ông Phao-lô chép, “Những sự 
ñau ñớn trong hiện tại không ñáng so với sự vinh quang tương lai sẽ ñược bày tỏ cho 
chúng ta” (Rô-ma 8:18). 

Khi tôi còn trẻ, tôi ñược nhiều cảm hứng từ một người; y thường nói, “Mọi người ñều là 
người ngu dại ñối với người khác. Vậy thì sao không trở thành người ngu dại vì cớ 
Chúa Jêsus?” Nếu hết lòng yêu thương Chúa Jêsus làm tôi thành người ngu, thì tôi 
chịu làm người ngu. Nếu ao ước từ bỏ tất cả ñể hầu việc Chúa làm tôi thành người ngu, 
thì tôi chịu làm người ngu. Nếu hoàn toàn tin cậy Chúa Jêsus làm tôi thành người ngu, 
thì tôi cũng chịu làm người ngu. Tôi không lấy làm xấu hổ.  

Cha ơi, xin giúp chúng con mạnh dạng chống lại trào lưu xấu ác, và tranh 
cãi cho Chúa Jêsus Christ, ngay cả bị coi như người ngu dại. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 9 

ðấng Christ, Là Con Chiên Của Lễ Vượt Qua 
 

“Hãy tẩy sạch men cũ ñi, ñể anh chị em trở nên bột mới, như bánh không 
men. Vì Chúa Cứu Thế chính là con chiên sinh tế của chúng ta trong lễ 
Vượt Qua ñã bị hy sinh.”  

– 1 Cô-rinh-tô 5:7 

Khi men ñược trộn vào bột, nó lên men và thoát ra gas. ðó là một quá trình mục nát; Và 
làm cục bột nổi lên. Chỉ một chút men có thể thấm qua nguyên cục bột. 

Tội lỗi cũng vậy. Một ít dung thứ tội lỗi trong giao hội, có thể ảnh hưởng cả cơ thể ðấng 
Christ. Chính là trong tình trạng này mà ông Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô. Họ 
ñã dung thứ tội ác trong hội thánh – tội mà cần phải thanh lọc. 

Chỉ một ít dung thứ tội lỗi có thể thấm qua toàn cơ thể, làm mục nát từ 
trong ra ngoài. 

Trong tai họa cuối cùng ở Ai-cập, ðức Chúa Trời có dự phòng cho dân Ngài. Gia ñình 
nào mà ñược bảo vệ bởi huyết của con cừu thì ñược thoát khỏi bệnh dịch. Nhưng gia 
ñình nào không có sự bảo vệ của huyết, con ñầu lòng sẽ chết. 

Cũng vậy, ðức Chúa Trời ñã cung cấp sự tha thứ cho tội lỗi chúng ta, hầu cho chúng ta 
khỏi bị chết vì hậu quả của nó. Sự cung cấp ñó là Chúa Jêsus Christ, là con chiên hiến 
tế. Qua huyết của Ngài, tội lỗi chúng ta ñược tha thứ. 

Ông Phao-lô tuyên bố rằng “ðấng Christ là con chiên sinh tế của chúng ta trong lễ Vượt 
Qua.” Vậy, không phải tình cờ mà Chúa Jêsus bị ñóng ñinh thập tự giá vào Lễ Vượt 
Qua. Con chiên của ðức Chúa Trời thể hiện sự Vượt Qua của Y-sơ-ra-ên, thanh tẩy tội 
lỗi mà làm ô uế ñời chúng ta, và cung cấp sự giải thoát từ sự chết. 

Cha ơi, chúng con cám ơn rằng Cha ñã sai Con Một của Cha ñến làm con 
chiên Vượt Qua cho chúng con. Chúng con hiện bây giờ nhận lãnh sự tẩy 
sạch mà Ngài ban cho, và nhận lãnh sự tha thứ cho tội lỗi chúng con. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 22 tháng 9 

Sự Hạn Chế của Tự Do 
 

“Tôi ñược phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi việc ñều có ích. Mọi 
sự tôi ñược phép làm, nhưng tôi sẽ không ñể bị nô lệ cho ñiều gì cả.”  

– 1 Cô-rinh-tô 6:12 

Tín ñồ thường hay hỏi họ có thể tham dự một vài hoạt ñộng hay không. Thực ra là họ 
muốn biết bao nhiêu hoạt ñộng của người ñời họ có thể dự phần mà vẫn còn là Cơ-ñốc 
nhân. 

Trước khi ông Phao-lô chép, “Tôi ñược phép làm mọi sự”, ông ñã nêu ra một vài thí dụ 
cụ thể thực rất trái với luật của Chúa: gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, ñồng tính 
luyến ái, trộm cướp, tham lam, say sưa, chưởi rủa, và lường gạt (1 Cô-rinh-tô 6:9-10). 

Ngay lúc tôi chịu ảnh hưởng của ñiều gì ñó thì tôi không còn là tự do nữa. 

Một số người hỏi, “Tôi ñược phép uống rượu bia không? Tín ñồ có thể hút thuốc lá 
không?” Tôi xin hỏi bạn – “Bạn có thể bị rượu bia ảnh hưởng không? Bạn có thể trở 
nên nghiện thuốc lá không? Mặc dù ñó không phải là tội ghê tởm, bạn không vì ñó mà 
bị ñánh xuống ñịa ngục, nhưng nếu ñó có thể ñiều khiển bạn, thì là bạn ñã bán lỗ quyền 
tự do vinh hiển của bạn trong ðấng Christ. Ngay lúc bạn chịu ảnh hưởng của nó, thì 
bạn làm nô lệ cho nó. 

Hãy ñừng lo phân biệt ñiều gì là ñúng hay sai. Khi chúng ta nhìn vào các vấn ñề của 
cuộc sống, hãy hỏi: “ðó có cản trở sự ñồng ñi với Chúa không? Chúa Jêsus có tham 
dự hoạt ñộng của tôi không? ðó có thể kìm kẹp tôi như nô lệ và cướp ñoạt tự do của tôi 
không? ðó có xây dựng tôi trong Chúa Jêsus không? ðó có làm tôi giống Ngài nhiều 
hơn không?” 

Cha ơi, xin thể hiện cho chúng con biết những ñiều phá hoại thay vì xây 
dựng hình bóng của ðấng Christ trong chúng con. Nguyền chúng con thật 
sự phản ánh ðức Chúa Jêsus Christ cho thế gian. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 9 

Sống Trong  Triển Vọng 
 

“Tôi muốn nói với anh chị em thể này: Thì giờ ngắn ngủi...”  

– 1 Cô-rinh-tô 7:29 

Tôi tin chắc ðức Chúa Trời ñịnh ý cho mọi thế hệ ñều tin rằng Chúa Jêsus sẽ ñến trong 
thời của họ. Tại sao? Tại vì Ngài muốn chúng ta sống trong triển vọng của sự tái lâm 
của Ngài. 

Khi chúng ta tin rằng Ngài sắp trở về, chúng ta cảm thấy sự khẩn cấp ñể mang phúc 
âm cho người ñời. Sự nhận thức thời giờ ngắn ngủi thúc ñẩy chúng ta hoàn thành sứ 
mạng của Chúa Jêsus. 

Hãy giữ sự tiếp xúc với thế gian càng nhẹ càng tốt. 

Nhận thức sự trở về nhanh chóng của Ngài cũng cho chúng ta một quan ñiểm ñúng 
ñắn về những ñiều của thế gian. Khi bạn biết rằng bức màn của ñời này có thể ñóng lại 
bất cứ lúc nào, và bức màn ñể ñi vào vĩnh viễn có thể kéo lên trong chớp lát, ñó giữ 
bạn không dính líu nhiền về sự việc của thế gian. Bạn sẽ không dễ bắt rễ vào thế gian, 
và không chú trọng nhiều về vật chất.  

Sự mong chờ Chúa Jêsus trở lại có một tác dụng thanh lọc cá nhân cũng như giáo hội. 
Khi Ngài trở về, chúng ta không muốn bị bắt gặp ñang dự phần trong một hoạt ñộng trái 
với mong muốn của Ngài. Chúng ta muốn bị bắt gặp ñang bận rộn xây dựng Nước của 
Ngài, cho sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta không muốn phung phí thì giờ than van hay 
nuông chiều mình trong sự thích thú. Chúng ta không muốn tốn thì giờ tích lũy tài sản. 

Thì giờ ngắn ngủi, và thế giới ñang trôi qua. Hãy dành lòng của bạn, thì giờ của bạn, 
sức lực của bạn, và tài nguyên của bạn cho những ñiều vĩnh cữu. Hãy sống cho Nước 
của Chúa, và sống ñời ñời. 

Chúa ơi, xin giữ chúng con ñừng dính líu quá sâu vào những ñiều của thế 
gian ñến nỗi chúng con không có thì giờ dành cho những ñiều vĩnh viễn. 
Xin giúp chúng con sống một cách khôn ngoan. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 24 tháng 9 

Tình Thương Xây Dựng 
 

“Chúng ta biết rằng mọi người ñều hiểu biết. Nhưng sự hiểu biết sinh kiêu 
ngạo, còn tình yêu thương thì xây dựng”  

– 1 Cô-rinh-tô 8:1 

Trong giáo hội Cô-rinh-tô có sự chia rẽ. Một số người chống lại ăn ñồ cúng thần thượng. 
Một số người khác tuyên bố tự do mà ăn, vì họ lý luận, “Chúng ta biết thần tượng là hư 
không.” Và những người ñó coi khinh những người chống lại ăn ñồ cúng. 

Chúng ta thường gặp người ñua ñòi. Những người ñó cảm thấy mình trí thức cao siêu 
hơn người khác, và họ chế nhạo những người ñi theo “mê tín mù quán.” Nhưng tiên tri 
Ê-sai chép, “Sự khôn ngoan và tri thức ngươi ñã làm ngươi lầm lạc. Ngươi nói trong 
lòng rằng: "Ta ñây, ngoài ta chẳng có ý kiến khác.” (Ê-sai 47:10 diễn giải). Ông Phao-lô 
nhắm vào vấn ñề này trong giáo hội Cô-rinh-tô với lời cảnh cáo rằng “Sự hiểu biết sinh 
kiêu ngạo.” 

Kinh Thánh bảo chúng ta phải có lòng thương. 

Nếu chúng ta thực sự có tình yêu thương, thì chúng ta sẽ tìm cách xây dựng anh chị 
em yếu ñức tin hơn mình. Chúng ta sẽ không cố gắng thuyết phục họ rằng họ sai trái, 
cũng không phô trương quyền tự do của mình mà gây cho họ vấp phạm. Khuyến khích 
người khác làm ñiều trái với lương tâm họ, hay thuyết phục họ làm những gì họ cảm 
thấy sai là một ñiều nguy hiểm. 

“Như vậy khi phạm tội cùng anh chị em mình và làm tổn thương lương tâm yếu kém 
của họ, anh chị em cũng phạm tội cùng Chúa Cứu Thế. Thế thì nếu thức ăn gây cho 
anh chị em tôi vấp phạm, tôi sẽ không bao giờ ăn thịt ñể khỏi gây cho anh chị em tôi 
vấp phạm.” (1 Cô-rinh-tô 8:12-13). ðó là tình yêu thương. ðừng chưng diện quyền tự 
do mình và tiêu diệt anh em yếu ñuối. Sự hiểu biết sinh kiêu ngạo, còn tình yêu thương 
xây dựng. 

Chúa ơi, xin giúp chúng con yêu thương lẫn nhau và xây dựng lẫn nhau 
về việc thuộc linh, không luôn luôn cố gắng chứng minh mình là ñúng 
nhưng nhận thấy rằng không phải tất cả ñều có cùng một quan niệm về tự 
do như mình. Nhân danh quý báu của Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 9 

Tảng ðá 
 

“Vì họ ñã uống nước từ Tảng ñá thiêng liêng ñi theo họ, Tảng ñá ñó chính 
là Chúa Cứu Thế. Những ñiều này trở thành một bài học ñể cảnh cáo 
chúng ta...”  

– 1 Cô-rinh-tô 10:4,6 

ðức Chúa Trời làm cho nước tràn ra từ tảng ñá bị ñập ñể cho dân Y-sơ-ra-ên uống, 
cũng là ðức Chúa Trời mang sự sống cho chúng ta qua thân thể bị ñánh ñập của Con 
Ngài. Sự cung cấp nước uống cho họ bằng phép lạ chỉ là một báo hiệu của sự cung 
cấp công nghĩa cho chúng ta. 

Không có gì thoả mãn ñược sự khao khát thâm thiết của con người ngoài 
trừ một mối quan hệ ñầy ý nghĩa với ðức Chúa Trời. 

Ông Phao-lô tuyên bố, “Tảng ñá ñó là ðấng Christ.” Chúa Jêsus nói về nước trường 
sinh mà Ngài sẽ ban cho những ai khát nước. Trong Giăng 4, Chúa Jêsus nói với 
người ñàn bà Sa-ma-ri, “Ai uống nước nầy rồi cũng khát lại, nhưng uống nước Ta ban 
cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước Ta ban cho sẽ biến thành suối nước trong người, 
tuôn tràn sự sống vĩnh viễn” (Giăng 4:13-14). 

Những người cố gắng thỏa mãn sự khao khát với bất cứ gì khác hơn sẽ thấy mình vẫn 
còn khát. Nhưng khi họ ñi ñến Tảng ðá, là ðấng Christ, nước mà Ngài ban cho không 
những thoả mãn sự khao khát, mà còn tuôn tràn thành một mạch nước sống.  

Ngày nay bạn có khát không? Bạn chỉ cần nói với Tảng ðá. Ngài sẽ cho nước sống 
chảy ra tới bạn. Ngài sẽ mở các cửa ñập và thoả mãn sự khao khát của bạn. 

Cha ơi, chúng con cám ơn Cha về Chúa Jêsus Christ, là Tảng ðá mà bị 
ñánh ñập vì Chúng con. Xin giữ chúng con ñừng ñi tìm sự giải khát từ 
nguồn nào khác. Xin giúp chúng con ñem sự khao khát mình ñến Cha, 
hầu cho chúng con có thể uống một cách tự do và ñầy ñủ, và tìm ñược sự 
thoả mãn mà chúng con ao ước. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 9 

Tự Xét Lấy Mình 
 

“Mỗi người nên xét chính mình, khi ăn bánh và uống chén này.”  

– 1 Cô-rinh-tô 11:28 

Ông Phao-lô vừa mới quở trách tín ñồ hội thánh Cô-rinh-tô về lối họ nhóm lại dự tiệc 
thánh. Ông cảnh cáo họ rằng  ai dự tiệc thánh một cách cẩu thả, không xứng ñáng, sẽ 
mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vì thế ông nói, “Mỗi người nên xét chính mình.” 

ðây là lời khuyên tốt cho tất cả chúng ta; khó, nhưng quan trọng. Bạn không thể ñối xử 
một vấn ñề cho ñến khi bạn ñã xác ñịnh và công nhận nó. “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi 
mình thì Ngài vốn là ðấng trung tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh 
tẩy chúng ta sạch mọi ñiều bất chính.” (1 Giăng 1:9). 

Sau khi chúng ta kiểm tra bản thân và thừa nhận tội lỗi mình, thì chúng ta 
có thể ñem ñó ñến với Chúa Giêsu. 

Có lẽ trong ñời bạn có ñiều gì mà ðức Chúa Trời muốn giải quyết, một số vấn ñề mà 
bạn ñã cố gắng chê giấu từ Ngài. Dù bạn nhận thức hay không, tội lỗi ñó làm cản trở 
sự giao thông trọn vẹn với Chúa. Ngày nay Ngài muốn sửa chữa ñó. Nếu bạn tự phán 
xét mình thì bạn sẽ không bị Ngài phán xét. Hãy ñể ðức Thánh Linh tra xét lòng bạn và 
tiết lộ cho bạn sự thật mà Ngài ñã biết, sau ñó hãy hưởng ứng bằng cách thú nhận tội 
lỗi mình và nhận lãnh sự tha thứ của Ngài. 

Như vua ða-vít chép, “Lạy ðức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi; Xin thử tôi và 
biết tư tưởng tôi. Xin Chúa nhìn xem tôi có ñường lối ác nào chăng” (Thi-thiên 139:23-
24).  Sự xét ñoán của bạn về chính mình không quan trọng, sự xét ñoán của ðức Chúa 
Trời mới là quan trọng. 

Cha ơi, cám ơn Cha về tình thương và lòng nhân từ của Cha. Khi ðức 
Thánh Linh tiết lộ sự thật cho chúng con, xin giúp chúng con thú nhận và 
hối cải. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 27 tháng 9 

ðiều Lớn Hơn Hết 
 

“Và bây giờ còn ba ñiều này: ðức tin, hy vọng và tình yêu thương. Nhưng 
ñiều lớn hơn hết là tình yêu thương.”  

– 1 Cô-rinh-tô 13:13 

ðây là những cương lĩnh của Cơ-ñốc giáo: ðức tin – khi tất cả ñều sụp ñổ, ñức tin 
chống ñở chúng ta – là niềm tin rằng ðức Chúa Trời thương yêu chúng ta, và ðức 
Chúa Trời ñiều khiển mọi sự. 

Hy vọng – là sự mong ñợi một kết cuộc tốt. Khi tất cả mọi sự có vẽ ảm ñạm và tuyệt 
vọng, làm thế nào mà tín ñồ có thể có một triển vọng vui mừng và hy vọng cho tương 
lai? ðó là tại vì chúng ta có một cuốn sách Chỉ Dẫn. Chúng ta biết sự kết thúc của câu 
chuyện. 

Trời và ñất sẽ trôi qua, nhưng ñức tin, hy vọng và tình yêu thương vẫn 
còn. 

Tình yêu thương – ông Phao-lô-chép, “ðiều lớn hơn hết là tình yêu thương.” Tình yêu 
thương là trung tâm của Phúc-âm. Chúng ta ñược kêu gọi ñể thương yêu ðức Chúa 
Trời hết lòng, và yêu thương người lân cận như chính bản thân. ðó là tính chất của tin 
tức Cơ-ñốc giáo. ðức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu và thực hành tình yêu thương 
‘agape’ miêu tả trong ñoạn Kinh Thánh này: “Tình yêu thương hay nhẫn nại, tình yêu 
thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm 
nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác, không vui về việc bất 
chính nhưng chung vui trong sự thật. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi 
sự, hy vọng mọi sự, chịu ñựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ chấm dứt.” (1 
Cô-rinh-tô 13:4-8). 

ðây là ba nền tảng của Cơ-ñốc giáo. Mặc dù tất cả những gì khác có thể ngưng, ba 
ñiều này sẽ tồn tại. Thực ra, trời và ñất có thể trôi qua, nhưng ba ñiều này – ñức tin, hy 
vọng và tình yêu thương – vẫn còn. Và ñiều lớn hơn hết là tình yêu thương. 

Cha ơi, chúng con cầu xin ñức tin, hầu cho chúng con có thể tin tưởng 
Cha. Chúng con cầu xin hy vọng, hầu cho chúng con có thể chờ ñợi 
những ñiều hứa của Cha. Và chúng con cầu xin tình yêu thương, hầu cho 
chúng con có thể cho người khác những gì Cha ñã ban cho chúng con. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 28 tháng 9 

ðức Chúa Trời Của Sự Hoà Bình 
 

“Vì ðức Chúa Trời không phải là ðức Chúa Trời hỗn loạn mà là ðức 
Chúa Trời bình an như trong tất cả các hội thánh của các thánh ñồ.”  

– 1 Cô-rinh-tô 14:33 

Tình hình trong hội thánh Cô-rinh-tô trở nên hỗn loạn. Họ lạm dụng ân tứ nói tiếng lạ. 
Họ nói tiếng lạ mà không có người thông giải. Và có khi nói cùng một lúc. Ông Phao-lô 
quở trách họ nhóm thờ phượng không có trật tự: “ðức Chúa Trời không phải là ðức 
Chúa Trời hỗn loạn.” 

Bạn chỉ cần nhìn vào vũ trụ thì thấy ðức Chúa Trời là ðấng có trật tự. Trong Kinh 
Thánh chúng ta thấy sự thờ phượng trong thiên ñàng tiến hành trong trật tự. Như vậy 
sự thờ phượng trong nhà thờ không cần phải có trật tự sao? 

ðức Chúa Trời có khả năng mang lại trật tự từ sự hỗn loạn – ngay cả sự 
hỗn loạn mà chính chúng ta tạo ra cho ñời mình. 

ðức Chúa Trời không phải là ðức Chúa Trời hỗn loạn mà là ðức Chúa Trời bình an. 
Sự bối rối, hỗn loạn, và xung ñột ñầy ngập cuộc ñời chúng ta khi chúng ta cứ nhất ñịnh 
làm chuyện riêng của mình. Nhưng khi chúng ta làm theo quy tắc ðức Chúa Trời thiết 
lập cho chúng ta trong Lời Ngài – những luật pháp quy ñịnh chúng ta phải sống như thế 
nào – thì sự bình an của ðức Chúa Trời bắt ñầu tràn ñầy lòng chúng ta. Thay vì sống 
một cuộc sống hỗn loạn, chúng ta có thể sống một cuộc sống bình tĩnh, phong phú, ñầy 
tình yêu thương. 

Rối loạn có thể khiến chúng ta nóng vội và cáo kỉnh. Nhưng khi sự bình an của ðức 
Chúa Trời bắt ñầu trị vì trong lòng bạn, Ngài có thể giúp bạn ñáp ứng với người khác 
trong tình thương, tha thứ, và hoà bình, và do ñó, duy trì hoà bình với những người 
xung quanh bạn. Bạn có sự chọn lựa – sống trong hỗn loạn, hay sống trong bình an. 

Cha ơi, cám ơn Cha rằng chúng con ñã ñược ban cho sự bình an của Cha 
– là bình an vượt qua sự hiểu biết của con người. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 29 tháng 9 

ðức Chúa Trời Ban Niềm An Ủi 
 

“Chúc tụng ðức Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-su Cơ ðốc chúng ta, là 
Cha thương xót và là ðức Chúa Trời ban mọi niềm an ủi. Ngài luôn an ủi 
chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn ñể chúng ta, nhờ sự an ủi ñã nhận ñược 
từ ðức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn 
họ gặp.”  

– 2 Cô-rinh-tô 1:3-4 

Ông Phao-lô nói thẳng thắn về cơn hoạn nạn, sự ñau ñớn, và nỗi khổ sở mà ông, là 
người theo Chúa Jêsus Christ, ñã kinh nghiệm. Ông không ñược miễn sự khó khăn. Sự 
khó khăn ñi theo ông bất cứ nơi nào ông ñi – tất cả ñó là vì ông truyền giảng Chúa 
Jêsus. 

Khi sự ñau khổ ñến, chúng ta có một chọn lựa. 

Người tốt cũng chịu ñau khổ. Kinh Thánh khẳng ñịnh. Vì vậy, khi ñau khổ ñến – và nó 
sẽ ñến – chúng ta phải làm một lựa chọn. Chúng ta có thể gạt bỏ tính cách của ðức 
Chúa Trời và nói, “Nếu ñó là cách ðức Chúa Trời sẽ ñối xử tôi, thì tôi không tin rằng 
Ngài yêu thương tôi nữa.” Hoặc, chúng ta có thể tin cậy Ngài và bám vào Ngài chặt 
hơn. Chúng ta có thể nói, “Oi, Chúa ơi, con biết Ngài thực sự yêu thương con. Con 
không biết những gì ñang xảy ra, nhưng con tin cậy vào Ngài.” 

Ông Phao-lô nhận thức rằng ðức Chúa Trời dùng sự ñau ñớn của ông ñể cho ông có 
lòng thông cảm, hầu cho ông có thể an ủi những người ñang ñi qua những kinh nghiệm 
tương tự. ðối với chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta ñi qua sự thử thách, chúng ta sẽ 
hiểu ñược người khác cảm thấy như thế nào khi họ ñối mặt với những tổn thất của họ, 
và chúng ta có thể an ủi và giúp ñỡ họ. 

Sự ñau khổ cho chúng ta một kinh nghiệm với ðức Thánh Linh. Chúng ta hiểu rằng 
Ngài là ðấng An Ủi, Ngài là trung thành và giúp chúng ta chịu ñựng sự thử nghiệm. Và 
chúng ta có thể chia sẻ niềm an ủi và sức mạnh ñó với người khác ñang cần. 

Chúa ơi, xin dạy chúng con giá trị của sự tin tưởng hoàn toàn vào Ngài. 
Nguyền chúng con chấp nhận sự dạy dỗ của Thánh Linh Ngài, và chia sẻ 
với người khác. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 30 tháng 9 

ðắc Thắng Trong ðấng Christ 
 

“Song tạ ơn ðức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi ñược thắng trong 
ðấng Christ luôn luôn.”  

– 2 Cô-rinh-tô 2:14 

Chữ thắng lợi giả ñịnh trước sự xung ñột. Chúng ta, là con cái ðức Chúa Trời, ñang ở 
trong cuộc xung ñột liên miên. Trên cơ bản, có ba sức mạnh ñang tranh ñấu với Cơ-
ñốc nhân: thế giới (hệ thống thế giới mà bội ngịch chống lại ðức Chúa Trời), xác thịt 
của chúng ta (sự ñồi bại, xa ngã, và sự thúc ñẩy sinh lý mà ñiều khiển cuộc ñời chúng 
ta), và ma quỷ. 

Sự thắng lợi ñến khi chúng ta học tập sống trong ðấng Christ. 

Tại sao sống trong sự thắng lợi trong ðấng Christ là khó khăn như vậy? Tại vì một số 
người không muốn ñấu tranh. Kinh Thánh chép, “Hãy chống lại ma quỷ thì nó sẽ trốn 
xa anh chị em” (Gia-cơ 4:7). Tuy nhiên, mọi khi Sa-tan ñến gần, một số tín ñồ chưa 
chiến ñấu thì ñã bỏ cuộc. Họ chịu thua mà không kháng cự. Chúa Jêsus phán rằng ai 
muốn theo Ngài phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình và theo Ngài. Nhưng xác 
thịt không thích từ bỏ chính mình. Cho nên, một số người chúng ta không từ chối mình 
chút nào. 

Sự thắng lợi ñến khi chúng ta học tập tin cậy vào ðấng Christ ñể giúp ñỡ chúng ta ñối 
xử với sự cám dỗ của Sa-tan.  Sự thắng lợi ñến khi chúng ta cầu xin Ngài ban cho sức 
mạnh mà chúng ta không có, và quyền năng mà vượt khỏi khả năng chúng ta. Như 
Chúa Jêsus ñã phán, chúng ta cần phải ở trong Ngài, vì ngoài Ngài chúng ta không làm 
ñược gì cả. Khi chúng ta ở trong Chúa Jêsus, và Ngài ở trong chúng ta, sự hiện diện 
của ðức Thánh Linh trong chúng ta trở thành bí quyết của sự thắng lợi liên tục. 

Cha ơi, chúng con cảm kích vô cùng về sự thắng lợi mà chúng ta ñạt 
ñược trong ðấng Christ – quyền năng Cha ñã ban cho ñể khắc phục thế 
giới, xác thịt, và ma quỷ. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 1 tháng 10 

Tài Năng Của Chúng Ta 
 

“Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính 
mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi ñến từ ðức Chúa Trời...”  

– 2 Cô-rinh-tô 3:5 

Ông Phao-lô nói với tín ñồ Cô-rinh-tô, “Anh chị em là một lá thơ sống, ñược ñọc và hiểu 
bởi tất cả mọi người.” Cuộc sống của bạn là một thí dụ của ðức Chúa Trời cho người 
ñời xem – tình thương của Ngài, sự tốt lành của Ngài, và ân ñiển của Ngài. Người ñời 
tạo một quan niệm về ðức Chúa Trời bởi những gì họ nhìn thấy trong bạn. Cũng giống 
như ông Phao-lô, khi bạn xem xét trách nhiệm này bạn có thể tự hỏi, "Ai mà thỏa ñáng 
với nhiệm vụ này." Tuy nhiên, như ông Phao-lô tuyên bố, “Tài năng của chúng tôi ñến 
từ ðức Chúa Trời.” 

Mặc dù bạn khôn ngoan hay mạnh mẽ ñến ñâu, bạn sẽ phải ñối mặt với những tình 
huống mà vượt quá khả năng của bạn. 

Nhận thức sự kém cỏi của mình khiến bạn nương tựa vào ðức Chúa Trời 
toàn năng. 

Con người thường hay hứa nguyện sẽ thay ñổi, cuối cùng chỉ phát giác họ không ñủ 
khả năng thực hiện lời hứa. Nhưng khi ðức Chúa Trời là tài năng của bạn, quyền năng 
sẵn sàng cho bạn là vô hạn. Ân ñiển của Ngài không có ño lường; tình yêu của Ngài 
không có giới hạn; quyền năng của Ngài không có ranh giới. Từ sự dồi dào vô hạn của 
Ngài trong Chúa Jêsus, Ngài sẫn sàng ban cho, và cho, và tiếp tục cho thêm. 

Với sự giúp ñỡ và sức mạnh của ðức Chúa Trời, bạn có thể vượt qua bất cứ nghịch 
cảnh mà xong vào cuộc ñời của bạn. Hãy thừa nhận sự thiếu xót của mình. Bước ra 
trong ñức tin, biết rằng trong khi bạn yếu ñuối, Ngài là mạnh mẽ, bạn có thể thực hiện 
mọi sự qua ðấng Christ. 

Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài ban sức mạnh cho kẻ yếu ñuối. Chúng 
con biết Ngài ñã giao thác cho chúng con một trách nhiệm trọng ñại ñể 
làm chứng cho người ñời, và chúng con nhận thấy mình không ñũ khả 
năng làm trọn nhiệm vụ này – nhưng Ngài ñũ. Xin giúp chúng con trông 
ñợi Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 2 tháng 10 

Nhìn Thấy Vật Vô Hình 
 

“Vì chúng tôi không chú tâm vào những sự vật hữu hình, nhưng vào 
những sự vật vô hình vì sự vật hữu hình chỉ là tạm thời, còn sự vật vô 
hình mới là vĩnh cửu.”  

– 2 Cô-rinh-tô 4:18 

Thế giới vật chất – thế giới mà chúng ta nhìn thấy ñược và rờ ñụng ñược – là ba chiều. 
Nhưng thế giới thuộc linh có muôn vàn chiều, không biết bao nhiêu mà kể, mà chúng ta 
không biết ñược. Thế giới thuộc linh là thế giới vô hình. Mặc dù thế giới vật chất ñang ở 
trong quá trình suy tàn, thế giới thuộc linh không bao giờ suy tàn. Nó là vĩnh cửu. 

Khi chúng ta ñể cho tầm nhìn của mình hướng về trái ñất, chúng ta mất ñi 
triển vọng vĩnh viễn. 

Trong thế giới vật chất ba chiều này chúng ta thấy gì? Sự bối rối, khó khăn, và khổ sở. 
ðức Chúa Trời không có hứa cho chúng ta thiên-ñàng trên trái ñất tội lỗi này. Nhưng 
khi chúng ta bởi ñức tin mà nhìn về chiều thuộc linh – quyền năng của ðức Chúa Trời, 
cánh tay của Ngài, tình thương của Ngài – chúng ta sẽ rút ñược sức mạnh ñể chịu 
ñựng. Sau khi nhìn thấy quyền lực uy nghi của Ngài, chúng ta không còn lo sợ những 
hòn núi trước mặt chúng ta, tại vì chúng ta tin chắc Ngài sẽ dẫn chúng ta ñi qua. 

Rất tiếc là rất nhiều người trao ñổi thế giới thuộc linh với thế giới vật chất. Họ bán lỗ 
vương quốc vĩnh viễn của ðức Chúa Trời cho những vui thích thế tục, những hăng say, 
hay ñồ ñạc mà cuối cùng sẽ trôi ñi. Khi chúng ta giữ một triển vọng thế gian, chúng ta 
sẽ không thấy vĩnh viễn. Chúng ta không nên mất triển vọng vĩnh viễn; vì nó giúp chúng 
ta chịu ñựng. 

Chúng ta cần phải nhìn vượt qua vấn ñề của mình và nhìn về ðức Chúa Trời ñời ñời – 
nơi ẩn náu và sức mạnh của chúng ta, và nhìn về những phần thưởng vĩnh cửu ñang 
chờ ñợi những người sống một cuộc sống trong sạch. 

Cha ơi, thế giới vật chất thật hấp dẫn và lôi cuốn. Xin ñiều chỉnh triển vọng 
của chúng con và giúp chúng con chú tâm vào những ñiều vĩnh viễn. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 3 tháng 10 

Hoàn Thành Sự Thánh Hoá 
 

“...’Ta sẽ tiếp nhận các con. Ta sẽ là Cha các con và các con sẽ là con trai, 
con gái Ta...’ Vì chúng ta có những lời hứa như thế, hãy thanh tẩy chính 
mình cho sạch những ñiều ô uế về phần thân thể lẫn tâm linh, hãy hoàn 
thành sự thánh hóa trong niềm kính sợ ðức Chúa Trời.”  

– 2 Cô-rinh-tô 6:17-18; 7:1 

Dưới ánh sáng lời hứa vĩ ñại của ðức Chúa Trời trong câu trên, phản ứng của chúng ta 
phải như thế nào? 

Trước nhất, chúng ta phải thanh tẩy mình cho sạch những ñiều ô uế. ðó là những ñiều 
bẩn thiểu mà chúng ta ñã gieo trong ñầu óc chúng ta – những ý tưởng, thái ñộ, và 
mong muốn mà không thuộc trong tâm trí của con cái Chúa. Vậy phải làm thế nào? 
Thay thế những ñiều sai với những ñiều ñúng, tràn ñầy tâm trí với Lời Chúa. Như tác 
giả Thi-thiên chép, ”Người trẻ tuổi phải làm sao cho ñường lối mình ñược trong sạch? 
Phải cẩn thận theo lời Chúa.” (Thi-thiên 119:9). 

ðây là một sự thật tuyệt vời: bạn là con cái ðức Chúa Trời. 

Thứ hai, chúng ta cần phải tách rời mình từ thế giới không tin. ðức Chúa Trời muốn 
dân Ngài trong sạch. Chúa phán, “Hãy ra khỏi giữa vòng chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi 
họ, chớ ñộng ñến ñồ ô uế.” (2 Cô-rinh-tô 6:17). Vì tình yêu vĩ ñại của ðức Chúa Trời, và 
sự hy sinh cao cả của Ngài hầu nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài, chúng ta phải 
ñáp ứng với một cuộc sống thánh khiết. Vì ñó là ao ước của ðức Chúa Trời cho con cái 
Ngài, chúng ta phải quyết tâm sống một cuộc sống riêng biệt với những người xung 
quanh, và sống trong sạch trước mặt Ngài. 

Thông qua Chúa Jêsus, ðức Chúa Trời ñã tiếp nhận bạn và gọi bạn là con Ngài. ðiều 
này có thúc ñẩy bạn làm ñẹp lòng Ngài không? 

Chúa ơi, xin giúp chúng con trong sạch trong tư tưởng, trong lòng, và 
trong tâm trí. Xin làm chúng con trong sạch, như Ngài là trong sạch. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 4 tháng 10 

Sự Dồi Dào Của Ân Huệ Ngài 
 

“Vì anh em biết ân huệ của ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn 
giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ ñể bởi sự nghèo 
khổ của Ngài anh chị em ñược trở nên giàu sang.”  

– 2 Cô-rinh-tô 8:9 

Ai có thể ước lượng sự giàu sang của ðức Chúa Trời? Thi-thiên 50:10 chép, “Vì tất cả 
thú rừng ñều là của Ta. Súc vật trên ngàn ñồi cũng vậy.” Nhưng ñó chỉ mô tả một hình 
ảnh chúng ta có thể hiểu ñược. Sự thật là, tất cả vũ trụ và mọi vật trong ñó ñều thuộc 
về Ngài. Và nếu ñó là chưa ñủ, Ngài có thể tạo một tỷ vũ trụ thêm, chỉ bằng lời phán 
của Ngài. 

Chúa Jêsus cầu nguyện, “Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha 
trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha” (Giăng 17:5). 
Chúa Jêsus dự phần trong tất cả sự giàu sang của ðức Chúa Trời, nhưng vì cớ bạn, 
Ngài trở nên nghèo. Ngài rời nơi vinh hiển, là nơi Ngài ñược tán dương và tôn sùng, và 
giáng sinh trong chuồng ngựa, trong một gia ñình nghèo khổ, ít người biết ñến. Ngài 
ñến, biết rằng Ngài sẽ ñi lang thang khắp nơi, không có của cải gì cả, mặc dù trên thực 
tế tất cả ñều thuộc về Ngài. 

Sự giàu sang mà Chúa Jêsus mong muốn chia sẻ với bạn là sự giàu sang 
ñời ñời, không thể ño lường bằng vật chất trong thế gian như vàng hay 
bạc. 

Ông Phi-e-rơ mô tả những giàu sang ñó là “gia tài không hề bị mục nát, hư hoại hay 
phai tàn, ñã dành cho anh chị em trên trời, là những người nhờ ñức tin ñược quyền 

năng của ðức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi.” (1 Phi-e-rơ 1:4‑5). 

Sự giàu sang ñang chờ ñợi chúng ta ở trên trời. Trong ñó một số là sẵn sàng cho 
chúng ta ngày nay – niềm vui dư dật, sự thương xót vô hạn, sự bình an của ðấng 
Christ, sự công chính, hy vọng, và tình thương. 

Cám ơn Cha ban cho sự giàu sang ñẹp ñẻ mà chúng con kinh nghiệm mỗi 
ngày khi chúng con bước ñi trong tình yêu với Cha. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 10 

Cuộc Chiến ðấu Thuộc Linh 
 

“Vì dù sống trong xác thịt, chúng tôi không chiến ñấu theo xác thịt ñâu.”  

– 2 Cô-rinh-tô 10:3 

Những lúc khi chúng ta cảm thấy băn khoăn, buồn bã, chán nản, thoái chí, hay ngã 
lòng, mà không có lý do rõ ràng, ñó có thể là do bởi một lực lượng thuộc linh. Tất cả 
chúng ta ñều ở trong một trận chiến thuộc linh, dù cho chúng ta biết ñược hay không. 
Và trong cuộc chiến thuộc linh này, ñiều quan trọng là chúng ta phải sử dụng những vũ 
khí thích hợp. 

Một trong những vũ khí tốt nhất cho chiến tranh thuộc linh là Lời của ðức Chúa Trời. 
“Vì lời của ðức Chúa Trời sống ñộng và ñầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi” 
(Hê-bơ-rơ 4:12). Mỗi lần Sa-tan cám dỗ Chúa Giêsu, Ngài trả lời với Lời của ðức Chúa 
Trời. Lời Chúa là một vũ khí mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn ñể chống lại những 
cám dỗ mà kẻ thù ñặt trước bạn.  

ðức Chúa Trời biết trận chiến sẽ ác liệt như thế nào, và ñã trang bị chúng 
ta một cách kỷ lưởng cho chúng ta ñấu tranh có hiệu quả. 

Cầu nguyện cũng là một vũ khí quan trọng, nhưng rất lạ, người ta thường ñể dành cầu 
nguyện như là một phương sách cuối cùng. Quan ñiểm của chúng ta về cầu nguyện sẽ 
thay ñổi như thế nào nếu chúng ta biết Sa-tan chống lại nó một cách mãnh liệt? Sa-tan 
biết những gì chúng ta không biết, ñó là, cầu nguyện là nhân tố quyết ñịnh trong trận 
chiến thuộc linh. 

ðức Chúa Trời ñã trang bị chúng ta kỷ lưởng ñể chúng ta tranh ñấu có hiệu quả. Chúng 
ta có Thánh Linh của Ngài. Chúng ta có Lời của Ngài. Chúng ta có quyền năng của cầu 
nguyện. Hãy sử dụng các loại vũ khí hùng mạnh này ñể chống lại những mưu mẹo của 
ma quỷ ñang tìm cách tiêu diệt chúng ta và giam giữ chúng ta. Nguyền chúng ta sử 
dụng các vũ khí này ñể xưng sự thắng lợi mà Chúa Giêsu ñã ñạt ñược qua cây thập tự. 

Cha ơi, xin tha thứ chúng con nương tựa vào phương kế của mình. 
Nguyền chúng con bắt ñầu sử dụng những lợi thế mà Cha ñã ban cho 
chúng con trong những trận chiến thuộc linh. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 6 tháng 10 

Ân Sủng Dư Dật 
 

“Nhưng Ngài phán với tôi: ‘Ân sủng Ta ñủ cho con rồi, vì quyền năng của 
Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu ñuối.’ Vì vậy tôi rất vui mừng tự hào 
trong sự yếu ñuối của tôi, ñể quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở 
luôn trong tôi”  

– 2 Cô-rinh-tô 12:9 

Ông Phao-lô có một cái “dằm trong thân xác.” ðã ba lần ông nài xin Chúa cho nó lìa 
khỏi ông, và câu Kinh Thánh trên là câu trả lời của Chúa, “Ân sủng Ta ñủ cho con rồi.” 

Cuộc sống là ñầy dẩy phiền muộn, ñau ñớn, bi kịch, thất vọng, và ñau buồn; và ðức 
Chúa Trời không hứa rằng chúng ta sẽ ñược miễn từ những ñiều này. Sự khác biệt 
giữa Cơ-ñốc nhân và phi-Cơ-ñốc nhân là, những ñiều này chỉ có thể xảy ra ñến con cái 
Chúa nếu Chúa cho phép. 

Hoạn nạn thường thường dẫn ñến sự tăng trưởng thuộc linh lớn nhất. 

Sự ñau khổ dẫn tới một mối quan hệ sâu sắc với ðức Chúa Trời; và dường như ngoài 
ra không có cách nào khác. Ông Phao-lô ñã học ngợi khen Chúa qua cái dằm trong 
thân xác. Ông vui mừng và tạ ơn Chúa, “Vì tôi xác nhận rằng những sự ñau ñớn trong 
hiện tại không ñáng so với sự vinh quang tương lai sẽ ñược bày tỏ cho chúng ta.” Thái 
ñộ của ông hoàn toàn thay ñổi. Ông không còn coi cái dằm như một nguyền rủa mà là 
một phước lành. 

Hiểu biết và kinh nghiệm mối ân huệ dư dật này là rất quan trọng ñối với chúng  ta, vì 
nó sẽ dẫn chúng ta ñi qua ñêm tối tăm nhất, và giúp chúng ta có thể mỉm cười trong khi 
thất vọng. Chính là ân huệ này chống ñỡ chúng ta khi tất cả những gì khác ñều thất bại. 
Chính là ân huệ này biến cây thập tự của bạn thành một mảo miện. 

Cha ơi, cảm tạ Cha rằng ân huệ dư dật của Cha chống ñỡ chúng con. 
Nguyền chúng con yên nghỉ trong ân huệ ñó trong lúc chúng con cần nó 
nhất. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 7 tháng 10 

Ân Sủng và Bình An 
 

“Nguyện xin ðức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa Giê-su Cơ ðốc ban 
ân sủng và bình an cho anh chị em.”  

– Ga-la-ti 1:3 

Ông Phao-lô dùng lời chào Hy-lạp “charis”, là ân sủng, với lời chào Do-thái “shalom”, là 
bình an. “Ân sủng và bình an”. Lời chào này ñược dùng mười bảy lần trong Tân Ước, 
luôn luôn theo thứ tự này, "ân sủng và bình an. Tôi nghĩ rằng ñó có một mục ñích; bởi 
vì tôi ñã phát hiện trong cuộc sống riêng của tôi, tôi không biết sự bình an của ðức 
Chúa Trời cho ñến khi tôi hiểu ñược ân huệ của Ngài. 

Khi còn trẻ người ta dạy tôi rằng tôi phải cố gắng ñể xứng ñáng với phước lành của 
ðức Chúa Trời – nếu tôi làm việc siêng hay giữ cam kết của mình, thì Chúa sẽ ban 
phước tôi. Nhưng nếu tôi làm không trọn, Ngài sẽ không ban phước. Lúc ñó tôi cố gắng 
tìm kiếm những gì mà tôi không thể xứng ñáng ñược. Nhưng ân sủng có nghĩa là “ñặc 
ân không xứng ñáng, không thể cố gắng ñể ñạt ñược.” Nếu chúng ta có thể cố gắng ñể 
ñạt ñược, thì nó không còn là ân sủng, nó sẽ là tiền công. 

Phước lành của ðức Chúa Trời không phụ thuộc vào lòng trung thành 
hoặc công việc nặng nhọc của chúng ta, mà là căn cứ vào bản chất tình 
yêu của Ngài. 

Bây giờ tôi ñã hiểu rõ hơn về ân huệ, tôi ñã học mong ñợi ðức Chúa Trời ban phước 
tôi mặc dù tôi biết tôi hoàn toàn không xứng ñáng. 

Ông Phao-lô nói với chúng ta rằng ðức Chúa Trời ñã bày tỏ ân huệ của Ngài bằng 
cách sai Con Ngài ñến ñể chết thay cho tội lỗi chúng ta. “Tất cả chúng ta ñều như chiên 
ñi lạc, mỗi người ñi theo ñường lối riêng của mình. Nhưng CHÚA ñã chất tội lỗi của tất 
cả chúng ta trên Người.” (Ê-sai 53:6). Trong khi chúng ta còn là tội nhân, ðấng Christ 
ñã chết – không phải cho người tốt, không phải cho người công chính, nhưng cho 
người không công chính.  

ðó là ân huệ. 

Chúa ơi, cám ơn Ngài do ân huệ mà ban cho chúng con sự bình an và sự 
hiểu biết tuyệt vời ñể gìn giữ tâm hồn và tâm trí chúng con. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 8 tháng 10 

Sự Cứu Rỗi ðẹp ñẽ 
 

“Tôi bị ñóng ñinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không 
còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống 
trong thân xác tức là sống trong ñức tin nơi Con ðức Chúa Trời, là ðấng 
ñã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.”  

– Ga-la-ti 2:20 

ðức Chúa Trời muốn cho chúng ta chiến thắng tội lỗi. Ngài biết chúng ta bị cám dỗ 
thường xuyên, và Ngài muốn giải phóng chúng ta khỏi những cám dỗ và những hậu 
quả của tội lỗi. Giải pháp của Ngài cho chúng ta là giết chết ñời sống xác thịt. Ông 
Phao-lô chép, “Chúng ta biết ñiều này: người cũ của chúng ta ñã bị ñóng ñinh trên thập 
tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt ñi, và chúng ta không còn nô lệ 
cho tội lỗi nữa.”  (Rô-ma 6:6). “Vì thế ñừng ñể cho tội lỗi thống trị trên thân thể hay chết 
của anh chị em khiến anh chị em phải tuân theo dục vọng của nó. ðừng hiến chi thể 
anh chị em làm ñồ dùng bất chính cho tội lỗi nữa...  Vì tội lỗi sẽ không còn thống trị anh 
chị em” (Rô-ma 6:12-14). 

Cái bản chất cũ và tội ác không còn cai trị chúng ta nữa. 

Khi cám dỗ nảy sinh, chúng ta có thể cho như bản chất cũ ñã bị ñóng ñinh với Chúa 
Jêsus Christ. Khi chúng ta vấp ngã, chúng ta có thể ñem tội ñó trở về ngay cây thập tự 
và nói, “Tôi ñã bị ñóng ñinh thập tự giá – tội lỗi không thể có quyền thống trị trên tôi; tôi 
sẽ không bị nó cai trị.” Và Chúa sẽ bắt ñầu giải cứu chúng ta từ tội lỗi ñó, dần dần, từ từ, 
cho ñến khi nó không còn hấp dẫn nữa. 

ðức Chúa Trời làm cho chúng ta những gì chúng ta không thể làm cho chính mình – 
giải cứu chúng ta. ðó là ñẹp ñẽ biết bao. 

Cha ơi, cám ơn Cha, thông qua Chúa Jêsus Christ, cho chúng con thắng 
lợi trên quyền lực của tội lỗi mà ñã từng nắm giữ chúng con. Xin giúp 
chúng con nắm vững chân lý này và sống trong sự công chính và bình an. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 9 tháng 10 

Sự Rủa Sả Của Tội Lỗi 
 

“Chúa Cứu Thế ñã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài 
chịu rủa sả thay cho chúng ta vì Thánh Kinh chép: ‘ðáng rủa thay cho kẻ 
bị treo trên cây gỗ’...”  

– Ga-la-ti 3:13 

Luật pháp mà ðức Chúa Trời cho con cái Y-sơ-ra-ên là vì lợi ích và phước lành của họ. 
Nhưng luật pháp là khắc nghiệt. Luật pháp mang theo sự rủa sả – người không tuân 
theo pháp luật phải chết. Như ông Gia-cơ chỉ ra, “Người nào giữ trọn cả Kinh Luật, dù 
chỉ phạm một ñiều cũng mắc tội như ñã phạm tất cả” (Gia-cơ 2:10). Nếu bạn cố gắng 
ñể ñược công chính trước mặt ðức Chúa Trời bằng cách tuân giữ luật pháp nhưng bạn 
vi phạm một ñiểm, thì bạn cũng lọt dưới sự rủa sả của pháp luật. 

Vì vậy, chúng ta ñều là có tội. Chúng ta ñều ñáng chết. Nhưng Chúa Giêsu mang tội lỗi 
của chúng ta và chết thay cho chúng ta. Có nghĩa là không những chúng ta không cần 
phải gánh chịu sự rủa sả của pháp luật, mà còn ñược phước. Sự hy sinh của Ngài ñã 
mang cho chúng ta phước lành của Áp-ra-ham. Vì chúng ta ñọc, “Nhờ Chúa Cứu Thế 
Giê-xu các phúc lành của Áp-ra-ham cũng ñược ban cho các dân ngoại, và nhờ ñức tin 
chúng ta nhận ñược ðức Thánh Linh ñã hứa.” (Ga-la-ti 3:14). 

Qua sự chết của Ngài trên cây thập tự, Chúa Giêsu ñã mang cho chúng 
ta tự do, sự cứu rỗi, sự tha thứ, sự công chính, và hy vọng. 

Oi, các phước lành của ðức Chúa Trời ñã ñến với tôi qua Chúa Giêsu Christ! Ngài tốt 
biết bao, và thương yêu chúng ta biết bao, mà Ngài ñã trở thành rủa sả vì chúng ta, 
chịu ñựng xấu hổ, ñau ñớn như vậy, hầu cho chúng ta ñược giải thoát khỏi sự rủa sả 
của pháp luật! 

Cha ơi, chúng con cảm kích vô cùng rằng Cha sai Con Một của Cha ñể 
chuộc chúng con khỏi sự rủa sả của pháp luật. Chúng con cảm kích vô 
cùng về tình thương và lòng thương xót của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 10 

A-Ba, Cha Ơi! 
 

“Vì anh chị em là con nên ðức Chúa Trời sai Thánh Linh của Con Ngài 
ngự vào lòng chúng ta và kêu lên: A-ba, Cha ơi!”  

– Ga-la-ti 4:6 

Tôi không phải ñược sinh ra tự nhiên là con của ðức Chúa Trời; Tôi trở thành là con 
của Ðức Chúa Trời bởi một sự sinh mới, là tái sanh bởi Thánh Linh của Ngài. “Vì hết 
thảy kẻ nào ñược Thánh Linh của ðức Chúa Trời dắt dẫn, ñều là con của ðức Chúa 
Trời. Thật anh em ñã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi ñặng còn ở trong sự sợ hãi; 
nhưng ñã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ ñó chúng ta kêu rằng: A-ba! 
Cha!” (Rô-ma 8:14-15). 

Abba là “cha” của tiếng Do Thái, giống như “daddy” của tiếng Anh. Nó có sự quý mến 
thân mật trong ñó. 

Chúng ta cần phải tin rằng ðức Chúa Trời là Abba, Cha của chúng ta. 

Một số người nghĩ rằng bởi vì ðức Chúa Trời là quá ñáng kinh sợ, chúng ta ngay cả 
không nên gọi tên của Ngài. Nhưng cũng có những người lại quá thân mật, quá tuỳ tiện 
với ðức Chúa Trời. Họ gọi Ngài là “Cha ở trên lầu” 

Chúng ta cần phải cân bằng giữa hai thái ñộ. Chúng ta cần phải biết rằng ðức Chúa 
Trời là Cha chúng ta, Abba của chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta có thể 
có sự gần gũi ñẹp ñẽ với Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải có sự tôn kính sâu sắc nhất 
ñối với Ngài, không bao giờ cẩu thả với Ngài. 

Nguyền chúng ta, là con cái ðức Chúa Trời, kêu gọi Ngài Abba, Cha ơi; và nhận thức 
những phúc lợi của cơ nghiệp vinh quang mà chúng ta ñược hưởng trong Chúa Jêsus 
Christ, là những phước lành thuộc chúng ta khi chúng ta trở thành con cái của ðức 
Chúa Trời. 

Cha ơi, cảm tạ Cha rằng, chúng ta xưa vốn là người nước ngoài, hiện có 
thể ñược gọi là con cái của Cha qua Chúa Jêsus.Cám ơn, Abba, Cha ơi, 
về sự giàu sang mà chúng con có trong Chúa Jêsus Christ. 

 



 

Ngày 11 tháng 10 

Công Việc Hay Trái của Thánh Linh 
 

“Nhưng trái của Thánh Linh là lòng yêu thương...”  

– Ga-la-ti 5:22 

Ông Phao-lô ñã nói về công việc của xác thịt, rồi tiếp theo ông nói, “Nhưng trái của 
Thánh Linh...” Chữ “nhưng” là một liên từ phân tách, nó liên kết hai ý nghĩ trái ngược 
nhau. Sự trái ngược là giữa công việc của xác thịt và trái của Thánh Linh.  

Bất cứ khi nào bạn nói về công việc, là bạn nói về sự cố gắng của xác thịt. Chúng ta 
ñều thỉnh thoảng rơi vào cái bẫy này mà làm chúng ta thất vọng. Chúng ta hứa Ðức 
Chúa Trời lần sau sẽ làm tốt hơn. Nhưng không biết tại sao, mặc dù với sự chân thành 
trong lòng tôi, tôi không thể giữ những lời nguyền ñó. Nếu tôi nỗ lực ñể làm vui lòng 
ðức Chúa Trời với công việc của tôi, thì tôi ñã lọt trong một tình trạng không thể thực 
hiện, bởi vì, “Không ai ñược tuyên xưng công chính nhờ các việc tuân giữ Kinh Luật.” 
(Ga-la-ti 2:16). 

Nếu bạn có tình yêu “agape” của ðức Thánh Linh, trái sẽ trổ ra từ cuộc 
sống của bạn. 

Bất cứ khi nào bạn nói về trái quả, là bạn nói về một mối quan hệ. Chúa Jêsus phán, 
“Như nhánh nho, nếu không liền với cây nho, thì tự nó không ra quả ñược. Khi các con 
không ở trong Ta thì cũng chẳng kết quả gì.” (Giăng 15:4). Nếu bạn có một mối quan 
hệ tốt ñẹp với ðức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ, hậu quả tự nhiên của nó sẽ là trái 
quả. Tự tôi không thể kết những trái mà ðức Chúa Trời muốn, ngoại trừ ở trong Chúa 
Jêsus. 

Quả của Thánh Linh là tình yêu “agape”. Bạn không thể ở trong một mối quan hệ với 
ðức Chúa Trời mà không có tình yêu này thấm ra từ bạn – nó sẽ xảy ra một cách tự 
nhiên khi bạn ở trong Ngài. 

Quả của Thánh Linh có lộ ra trong cuộc sống của bạn không? Hãy ở trong Ngài và ñể 
Lời của Ngài ở trong bạn. Hãy kiên trì, và tình yêu của ðức Chúa Trời sẽ bắt ñầu phát 
triển và làm hoàn toàn trong ñời bạn. 

Cha ơi, xin giúp chúng con ñể lại dấu vết ñẹp ñẽ của tình thương Cha cho 
người khác. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 12 tháng 10 

Vinh Hiển Của Tôi Là Cây Thập Tự 
 

“Tôi không khoe khoang, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Giê-su 
Cơ ðốc chúng ta...”  

– Ga-la-ti 6:14 

Nếu bạn có bất cứ gì ñáng giá, là ðức Chúa Trời  ban cho. ðôi khi con người lãng phí 
những ân tứ ðức Chúa Trời ñã giao phó cho họ, bằng cách sử dụng ñó cho sự vinh 
quang của mình thay vì cho Ngài. Và con người thường tự hào về tài năng của họ, 
dường như ñó là công lao của mình. Nhưng bạn không thể khoe khoan những gì mà 
bạn ñược giao cho. 

Hãy khoe và vinh quang trong thập tự giá. Nó nói về tình yêu thương vĩ 
ñại của Chúa Jêsus Christ ñối với bạn và tôi. 

Tại sao Kinh Thánh bảo chúng ta vinh quang trong thập tự giá của Chúa Jêsus Christ? 
Trước hết, chúng ta khoe khoang về thập tự giá bởi vì nó nói về mức ñộ của tình yêu 
ðức Chúa Trời cho chúng ta. Nó nhắc chúng ta rằng ðức Chúa Trời ñã sẵn sàng hy 
sinh ñến mức nào – ñể giúp ñỡ chúng ta, cứu chúng ta, và ban phước cho chúng ta. 
Chúng ta khoe khoang về thập tự giá bởi vì chính ở trên thập tự giá mà Chúa Giêsu 
chinh phục Satan và giải phóng chúng ta từ tội lỗi, ñể chúng ta có thể tận hưởng sự 
giao thông với ðức Chúa Trời. Chính là thông qua thập tự giá mà chúng ta ñắc thắng 
trên xác thịt và mồ mả. 

Vì vậy, chúng ta vinh khoang về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ mà mang ñến cho 
chúng ta sự cứu rỗi, cuộc sống dồi dào, và niềm hy vọng của sự sống ñời ñời trong 
thiên ñàng. 

Tôi sẽ không khoe khoang bất cứ gì, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Giê-su! 
Không có danh khác mà chúng ta nhờ ñó ñược cứu; không có danh khác ñã mang lại 
cho chúng ta tự do và thắng lợi tuyệt vời. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ rằng Cha yêu thương chúng con ñến nỗi Cha 
ñã sai Con Một của Cha ñến, ñể mua chuộc chúng con khỏi ách nô lệ của 
sự ñồi bại, hầu cho chúng con có thể nhận biết Cha và sống trong sự giao 
thông vĩnh cữu với Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 13 tháng 10 

Nhận Biết ðức Chúa Trời 
 

“Tôi cầu xin ðức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, 
chính Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và ñược 
khải thị ñể nhận biết Ngài.”  

– Ê-phê-sô 1:17 

“Người có tánh xác thịt không nhận ñược những sự bí ẩn thuộc về Thánh Linh của ðức 
Chúa Trời; họ cũng không thể hiểu nổi vì phải nhờ ðức Thánh Linh mà suy xét.” (1 Cô-
rinh-tô 2:14). Không có Thánh Linh, chúng ta chỉ biết Ngài là ðức Chúa Trời, và ngoài 
ra không biết gì thêm. 

Chúng ta biết ðức Chúa Trời hiện có, một phần là vì vật sáng tạo của Ngài làm chứng 
về Ngài. “Các từng trời loan truyền vinh quang của ðức Chúa Trời, cõi không gian 
tuyên bố công việc của tay Ngài. Ngày này qua ngày khác, truyền rao sứ ñiệp, ñêm nọ 
ñến ñêm kia bầy tỏ sự hiểu biết” (Thi-thiên 19:1-2). Vì Ngài biểu lộ mình trong thiên 
nhiên rõ ràng như vậy, con người không có lý do gì ñể phủ nhận sự tồn tại của ðức 
Chúa Trời. 

Nhưng không chỉ biết rằng ðức Chúa Trời tồn tại, chúng ta còn có thể hiểu biết bản 
tánh của Ngài bằng cách nhìn vào Chúa Jêsus. Chúa ñến hầu biểu lộ ðức Chúa Trời 
cho con người. “Những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài” 
(Hê-bơ-rơ 1:1-2). Chúa Jêsus phán, “Người nào thấy Ta là ñã thấy Cha”  (Giăng 14:9).  

Chúng ta biết lòng thương xót của ðức Chúa Trời, ân sủng, lòng từ bi, sự tốt lành, và 
tình yêu thương của Ngài, là vì chúng ta thấy những bản chất ñó trong Chúa Giêsu. 
Ngài là ðức Chúa Trời trong xác thịt. 

Thông qua thiên nhiên, thông qua Lời Ngài, và thông qua Chúa Jêsus, chúng ta có thể 
tiến tới sự hiểu biết ðức Chúa Cha. 

Khi chúng ta bắt ñầu bước ñi theo Chúa Jêsus, ðức Thánh Linh sẽ dạy 
chúng ta những chân lý sâu sắc của ðức Chúa Trời. 

Người hiểu biết ðức Chúa Trời là ñược phước biết bao! 

Cha ơi, cảm tạ Cha biểu lộ mình cho chúng con, hầu cho chúng con có 
thể biết ñược niềm vui của một cuộc sống trong sự giao thông với Cha, và 
có niềm hy vọng của sự sống ñời ñời. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 14 tháng 10 

Tác Phẩm Của ðức Chúa Trời 
 

“Vì chúng ta là tác phẩm của ðức Chúa Trời, ñược tạo nên trong Chúa 
Cứu Thế Giê-xu ñể làm những việc lành, là việc ðức Chúa Trời ñã ñịnh 
trước cho chúng ta ñể theo ñó mà tiến hành.”  

– Ê-phê-sô 2:10 

ðức Chúa Trời ñã sắp ñặt hết tương lai của bạn – mỗi giờ phút, mỗi ngày. Ngài biết rất 
chính xác những gì Ngài muốn bạn làm trong thế giới này cho sự vinh hiển của Ngài, 
và Ngài biết rất chính xác những gì Ngài cần phải làm trong ñời bạn ngày nay ñể chuẩn 
bị bạn cho nhiệm vụ ngày mai. Biết rằng trước khi chúng ta có hơi thở ñầu tiên, ðức 
Chúa Trời ñã có một thiết kế cho chúng ta và ñã biết từng bước mà Ngài sẽ làm ñể 
thực hiện kế hoạch của Ngài cho chúng ta, là một nguồn an ủi biết bao. 

ðức Chúa Trời làm việc trong ñời bạn là vì bạn là tác phẩm của Ngài. 
Nguyền chúng ta quy phục mình dưới tay Ngài. 

Nhiều ñiều Chúa làm, hay cho phép xảy  ra, có vẻ không dễ chịu. Thực ra, ñôi khi 
những ñiều ñó rất là khó chịu. Bởi vì chúng ta không thể thấy ñược hình ảnh lớn hơn – 
nguyên cả bức tranh – chúng ta không hiểu những bài học khó chịu ñó ñang tác dụng 
cùng nhau như thế nào ñể hoàn thành bức tranh trọn vẹn. ðôi khi ý ñịnh của ðức Chúa 
Trời gây sự nhầm lẫn hoặc làm lung lay chúng ta – dường như không có gì hợp lý, 
không có gì ăn khớp với nhau. Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi chi tiếc ñều 
là thiết yếu ñể tạo nên cuộc ñời mà ðức Chúa Trời muốn xây dựng trong chúng ta. 

Những ngày dự bị không dễ dàng, nhưng cần thiết. ðức Chúa Trời ñang làm việc trong 
bạn bởi vì bạn là tác phẩm của Ngài. Nguyền chúng ta quy phục mình dưới tay Ngài 
hầu cho Ngài có thể ñúc nặn và uốn nắn theo mục ñích của Ngài. Nguyền chúng ta 
dùng mỗi hơi thở của mình ñể mang lại cho Ngài vinh hiển và danh dự. 

Cha ơi, cảm tạ Cha về công việc Cha ñã làm và ñang làm trong ñời chúng 
con. Chúng  con muốn thành công cụ ñể tôn vinh Cha. Xin làm việc trong 
ñời chúng con theo ý Cha, dạy dỗ, rèn luyện chúng con ñể Cha có thể sử 
dụng. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 10 

Ngài Có Khả Năng 
 

“ðức Chúa Trời là ðấng dùng quyền năng tác ñộng trong chúng ta, có thể 
thực hiện muôn phần hơn tất cả những ñiều chúng ta cầu xin hoặc suy 
tưởng...”  

– Ê-phê-sô 3:20 

Chúng ta có xu hướng ño lường những chướng ngại trước mặt chúng ta căn cứ vào 
khả năng riêng của mình. Và ñó là hợp lý nếu chúng ta là người phải vượt những ñồi 
núi ñó. Nhưng ñó là thước ño lường sai nếu ðức Chúa Trời là ðấng sẽ dời núi ñó cho 
chúng ta. Mức ñộ khó khăn phải ñược ño lường bằng năng lực của người xử lý công 
việc ñó. Nếu ðức Chúa Trời là ðấng ñiều khiển ngọn núi, chữ "khó khăn" không có chỗ 
trong phương trình. Như Ngài ñã phán “Này, Ta là CHÚA, ðức Chúa Trời của cả nhân 
loại. Có việc chi khó quá cho Ta chăng?" (Giê-rê-mi 32:27). 

Chúng ta phải học cách mà không nhìn vào tình huống trong ánh sáng 
của sức mạnh mình, nhưng trong ánh sáng của sức mạnh ðức Chúa Trời. 

Khi bác sĩ nói, "Xin lỗi, không có hy vọng. Tôi ñã làm hết tất cả những gì tôi có thể làm," 
chúng ta tuyệt vọng. Tại sao? Bởi vì con người ñã làm hết tất cả họ có thể làm và kết 
luận rằng không có hy vọng, mà chúng ta không nghĩ ñến ðức Chúa Trời. Nhưng ngay 
lúc bạn ñể ðức Chúa Trời vào vấn ñề, nỗi tuyệt vọng trôi ñi. Khi bạn nhớ ñến ðức 
Chúa Trời, niềm hy vọng trở về. 

Chúng ta phải nhớ rằng ðức Chúa Trời có thể giải cứu chúng ta từ lò lửa hừng, và hầm 
sư tử. Ngài có thể giải cứu bạn khỏi tội lỗi và sự chết, và từ bất cứ khó khăn nào khiến 
bạn ñau khổ. 

Bạn có phải ñang ñối mặt với một ngọn núi không? Hãy cầu xin Chúa giúp ñỡ. Hãy cầu 
xin Ngài bầy tỏ quyền năng vì cớ bạn – rồi hãy tin rằng Ngài sẽ nhậm lời. 

Cha ơi, cám ơn Cha yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con dời tầm 
mắt ra khỏi tình huống và tập trung vào khả năng tuyệt vời của Cha. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 16 tháng 10 

Gây Dựng Trong Tình Yêu Thương 
 

“Nhưng Ngài muốn chúng ta nói lên sự thật trong tình yêu thương ñể 
trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên ðấng làm ñầu – tức là Chúa 
Cứu Thế từ Ngài toàn thân ñược kết cấu và hợp lại với nhau do gân cốt 
hỗ trợ; khi mỗi bộ phận hoạt ñộng thích nghi thì thân thể tăng trưởng và 
tự gây dựng trong tình yêu thương.”  

– Ê-phê-sô 4:15-16 

Một cậu bé nói với ba nó sau buổi nhóm nhà thờ, “Hình như ðức Chúa Trời tức giận 
chúng tôi nữa.” ðó là một lời nói ñáng buồn về một sự thật ñáng tiếc. Mặc dù ðức Chúa 
Trời kêu gọi nhà thờ nói lên sự thật trong tình thương, hầu cho cơ thể Chúa Jêsus 
Christ có thể tăng trưởng và trưởng thành trong hình bóng của Ngài, nhưng nhà thờ 
không luôn luôn nói với tình yêu thương. ðôi khi nhà thờ chia sẻ Lời Ngài với thái ñộ 
tức giận hay bực mình. 

Chúng ta phải ñể tình thương bao phủ tất cả những gì chúng ta làm. 

Nếu chúng ta phục vụ người khác trong tình yêu thương, xây dựng họ lên, khuyến 
khích họ và giúp họ tìm chỗ hầu việc Chúa, họ sẽ trưởng thành trong tình yêu thương, 
và cơ thể của Chúa Jêsus Christ sẽ tăng trưởng một cách tràn ngập. 

Mỗi người chúng ta có một kêu gọi riêng biệt trong cơ thể của Chúa Jêsus Christ. Nếu 
chúng ta không ñiền vào chỗ ñó, chúng ta sẽ ñể lại một kẽ hở. Cơ thể sẽ yếu ñi, và nhà 
thờ sẽ mất hiệu lực. Nguyền ðức Chúa Trời giúp bạn tìm ñược cơ hội hầu việc riêng 
biệt của bạn, và nguyền Ngài sử dụng bạn ñể nuôi nấng người khác – tăng cường họ, 
khuyến khích họ, và yêu thương họ... vì cớ Ngài và sự vinh hiển của Ngài. 

Cha ơi, chúng con muốn trở thành con người Cha ñịnh ý. Nguyền chúng 
con thể hiện tình yêu thương của Cha và ñược xây dựng trong tình yêu ñó 
khi chúng con khuyến khích và tăng cường lẫn nhau qua ðức Thánh Linh. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 10 

Nếp Sống Của Tín ðồ 
 

“Vậy, anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình, ñừng xử 
sự như người dại dột nhưng như người khôn ngoan...”  

– Ê-phê-sô 5:15 

Kẻ ngu dại phung phí thì giờ. Họ lãng phí thì giờ quý báu mà ðức Chúa Trời ñã ban 
cho, ñi qua cuộc ñời không có cân nhắc những gì họ làm với thì giờ mà Chúa giao phó 
cho họ. Nhưng người khôn ngoan sống một cách thận trọng, họ biết lợi dụng thì giờ. 

Người khôn ngoan muốn biết ý Chúa cho ñời họ, vì ñó là sự hiểu biết quan trọng nhất. 
Kẻ ngu dại dò dẫm qua cuộc ñời, không bao giờ biết tại sao họ tồn tại, và không bao 
giờ thực sự quan tâm ñến vấn ñề ñó. Họ chỉ sống cho ngày nay và không suy tưởng về 
vĩnh viễn. 

Muốn sống một cách thận trọng là phải tìm hiểu ý muốn của Chúa. 

Muốn sống một cách thận trọng là phải ñược ñầy dẩy Thánh Linh. Kẻ ngu dại làm tối 
sầm tâm trí mình với rượu chè, trở thành vô trí giác ñối với những ñiều quan trọng. 
Nhưng người khôn ngoan tràn ñầy Thánh Linh, tâm trí cảnh giác về sự của Thánh Linh.  
Sự mong muốn của họ là bước ñi theo ý muốn của Chúa; sống theo kế hoạch và mục 
ñích của ðức Chúa Trời cho ñời họ một cách chính xác. 

Ý muốn của ðức Chúa Trời cho chúng ta là cảm tạ Ngài trong mọi hoàn cảnh (1 Tê-sa-
lô-ni-ca 5:18). Nhưng tôi chỉ có thể tạ ơn Chúa trong mọi sự nếu tôi hiểu biết và nhận 
thức rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu kính ðức Chúa Trời. 

Hiểu biết ý Chúa và ñược ñầy dẩy Thánh Linh sẽ giúp chúng ta sống theo ñường lối mà 
Ngài ñã kêu gọi chúng ta – một cách thận trọng, một cách khôn ngoan, luôn luôn tạ ơn 
trong mọi hoàn cảnh, lợi dụng mọi cơ hội – cho sự vinh hiển của Ngài. 

Cha ơi, xin giúp chúng con suy gẫm về Cha và những gì Cha ñã làm, và 
luôn luôn tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 10 

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 
 

“Hãy hết lòng cầu nguyện, nài xin; trong mọi trường hợp, hãy nhờ Thánh 
Linh mà cầu nguyện. ðể ñạt mục ñích ấy, hãy tỉnh thức và kiên trì trọn 
vẹn, cũng hãy cầu thay cho tất cả các thánh ñồ...”  

– Ê-phê-sô 6:18 

Chúng ta rất quen thuộc với vũ khí thuộc linh mà ông Phao-lô mô tả trong ñoạn sáu 
sách Ê-phê-sô – áo giáp công chính, thuẫn của ñức tin, mão cứu rỗi, gươm Thánh Linh, 
và cầu nguyện. Không có những vũ khí này, bạn không thể ñứng vững mà chống lại. 
Chiến ñấu thuộc linh cần dùng vũ khí thuộc linh. 

Tôi ñề nghị với bạn rằng giữa tất cả các vũ khí này, cầu nguyện là quan trọng nhất. 
Chắc hẳn; vì Sa-tan cố gắng tìm ñủ mọi cách mưu ñồ cản trở chúng ta cầu nguyện. Nó 
không muốn bạn mời Chúa vào trận chiến. Nó muốn chỉ có bạn và nó trong trận chiến 
mà thôi. 

Cầu nguyện là một vũ khí quyết ñịnh thắng bại. 

Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Jêsus cầu nguyện, trong khi ông Phi-ê-rơ ngủ. Ngài 
ñánh thức Phi-ê-rơ và phán, “Con vẫn ngủ sao?... Hãy tỉnh thức và cầu nguyện ñể các 
con khỏi sa vào chước cám dỗ.” (Mác 14:37-38). Khi Chúa Giêsu ñối mặt với cuộc xung 
ñột, Ngài chiến thắng vì Ngài ñắc thắng trong cầu nguyện. Ông Phi-ê-rơ cũng ñối diện 
với một cuộc xung ñột ñêm ñó, nhưng ông bị ñánh bại. Có lẽ nếu ông ñã cầu nguyện 
thay vì ngủ, ông ñã ñắc thắng. Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần chúng ta bị ñánh bại 
vì không cầu nguyện. 

Bởi cầu nguyện, chúng ta chiếm lấy quyền năng từ kẻ thù. Khi chúng ta cầu nguyện, 
Sa-tan phải hàng phục dưới danh Chúa Giêsu Christ. 

Nguyền ðức Chúa Trời giúp chúng ta sử dụng những vũ khí Ngài ñã ban cho – tất cả 
các loại vũ khí. Nguyền Ngài thúc ñẩy chúng ta cầu nguyện, chờ ñợi Ngài và kiên trì 
cho ñến khi chúng ta thấy ý Chúa thực hiện trên trái ñất này. 

Cha ơi, cám ơn Cha ban cho vũ khí hùng mạnh của cầu nguyện mà nhờ 
ñó chúng con có thể kéo xuống các ñồn luỹ của Sa-tan trong ñời của 
những người xung quanh. Xin dạy chúng con cầu nguyện. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 

 



 

Ngày 19 tháng 10 

Không Có Sự Sợ Hải Trong Sự Chết 
 

“Vì ñối với tôi, sống tức là Chúa Cứu Thế và chết là ích lợi.”  

– Phi-líp 1:21 

Kinh Thánh chép rằng, “Như ñã ñược ấn ñịnh, loài người phải chết một lần.” Có nghĩa 
là bạn có sự hẹn gặp với ðức Chúa Trời – một sự hẹn gặp không tránh ñược.  Bạn 
cảm thấy ra sao? Bạn có sợ hãi không? Con người có một nỗi sợ tự nhiên về sự chết, 
bởi vì chúng ta không biết sự chết là như thế nào. Chúng ta sợ ñiều không biết. 

Vì cớ Chúa Jêsus, con cái của ðức Chúa Trời  không bao giờ cần phải sợ 
chết. 

Sự thật là, nếu người không tin Chúa biết ñược thật sự những gì ñang chờ ñợi họ sau 
khi chết, họ sẽ rất sợ hãi. Nhưng nếu các tín ñồ hiểu biết sự thật về những gì ñang chờ 
ñợi họ sau khi chết, họ sẽ mất hết sợ hãi. Ông Phao-lô ñược cái nhìn lướt qua Thiên 
ñàng (2 Cô-rinh-tô 12:2-7), chép rằng, sự lựa chọn giữa sống và chết là khó, bởi vì ông 
biết rằng trong khi trong thân thể ông có thể làm vinh danh ðức Chúa Trời, nhưng ông 
mong ước rời khỏi thân thể ñể về nhà với Chúa (2 Cô-rinh-tô 5:8). 

Vì cớ Chúa Jêsus, con cái của ðức Chúa Trời  không bao giờ phải sợ chết. Ngài ñến 
ñể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và loại bỏ nọc ñộc của sự chết. Với nọc ñộc dời ñi, chúng ta 
không còn phải sợ chết. Cho nên trong cả hai trường hợp chúng ta ñều ñắc thắng.  

“ðối với tôi, sống tức là Chúa Cứu Thế và chết là ích lợi.” Nếu tôi sống, tôi sống cho 
Chúa và trong sự giao thông với Chúa. Tôi sống ñể thực hiện ý muốn của Ngài. Tôi có 
cơ hội tích trữ của cải ở trên trời. Và khi tôi chết, tôi sẽ sống trong sự hiện diện của 
Ngài, trong sự ñầy ñặn của niềm vui vĩnh cửu. 

Cha ơi, chúng con thật tạ ơn Cha rằng tương lai của chúng con không 
phải là ñiều chưa biết hay không chắc chắn, nhưng nó là vững chắc trong 
Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 20 tháng 10 

ðừng Lo Lắng Gì Cả 
 

“ðừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm 
tạ mà trình các nhu cầu của mình cho ðức Chúa Trời. Sự bình an của 
ðức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và 
tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.”  

– Phi-líp 4:6-7 

Kinh Thánh không chỉ cho bạn mệnh lệnh rồi ñể cho bạn tự tìm hiểu lấy. Nó luôn luôn 
chỉ dẫn bạn từng bước ñể tuân hành. Khi ông Phao-lô nói với chúng ta “ñừng lo lắng gì 
cả”, ông cũng nêu ra một giải pháp, “nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và 
cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho ðức Chúa Trời.” Nói cách khác, cho những 
ñiều khiến bạn lo ngại trở thành chủ ñề của cầu nguyện. Thay vì lo lắng về nó, cầu 
nguyện về nó.  

ðổi sự quan tâm của bạn thành những lời cầu nguyện. 

Ông Phao-lô vạch ra sự phân biệt giữa cầu nguyện và nài xin. Cầu nguyện là giao 
thông với ðức Chúa Trời. ðó là nói chuyện với Ngài, thờ phượng Ngài, và yêu thương 
Ngài. Nài xin là trình lên một yêu cầu. ðó là khi cuộc ñàm thoại giữa bạn và ðức Chúa 
Trời ñi tới sự nhu cầu hiện có của bạn. Ông Phao-lô chỉ thị chúng ta nói những nhu cầu 
của mình cho Chúa biết, nhưng chúng ta cần phải bắt ñầu với những ñiều quan trọng 
nhất – thờ phượng trong sự yêu mến và cầu nguyện. Cầu nguyện phải luôn luôn ñi 
trước các yêu cầu của chúng ta. 

Khi chúng ta xử lý các vấn ñề ñáng lo ngại theo lối này – ñến với Chúa qua lời cầu 
nguyện, nài xin, và tạ ơn – kết quả cuối cùng là chúng ta ñạt ñược bình an vượt trên 
mọi hiểu biết. Mặc dù những vấn ñề bên ngoài chưa ñược giải quyết (và thậm chí có 
thể nghiêm trọng hơn), bạn vẫn thấy rằng bạn ñang kinh nghiệm một sự bình an lạ 
thường. 

Cha ơi, cám ơn Cha là Cha chúng con trên trời, và cám ơn Cha về tất cả 
những gì Cha làm cho chúng con. Xin ban cho sự bình an của Cha khi 
chúng con tìm kiếm Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 10 

Lời Cầu Nguyện Của Ông Phao-Lô 
 

“...xin ðức Chúa Trời cho anh chị em hiểu thấu ý chí của Ngài bằng tất cả 
sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, ñể anh chị em sống xứng ñáng 
với Chúa, làm hài lòng Ngài mọi ñiều, kết quả trong mọi việc lành và càng 
ngày càng hiểu biết ðức Chúa Trời sâu rộng hơn...”  

– Cô-lô-se 1:9-10 

Từ khi lần ñầu tiên ông nghe nói về ñức tin của các tín ñồ trong Cô-lô-se, ông Phao-lô 
ñã cầu nguyện liên tục cho họ. 

Trước hết, ông cầu xin rằng họ có thể hiểu thấu ý chí Ngài trong sự khôn ngoan và hiểu 
biết thiêng liêng. ðó là bí quyết ñể biết ñược ý Chúa. Xác thịt bạn có thể kéo bạn ñi 
hướng này hay hướng khác, nhưng Thánh Linh của Chúa trong bạn sẽ hướng dẫn bạn 
trong sự thực hiện mục ñích cụ thể, cá nhân, và tối cao của ðức Chúa Trời. 

Chỉ khi nào chúng ta sống trong sức mạnh và quyền năng của Thánh Linh 
của Chúa, chúng ta mới có thể hy vọng sống xứng ñáng với Chúa. 

Rồi ông Phao-lô cầu nguyện cho họ có thể sống xứng ñáng với Chúa. Chúng ta có thể 
làm ñược ñiều ñó với sức mạnh của chính mình không? Tuyệt ñối không thể nào. Là 
con nuôi của Ngài, chúng ta phải sống theo ñiều lệ của gia ñình hoàng gia. Sống xứng 
ñáng với Chúa là sống trong sự yêu thương, trong sạch, và bình an. ðó là sống trong 
ñức tin. 

Kế ñó ông Phao-lô cầu xin cho họ có thể kết trái trong mọi việc lành. Công việc tốt của 
chúng ta là kết quả của mối quan hệ của chúng ta với Chúa Jêsus. Khi sự sống của 
Chúa chảy vào chúng ta, nó tự nhiên sẽ kết trái. 

Cuối cùng, ông Phao-lô xin cho họ gia tăng sự hiểu biết về ðức Chúa Trời. Tất cả 
những gì chúng ta cần biết về ðức Chúa Trời ñã ñược trình bày trong Lời Ngài, là Kinh 
Thánh. 

ðó là một lời cầu nguyện ñẹp ñẻ biết bao – và ñó cũng là lời cầu nguyện cho bạn. 

Cha ơi, xin dạy chúng con ñường lối của Cha, và hướng dẫn chúng con 
trong chân lý của Cha, ñể cho cuộc ñời chúng con trở thành sự phản ánh 
của Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 22 tháng 10 

Thắng Lợi 
 

“Ngài tước quyền các bậc cai trị và giới cầm quyền, qua thập tự giá Ngài 
bêu xấu họ và ñiệu họ ñi trong cuộc diễn binh thắng trận của Ngài.”  

– Cô-lô-se 2:15 

Chúa Jêsus ñã thắng một trận chiến dứt khoát trên thập tự giá. Bởi sự vâng phục của 
Ngài, Ngài ñã ñánh bại Sa-tan và ñã mở tung cửa tù của chúng ta. Sự thắng lợi quá 
tuyệt vời, ñến nổi ngay cả ngày hôm nay, hai ngàn năm sau, Sa-tan vẫn còn bị ñánh bại, 
vẫn còn bị chinh phục. Hiện nay, nếu người nào muốn thay ñổi lòng trung thành của 
mình từ vương quốc của sự tối tăm (nơi Sa-tan cai trị) ñến vương quốc của sự sáng 
(nơi Chúa Giêsu cai trị), Sa-tan phải mở cái kìm kẹp của nó ra.  

Thập tự giá ñã mở tung cửa ra và Sa-tan hoàn toàn không có quyền lực ñóng lại. 

Chúa Jêsus cho chúng ta sự thắng lợi. 

Chúng ta không cần phải quy phục Sa-tan. Chúng ta không cần phải chịu nhường cho 
sự thôi thúc tối tăm hay sự bội nghịch của xác thịt.  Cuộc chiến thắng trên Gô-gô-tha có 
nghĩa là chúng ta có thể có một cuộc sống mới. Chúng ta có thể tiếp nhận ðấng Chiến 
Thắng là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta, và phục vụ Ngài với lòng vui mừng. Thế lực 
và quyền cai trị của sự tối tăm rất bướng bỉnh, nhưng chúng không thể thống trị bạn trừ 
khi bạn nhường cho nó. Qua Chúa Jêsus, bạn có thể chinh phục những quyền lực tối 
tăm và bắt buộc nó phải rút lui. 

Trong sáu tiếng ñồng hồ trên thập tự giá, Chúa Giêsu ñã cung cấp sự thanh tẩy cho 
chúng ta. Ngài ñã cung cấp sự tăng cường cho chúng ta. Ngài ñã cung cấp một biện 
pháp cho chúng ta ñể chinh phục kẻ bắt giam chúng ta. Ngài nối lại kẽ hở giữa ðức 
Chúa Trời và con người, hầu cho chúng ta có thể ñến gần Ngài và biết Ngài là Cha. 

Sự chiến thắng của Ngài có nghĩa là chúng ta có thể chiến thắng. Mặc dù Sa-tan không 
bao giờ ngưng cám dỗ bạn rời xa Chúa, bạn có thể chống lại sự cám dỗ ñó và ñược sự 
thắng lợi vinh hiển của Chúa Jêsus Christ. 

Cha ơi, những người ñang ñấu tranh với xác thịt ngày nay, chúng con cầu 
xin rằng Cha ñem họ ñến sự nhận thức rõ về những gì Cha ñã làm cho họ. 
Xin mở mắt họ ñể họ thấy ñược sự thắng lợi mà họ có thể có qua Con 
Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 10 

Giấu Trong ðấng Christ 
 

“Vậy nếu anh em ñược sống lại với ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên 
trời, là nơi ðấng Christ ñang ngự bên phải ðức Chúa Trời. Hãy ham mến 
các sự ở trên trời, ñừng ham mến các sự ở dưới ñất; vì anh em ñã chết, 
sự sống mình ñã giấu với ðấng Christ trong ðức Chúa Trời.”  

– Cô-lô-se 3:1-3 

Một người Cơ-ñốc nhân là một người ñược dựng nên mới, tái sanh, sống theo Thánh 
Linh. Sự kết luận hợp lý rằng bạn ñã sống lại với ðấng Christ là, bạn bây giờ sẽ ham 
mến các sự ở trên trời, nơi ðấng Christ ñang ngự bên phải ðức Chúa Trời. Vì Tôi là 
một Cơ-ñốc nhân, vì tôi ñược dựng nên mới, vì phần linh của tôi ñược sống lại, cho 
nên bây giờ tôi quan tâm ñến những ñiều thuộc linh, những ñiều ở trên trời. 

Bạn ñã chết với cuộc ñời cũ của xác thịt, vật chất. 

Ông Phao-lô vạch ra ñiểm quan trọng trong ñoạn này rằng chúng ta, là Cơ-ñốc nhân, 
cần phải tìm kiếm những ñiều thuộc linh thay vì vật chất, những ñiều bất diệt thay vì 
thuộc thế gian. Ông Giăng chép, “ðừng yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. 
Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu thương của ðức Chúa Cha không ở trong người ñó” (1 
Giăng 2:15). 

Bạn ñã chết với cuộc sống mà không có ðức Chúa Trời – là cuộc sống mà yêu mến thế 
gian và những gì ở trong thế gian. Và bây giờ cuộc sống của bạn ñã giấu với ðấng 
Christ trong ðức Chúa Trời. 

Nguyền cuộc sống của chúng ta, suy tưởng của chúng ta, và tấm lòng của chúng ta 
hướng về những ñiều ở trên trời. Nguyền Chúa nâng chúng ta lên khỏi sự ñồi bại của 
thế gian này, hầu cho chúng ta có thể bước ñi theo Thánh Linh, và giao thác cuộc sống 
chúng ta vào những gì vĩnh cửu. 

Cha ơi, cảm tạ Cha về tương lai mà Cha ñã hứa với chúng con. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 24 tháng 10 

Tiếp Tục Cầu Nguyện 
 

“Hãy kiên nhẫn cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện và tạ ơn...”  

– Cô-lô-se 4:2 

Bởi vì họ sắp sửa bị xử tội, dân Y-sơ-ra-ên nói với Sa-mu-ên, “Xin cầu nguyện cho tội 
lỗi chúng tôi, ñể chúng tôi khỏi chết.” Sa-mu-ên nói, “Tôi sẽ không ngừng cầu nguyện 
cho anh chị em ñể tôi khỏi phạm tội với CHÚA.” Ông thấy rằng không cầu nguyện là 
thực sự phạm tội với CHÚA. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người phạm tội không cầu nguyện, 
hoặc có bao nhiêu người bỏ cuộc quá sớm vì những cầu nguyện chưa ñược nhậm lời. 

Chúng ta không nên bỏ cuộc. 

Nhưng bạn có thể hỏi, "Tại sao tôi phải tiếp tục cầu nguyện? Nếu ðức Chúa Trời tính 
làm ñiều ñó, thì dù sao ñi nữa Ngài cũng sẽ làm. Tại sao tôi không thể chỉ cầu nguyện 
một lần rồi ñể cho nó tự nhiên xảy ra?” Trước hết, cầu nguyện không bao giờ là dùng 
ñể thay ñổi ý kiến của ðức Chúa Trời. Làm như vậy cũng như tôi là người ñiều khiển. 
Chúa không phải là một ñầy tớ mà phải làm theo ý muốn tôi. Và chúng ta cũng không 
thể thay ñổi ý kiến của Chúa bởi cầu nguyện. 

ðôi khi ðức Chúa Trời trì hoãn nhậm lời cầu nguyện của chúng ta ñể Ngài có thể ñem 
chúng ta ñến sự hòa hợp với mục ñích của Ngài. ðôi khi ðức Chúa Trời chậm trễ ñể 
Ngài có thể cho chúng ta nhiều hơn, ñể Ngài có thể ñược tôn vinh. Nhưng dù sao ñi 
nữa, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện. 

Nguyền chúng ta tận tụy tiếp tục cầu nguyện, và nguyền chúng ta luôn luôn tạ ơn. “Oi, 
nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, vì các việc diệu kỳ Ngài 
ñã làm cho con cái loài người!” (Thi-thiên 107:8). 

Cha ơi, chúng con tạ ơn Cha ngày nay về sinh mạng, sức mạnh, và tất cả 
sự cung cấp của Cha cho chúng con. Xin giúp chúng con không bỏ cuộc 
nhưng tiếp tục cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 10 

Nổi Tiếng Về Lòng Yêu Thương 
 

“Chúng tôi nhớ ñến công việc anh chị em làm do ñức tin, lao khổ anh chị 
em chịu vì tình thương, và lòng kiên trì của anh chị em nhờ hy vọng nơi 
Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta...”  

– 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3 

Ông Phao-lô khen ngợi tín ñồ Tê-sa-lô-ni-ca một vài ñiều. Trước hết, ông nói về công 
việc của họ làm bởi ñức tin. Họ không phải làm việc vì nghĩa vụ hay sợ hãi, nhưng vì 
hưởng ứng với tình yêu và ân sủng của ðức Chúa Trời. Công việc tốt phải là sự biểu 
hiện của ñức tin chúng ta. 

Tiếp theo ông kể ñến lao ñộng của họ trong tình yêu thương. Tình yêu, tôi tin rằng, là 
ñộng cơ thúc ñẩy mạnh nhất trên thế giới. Không có gì thôi thúc như tình yêu thương. 
Lao ñộng trong tình thương không bao giờ là một gánh nặng, mà luôn luôn là một niềm 
vui. ðể cho tình yêu thương của Chúa tràn ñầy lòng chúng ta và thúc ñẩy chúng ta hầu 
việc Ngài là quan trọng biết bao. 

Nguyền người khác nhận biết chúng ta vì tình yêu thương của Chúa 
Giêsu trong chúng ta. 

ðặc ñiểm thứ ba của hội thánh này là sự kiên nhẫn trong hy vọng – niềm hy vọng của 
sự trở lại của Chúa Giêsu. Hy vọng, như ông Phao-lô chỉ ra trong Rô-ma 8:24, không 
phải là những gì chúng ta thấy ñược – ñó là những gì chúng ta mong ñợi với niềm vui 
mừng. ðó là những gì chúng ta tin tưởng và nương tựa. 

Trong ba ñiều này bạn làm như thế nào? Bạn có hoàn thành công việc của ñức tin 
không? Bạn có lao ñộng trong tình yêu thương cho ðấng Cứu Chúa của bạn không? 
Bạn có an nghỉ trong niềm hy vọng của sự trở về của Chúa không? Nguyền người khác 
nhận ra chúng ta vì tình yêu thương của Chúa Giêsu thúc ñẩy trong lòng chúng ta – 
tình thương cho Ngài, cho Lời Ngài, cho lẫn nhau, và cho thế gian thất lạc này. 

Cha ơi, cảm tạ Cha về ñức tin Cha ban cho, và về ñặc quyền ñể lao ñộng 
cho Cha. Chúng con mong chờ ngày ñó khi ý Cha ñược nên, ở ñất như 
trời. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 10 

Lời Mạnh Mẽ Của ðức Chúa Trời 
 

“Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn ðức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp 
nhận lời của ðức Chúa Trời mà chúng tôi ñã truyền cho, không coi như 
lời của loài người, bèn coi như lời của ðức Chúa Trời, vì thật là lời ðức 
Chúa Trời, cũng hành ñộng trong anh em có lòng tin.”  

– 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 

Nếu Kinh Thánh là tác phẩm của con người, bạn phải thú nhận rằng họ là thông minh 
nhất trong những người từng sống. Bốn mươi bốn tác giả khác nhau ñã viết trong 
khoảng 1,500 năm, tuy vậy, ñó là một câu chuyện thống nhất ñã chịu ñựng ñược sự 
thử thách của thời gian và sự phân tích tới hạn tột bực. Không có cuốn sách khác trong 
thế giới mà có một ảnh hưởng tốt lành sâu sắc hơn Kinh Thánh. Giống như một cái ñe 
ñã ñược búa ñập qua nhiều thế kỷ bởi những người hoài nghi. Các búa bị cọ mòn và 
ñã bị vớt bỏ, nhưng cái ðe vẫn ñứng vững. 

Kinh Thánh khác với những sách khác trong khía cạnh tiên ñoán, vì ñó 
nói về những sự kiện nhiều năm (trong một số trường hợp ngay cả hàng 
ngàn năm) trước khi ñó xảy ra. 

Ông Phao-lô mô tả Lời Chúa là “hành ñộng trong anh em có lòng tin.” Thấy ñược hiệu 
quả của Lời Chúa trong cuộc sống của những người bị tội lỗi phá hủy là quá tuyềt vời. 
Một khi họ ñược tẩy sạch, mua chuộc, và ñược giải phóng, cuộc sống của họ trở nên 
có ý nghĩa. Lời Chúa mang lại sự thay ñổi, không những chỉ cho tín ñồ trong hội thánh 
Tê-sa-lô-ni-ca 2,000 năm trước, nhưng cũng cho tín ñồ trong hội thánh ngày nay. 

Cha ơi, cảm ơn Cha cho sức mạnh trong Lời Cha và những ñường lối Cha 
sử dụng ñể thay ñổi và khôi phục cuộc ñời chúng con. Và Chúa ơi, chúng 
con rất cảm tạ rằng Cha hôm qua, hôm nay, và mãi mãi không hề thay ñổi. 
Xin giúp chúng con tiếp nhận và chia sẻ Lời Cha. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 27 tháng 10 

Bổ Sung Cho Một ðức Tin Yếu Kém 
 

“...Chúng tôi vui mừng ...ngày ñêm tha thiết nài xin Ngài cho chúng tôi 
ñược thấy mặt anh chị em và bổ sung những gì còn thiếu nơi ñức tin anh 
chị em.”  

- 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:9-10 

Nhiều người ngày nay thiếu ñức tin. ðó thể hiện bởi cách họ sống. Họ tự xưng là có 
ñức tin, nhưng họ lại sống theo xác thịt. Thay vì ghét tội ác, họ lại bị nó thu hút. Nếu họ 
thực sự tin Kinh Thánh, họ sẽ không thể làm những ñiều họ ñang làm. Nếu họ thực sự 
tin phúc âm, họ sẽ giao phó mình cho ðấng Cứu Chúa của họ một cách tha thiết. 
Nhưng ñây là những người mà chỉ biểu lộ Chúa Giêsu khi thuận lợi cho họ, không gây 
trở ngại cho kế hoạch của họ. 

Có hy vọng cho người với ñức tin yếu kém, non nớt như vậy không? Có. 
Hãy ñem họ tới Lời Chúa. 

ðức tin trọn vẹn trong Lời Chúa giúp chúng ta làm chứng một cách dạn dĩ. Nó ñánh 
ñuổi sợ hải, xua ñuổi lo âu. Nhưng những người với ñức tin non nớt thiếu cả sự dũng 
cảm và sự tin chắc. Họ không thể làm chứng cho Chúa Giêsu, vì họ không hoàn toàn 
tin cậy Ngài. 

Có hy vọng cho người với ñức tin non nớt không? Và nếu có, làm thế nào ñể làm hoàn 
hảo ñức tin như vậy? Có! có thể thực hiện bằng cách ñưa họ vào sự hiểu biết nhiều 
hơn về ðức Chúa Trời, và bằng cách dạy họ Lời Chúa – là sự khải thị của ðức Chúa 
Trời. Và khi bạn học hỏi Kinh Thánh và ñọc các câu chuyện của những người ñã ñặt 
ñức tin vào ðức Chúa Trời và ñược ðức Chúa Trời giải cứu, ñức tin của bạn sẽ tăng 
thêm – vì ñức tin tăng trưởng bởi sự lắng nghe Lời Chúa. 

Chúng ta ñều thiếu ñức tin trong một vài khía cạnh, do ñó, lời cầu nguyện của chúng ta 
phải là, "Lạy Chúa, xin tăng thêm ñức tin của con."  Nguyền chúng ta ñể dành nhiều thì 
giờ học hỏi Lời Ngài ñể Ngài có thể bổ sung những gì còn thiếu nơi chúng ta. 

Cha ơi, xin tăng thêm ñức tin cho chúng con. Xin ñưa chúng con ñến một 
ñức tin ñầy ñặn, trọn vẹn, trong Cha, trong Lời Cha, và trong lời hứa của 
Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 28 tháng 10 

ðược Cất Lên 
 

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của ðức 
Chúa Trời, khi chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những 
kẻ chết trong ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế ñến chúng ta là kẻ 
sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau ñều ñược cất lên với những người ấy 
giữa ñám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở 
cùng Chúa luôn luôn.”  

– 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17 

Một ngày kia Chúa Giêsu sẽ ñến cho hội thánh của Ngài; Ngài sẽ cất chúng ta lên. Ngài 
sẽ lấy chúng ta ra khỏi thế gian này bằng quyền năng của Ngài. 

Sự "giật ñi" như vậy trong Kinh Thánh gọi là “sự cất lên.” Một số người dốt nát tranh 
luận chống lại ý tưởng về sự cất lên, tuyên bố rằng không có chữ "cất lên" trong Kinh 
Thánh. Nhưng chữ Hy Lạp “harpazo” ñược dịch trong Kinh Thánh King James thành 
"bắt lấy”, có nghĩa là “bị bắt ñi bởi sức mạnh hay quyền năng.” Khi phiên dịch từ tiếng 
Hy Lạp sang tiếng La-tin, tiếng La-tin Vulgate dùng chữ “raptus”, có nghĩa là “ñược cất 
lên” 

ðức Chúa Trời muốn chúng ta sống trong sự sẵn sàng, hằng giờ hằng 
phút, cho sự trở lại của Ngài. 

Khi sự cất lên xảy ra, nó sẽ rất ñột ngột. “Chính các con phải sẵn sàng vì Con Người sẽ 
ñến vào giờ các con không ngờ!" (Lu-ca 12:40). Ngày ñó sẽ ñến mau chóng. Với một 
tiếng kêu lớn, Ngài nói, "ði lên ñây!” Và chúng ta, là những người ñang còn sống sẽ bị 
bắt lên, chộp lên, lấy ra khỏi thế giới tội lỗi  nguyền rủa này bằng sức mạnh.  

Bạn có sẵn sàng cho sự kiện tuyệt vời này không? 

Cha ơi, cảm tạ Cha ban cho niềm hy vọng vinh hiển về sự xuất hiện vinh 
quang của ðức Chúa Trời và Cứu Chúa Jêsus Christ vĩ ñại. Xin giúp 
chúng con sống với một ñường lối mà khi thời ñiểm ñó ñến chúng con ñã 
sẵn sàng. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 29 tháng 10 

Cảnh Giác 
 

“Vậy, chúng ta không nên ngủ mê như những người khác nhưng hãy 
cảnh giác và tỉnh thức.” 

- 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6 

Trong thơ từ cho hội thánh Sạt-ñe, Chúa Jêsus phán, “Vậy, nếu con không tỉnh thức, 
Ta sẽ ñến như kẻ trộm và con không thể biết ñược giờ nào Ta ñến với con.” (Khải-
huyền 3:3). Chúng ta phải cảnh giác. Khi nói với môn ñồ về sự trở về của Ngài, Chúa 
Jêsus lặp ñi lặp lại nhiều lần, “Phải cảnh giác.” 

Nếu bạn cảnh giác cho sự trở về của Chúa Giêsu Christ, bạn sẽ không bất ngờ như bị 
ăn trộm trong ñêm cướp bóc tài sản. Thế giới xung quanh chúng ta ñang ở trong bóng 
tối, ngay cả không nhận thức ñược các dấu hiệu về sự trở lại của Ngài. Vì thiếu hiểu 
biết về những ñiều của ðức Chúa Trời và Lời Ngài, thế giới vẫn ăn uống cưới gả như 
thường. 

Chúng ta không thể mù quáng hay dốt nát. 

Chúng ta, là con cái Chúa, phải bước ñi trong sự sáng. Có nghĩa là chúng ta cần phải 
nhận ra thời buổi chúng ta ñang sống, và sống một cách cảnh giác – không phải trong 
bóng tối, hay dốt nát về sự trở lại mau chóng của Chúa chúng ta. Là con cái Chúa, 
chúng ta không nên bị bắt gặp ñang ngủ mê, nhưng phải tỉnh thức cho sự trở lại của 
Ngài với lòng thiết tha. 

Chúng ta phải canh gác về các dấu hiệu, chúng ta sẽ không nhận ra những dấu hiệu ñó 
nếu chúng ta không nhận thức ñược những gì ñang xảy ra xung quanh chúng ta. Chúa 
Jêsus phán, “Khi những việc này bắt ñầu [thiên tai, bạo lực, chiến tranh, ñạo ñức tan vỡ, 
hỗn loạn xã hội], các con hãy ñứng thẳng và ngước ñầu lên vì sự cứu chuộc các con 
ñến gần rồi." (Lu-ca 21:28). Hôm nay là giờ phải nhìn lên, cảnh giác, tỉnh thức – vì 
Chúa Giêsu sẽ ñến mau chóng cho hội thánh của Ngài. 

Cha ơi, trong những ngày tối tăm này, nguyền chúng con ñược chống ñỡ 
bởi sự hy vọng về sự trở về của Chúa. Xin ñến một cách mau chóng, 
Chúa ơi. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 30 thág 10 

Cảm Tạ 
 

“Trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì ñây là ý muốn ðức Chúa Trời cho 
anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”  

– 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 

Một vài ý muốn của ðức Chúa Trời chúng ta có thể biết một cách chắc chắn. Thí dụ, ý 
muốn của ðức Chúa Trời là chúng ta xưng Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta; ý 
muốn của Ngài là chúng ta hành ñộng trong tình yêu thương; ý muốn của Ngài là chúng 
ta cư xử với nhau một cách tử tế; ý muốn của Ngài là chúng ta tha thứ cho kẻ xúc 
phạm mình. Bất cứ ñiều gì Kinh Thánh bảo chúng ta làm, chúng ta có thể chắc chắn 
rằng ñó là ý muốn của ðức Chúa Trời. 

Trong ñoạn này, ông Phao-lô chép rằng ñó là ý muốn của ðức Chúa Trời rằng, "Trong 
mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì ñây là ý muốn ðức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa 
Cứu Thế Giê-xu.”  Chú ý rằng không phải "trong một vài hoàn cảnh, cảm tạ... " nhưng 
là "trong tất cả mọi hoàn cảnh...” 

Nếu chúng ta muốn cảm tạ cho tất cả mọi sự, chúng ta phải hiểu biết một 
số chân lý cơ bản về ðức Chúa Trời. 

Chúng ta phải hiểu rằng ðức Chúa Trời ñiều khiển tất cả mọi tình huống của cuộc sống, 
và mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính ðức Chúa Trời. Và chúng ta phải 
nắm vững một sự thật tuyệt vời rằng ðức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô cùng. 

ðức Chúa Trời không có hứa rằng chúng ta sẽ không ñau khổ. nhưng Kinh Thánh bảo 
chúng ta phải cảm tạ trong sự ñau khổ hay ñau ñớn – vì ðức Chúa Trời ñã cho phép 
ñó xảy ra. Và nếu ðức Chúa Trời cho phép, chúng ta có thể tin chắc rằng Ngài có một 
mục ñích tốt lành cho nó. 

Cha ơi, xin giúp chúng con có một quan ñiểm ñúng ñắn về những ñau ñớn, 
mất mát, thất vọng, và tất cả các hoàn cảnh khó khăn mà muốn cướp ñoạt 
ñức tin của chúng con. Khi những giờ giất khó khăn ñến, xin nhắc nhở 
chúng con phải tạ ơn. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 31 tháng 10 

Xét Xử Công Bình 
 

“Theo sự công bình ðức Chúa Trời, Ngài ắt sẽ lấy hoạn nạn mà báo trả 
cho những kẻ làm khổ anh chị em. Và cho anh chị em, những kẻ chịu khổ, 
ñược nghỉ ngơi với chúng tôi khi Chúa Giê-su từ trời hiện ñến cùng với 
các thiên sứ quyền năng của Ngài...”  

– 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7 

Trong khi ông Phao-lô hầu việc tại Tê-sa-lô-ni-ca, dân Do-thái tìm cách giết ông, cho 
nên ông phải chạy trốn. Giết không ñược ông Phao-lô, họ quay cơn cuồng nộ về nhà 
thờ. Câu trên là thơ của ông Phao-lô ñể an ủi tín ñồ Tê-sa-lô-ni-ca. 

Hình như người ñời luôn luôn chống lại những người cố gắng sống một cuộc sống tin 
kính. Họ nhạo báng, lừa gạt, và cạm bẫy, và làm cho bạn tự hỏi, "Chúa ơi, tại sao Ngài 
cho phép người ác xuyên tạc và hành hạ những người hầu việc Ngài?" Chắc chắn tín 
ñồ Tê-sa-lô-ni-ca muốn biết tại sao. Vì vậy, ông Phao-lô viết thơ khuyến khích họ rằng 
khi Chúa trở về, công việc ñầu tiên của Ngài sẽ là ñối phó với những kẻ bắt bớ họ. 

Kinh Thánh nhiều lần cảnh báo rằng ðức Chúa Trời sẽ phán xét kẻ thù 
của Ngài. 

Sự công bình của ðức Chúa Trời sẽ ñược thể hiện trong sự phán xét những người bắt 
bớ hội thánh. Cuộc ðại Nạn không phải dành cho nhà thờ; nó là dành cho những người 
làm khổ sở cho nhà thờ. Vì ðức Chúa Trời là ñúng ñắn, công bằng, và công chính, 
chúng ta có thể chắc chắn rằng sự xét xử của Ngài sẽ là ñúng ñắn, công bằng, và công 
chính. 

Trong “Ngày của Chúa” có hai sự kiện xảy ra. Nó bắt ñầu với sự xét xử và kết thúc với 
sự thiếc lập vương quốc vinh hiển của ðức Chúa Trời trên trái ñất. Tôi tin rằng thế giới 
ngày nay ñã ñến lúc chín muồi cho sự phán xét của ðức Chúa Trời. Nguyền chúng ta 
ñược kể là xứng ñáng ñể sống trong sự bình an và yên nghỉ với Ngài. 

Cha ơi, xin giúp chúng con ñứng vững kiên ñịnh cho Chúa Jêsus Christ và 
chống lại trào lưu tội ác. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống một cách làm 
ñẹp lòng Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 1 tháng 11 

Sự Bí Ẩn Của Tội Ác 
 

“Vì quyền lực bí mật của tội ác ñang hành ñộng rồi nhưng ðấng cầm giữ 
nó vẫn ngăn giữ cho ñến khi Người bị cất ñi.”  

– 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7 

Ông Phao-lô viết cho tín ñồ Tê-sa-lô-ni-ca ñể làm vững lòng họ rằng mặc dù họ ñang bị 
áp bức, nhưng ñó không phải là Cuộc ðại Nạn. Hai ñiều sẽ xảy ra trước khi ngày ñó 
ñến: sự bội ñạo sẽ xảy ra trong hội thánh, và người ñại ác sẽ tiết lộ. 

Sự bội nghịch ñã bắt ñầu trong thời của ông Phao-lô. Và ngày nay ñã dữ dội hơn. Tại 
sao con người bị sự bội nghịch thu hút mặc dù nó luôn luôn dẫn tới tai nạn? ðó là một 
ñiều bí ẩn. 

Và trái lại, con người từ chối Chúa Jêsus Christ – Ngài là con ñường chân 
thật dẫn ñến thiên ñàng. 

Con người cố tình chọn lựa tội ác, ngay cả khi biết rằng sự lựa chọn ñó có thể tiêu diệt 
họ. ðó là một ñiều không thể tưởng tưởng ñược, nhưng xảy ra thường xuyên. ðó bắt 
ñầu trong vườn Ê-ñen, khi A-ñam và E-va chọn lựa ăn trái cấm mà ðức Chúa Trời ñã 
cảnh cáo rằng ăn ñó sẽ chết. ðó là ñiều bí ẩn mà con người sẽ chọn lựa con ñường 
dẫn tới sự chết – con ñường sẽ mang cho họ khổ sở và huỷ diệt, thay vì con ñường 
dẫn tới sự sống.  

“Bây giờ, chúng ta hãy ñến, tranh luận với nhau“, CHÚA phán trong Ê-sai 1:18. Sự 
vâng lời là hợp lý. Nhận lãnh sự cứu rỗi của Chúa Giêsu là hợp lý. Tuy nhiên, con 
người tiếp tục vứt ñi lý lẽ, hoàn toàn là vì họ yêu thích sự tối tăm hơn sự sáng, vì sự bội 
nghịch hấp dẫn hơn là sự vâng lời. 

Hãy tra xét lòng bạn và cầu xin Chúa bộc lộ cho bạn biết nếu bạn lựa chọn sự bội 
nghịch trên sự vâng lời. Và khi bạn nhận thấy ñó, thì hãy hối cải. 

Cha ơi, xin giúp chúng con ñể ý Lời của Cha, hầu cho chúng con không bị 
lừa dối. Nguyền chúng con hàng phục tấm lòng và cuộc ñời mình dưới 
Chúa Jêsus Christ, là Chúa hằng sống. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 

 



 

Ngày 2 tháng 11 

Sứ Mạng Cứu Rổi của Ngài 
 

“ðây là lời ñáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-xu ñã ñến trần 
gian ñể cứu người tội lỗi, mà ta là nặng tội nhất.”  

– 1 Ti-mô-thê 1:15 

Một ngày kia, khi Chúa Jêsus ngồi ăn với những người thu thuế và những kẻ bị coi là 
tội nhân, Ngài nghe các thầy thông giáo và người Pha-ri-si hỏi tại sao Ngài ăn chung 
với bọn tội nhân. “Khi nghe ñiều ñó, ðức Giê-su ñáp: ‘Không phải người mạnh khỏe 
cần thầy thuốc, mà là người ñau ốm; Ta ñến không phải ñể kêu gọi người công chính 
nhưng gọi kẻ tội lỗi’” (Mác 2:17). 

Không ai vượt ra ngoài tầm với của tình yêu ðức Chúa Trời. 

Nếu bạn khỏe mạnh, bạn sẽ tránh bác sĩ. Nhưng khi bạn bị bệnh, bạn biết bạn cần giúp 
ñỡ. Con người ñã bị bệnh, vì họ ñã chọn một con ñường chí tử, một con ñường dẫn tới 
bệnh tật, ñau khổ, và hủy diệt. ðức Chúa Trời nhìn thấy cảnh ngộ của con người và 
thương xót họ và sai Con Ngài ñến, là Bác Sĩ Vĩ ðại. Ngài không sai Chúa Giê-su ñến 
ñể lên án thế gian. ðiều ñó không cần thiết, vì cả thế gian ñã bị kết án rồi. Ngài sai 
Chúa Giê-su "hầu cho thế gian nhờ ðức Chúa Con mà ñược cứu " (Giăng 3:17). 

ðể ý rằng ông Phao-lô tự gọi mình là người nặng tội nhất. Ông biết ông là ai. Ông 
Phao-lô không bào chữa cho sự quá khứ của mình. Ông chỉ muốn nhấn mạnh rằng nếu 
Chúa Giêsu có thể cứu ông – sau khi ông ñã nói phạm Chúa Giêsu, chấp thuận cho 
những ñiều tội ác chống lại Cơ-ñốc nhân, và ngay cả giam cầm và giết họ – thì chúng 
ta không cần lo lắng; Chúa Jêsus cũng sẽ tha thứ và cứu chúng ta. Ngài ñã với tới chỗ 
sâu thấp nhất và cứu người tồi tệ nhất, cũng có thể với tới bạn ñang ñắm trong trụy lạc 
và ñưa bạn vào ánh sáng của Ngài. Không ai vượt ra ngoài tình yêu của ðức Chúa 
Trời. 

Cha ơi, cảm tạ Cha ñã sai Con Ngài vào thế gian ñể tha thứ và cứu những 
người bị bệnh trong tội lỗi. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 3 tháng 11 

Một ðấng Trung Gian 
 

“Vì chỉ có một ðức Chúa Trời và một ðấng Trung Gian giữa ðức Chúa 
Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng là người. Ngài ñã hiến 
chính mạng sống mình làm giá cứu chuộc mọi người. Lời chứng này 
ñược công bố ñúng kỳ hạn...”  

– 1 Ti-mô-thê 2:5-6 

ðó là cả ngạo mạn và táo bạo mà con người tội lỗi, hữu hạn, nghĩ rằng mình có thể ñi 
ñến, một cách thô bạo, trước ðức Chúa Trời ñời ñời thánh khiết. Ngài là vô cùng tinh 
khiết; chúng ta là ô uế bởi tội lỗi. Ngài là ánh sáng; chúng ta sống trong bóng tối. Vậy 
làm thế nào mà người tội lỗi có thể bao giờ hy vọng ñứng trong sự hiện diện của ðức 
Chúa Trời? 

Có một cách, và chỉ có một mà thôi. Ông Gióp nài xin một ðấng Trung Gian, một cái 
cầu, mà có thể ñặt tay trên ðức Chúa Trời và con người. Chúng ta có ðấng Trung Gian 
trong Chúa Giêsu. Ngài vốn là ðức Chúa Trời, ñã trở thành con người hầu có thể ñứng 
trong kẽ hở giữa ðức Chúa Trời  và chúng ta. 

Không có thánh nào có thể cứu bạn – chỉ có Chúa Giêsu có thể cứu bạn. 

Không có thánh nào có thể ñứng trong kẽ hở cho bạn. Bà Ma-ri không thể làm ñiều ñó 
cho bạn. Bất chấp các vị thánh tinh khiết hay công nghĩa thế nào trong cuộc ñời họ, họ 
chỉ là một người ñàn ông hay một người ñàn bà. Bạn có thể cầu nguyện cả ngày với 
một vị thánh ñã chết, nhưng vị thánh ñó vẫn không thể vượt qua vực thẳm giữa bạn và 
ðức Chúa Trời. Chỉ có Chúa Giêsu có thể làm ñiều ñó cho bạn, vì chỉ có Ngài có thể 
tiếp xúc cả bạn và ðức Chúa Trời. Ngài là ðấng Trung Gian chân thật mà ðức Chúa 
Trời ñã sai ñến ñể ñưa chúng ta ñến Ngài. 

Qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, con ñường ñã ñược thiết lập ñể 
chúng ta có thể tiếp cận ðức Cha vô hạn, ñời ñời, thánh khiết, tinh khiết, và uy nghiêm. 
Chúng ta ñược kể là công nghĩa trước mặt Ngài vì sự công nghĩa của ðấng Trung Gian. 

Hãy ca ngợi ðức Chúa Trời về Con Một của Ngài! 

Cha ơi, cảm tạ Cha ñã cung cấp ñiều mà ông Gióp khẩn cầu – một ðấng 
Trung Gian có thể rờ ñụng Cha và chúng con. Cám ơn Cha về niềm hy 
vọng của sự sống ñời ñời. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 4 tháng 11 

Sự Mầu Nhiệm 
 

“Mọi người ñều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: ðấng ñã 
ñược tỏ ra trong xác thịt, ñược ðức Thánh Linh xưng là công bình, ñược 
thiên sứ trông thấy, ñược giảng ra cho dân ngoại, ñược thiên hạ tin cậy, 
ñược cất lên trong sự vinh hiển.”  

– 1 Ti-mô-thê 3:16 

Sự mầu nhiệm của sự tin kính thật to lớn kỳ lạ – con người trở thành như thần của họ. 
Khi nói về các thần tượng của người ngoại ñạo – câm, ñiếc, mù, và bất ñộng, tác giả 
Thi-thiên tuyên bố rằng, “Những kẻ tạo các thần tượng sẽ trở nên giống như các tượng 
ấy; Và tất cả những kẻ tin cậy các tượng ấy cũng như vậy.” (Thi-thiên 115:8). ðây là 
một sự thật cơ bản trong tâm lý học – con người sẽ trở thành như thần của mình. Nếu 
thần của bạn là yêu thương, thì bạn sẽ trở nên yêu thương. Nếu thần của bạn là tốt 
lành, bạn sẽ trở nên tốt lành. Nếu thần của bạn là thù hận và cay ñắng, thì bạn sẽ trở 
thành thù hận và cay ñắng. 

Chúng ta, là người theo Chúa, ñang ñược thay ñổi ñể càng ngày càng 
giống Ngài. 

Kinh Thánh chép, "Giờ ñây chúng ta là con cái ðức Chúa Trời; còn chúng ta sẽ như thế 
nào thì chưa ñược bày tỏ. Nhưng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện ñến, chúng ta sẽ 
ñược giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như thể ấy. " ( 1 Giăng 3:2). 

Tôi thật muốn nhìn thấy sự mầu nhiệm này bộc lộ trong cuộc sống riêng của tôi – nhìn 
thấy sự thay ñổi mà Ngài khiến xảy ra từng ngày khi tôi ñi theo Ngài và hầu việc Ngài. 

Ông ða-vít chép, “Khi tôi thức dậy, tôi sẽ thỏa nguyện trông thấy hình dạng Ngài.” Một 
ngày kia tôi sẽ thức dậy và thấy tôi ñang ở trên thiên-ñàng, và tôi ñược giống như Ngài. 
ðó là sự mầu nhiệm của sự tin kính: cuộc sống ñược biến ñổi thành hình ảnh của Ngài. 

Cha ơi, cảm ơn Cha về quyền năng của Thánh Linh Cha mà thay ñổi cuộc 
sống của một người ñể phù hợp với hình ảnh của Cha. Xin làm việc trong 
lòng và cuộc sống của chúng con ngày nay. Xin giúp chúng con hàng 
phục mình dưới tay Cha, và không bao giờ chống lại những gì Cha muốn 
làm trong ñời chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 11 

Làm Gương Mẫu 
 

“ðừng ñể ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy làm gương cho các tín hữu 
bằng lời nói, cách xử thế, yêu thương, ñức tin và sự tinh khiết.”  

– 1 Ti-mô-thê 4:12 

Bởi vì Ti-mô-thê còn trẻ, một số người trong nhà thờ khinh ông và từ chối nghe lời ông. 
Vì vậy, ông Phao-lô viết thơ cho Ti-mô-thê, "Này, hãy làm gương mẫu cho các tín hữu." 
Ông Phao-lô vạch ra sáu khía cạnh mà Ti-mô-thê phải nêu gương cho các tín hữu: 

Trong lời nói – ðiều này có thể ñược hiểu theo hai cách. Thứ nhất, có lẽ ông Phao-lô 
muốn nói, "Hãy làm gương mẫu trong lời nói." Nhưng cũng có thể có nghĩa là, “Hãy làm 
gương mẫu trong trí thức và sự hiểu biết về Lời Ngài.” Cả hai ñều quan trọng. 

Trong cách xử thế – Hãy noi gương ðấng Christ trong hành ñộng và thái ñộ của bạn, 
hầu cho lối sống của bạn có thể làm gương cho tín ñồ.  

Trong yêu thương – Tình yêu thương ông Phao-lô mô tả trong 1 Cô-rinh-tô 13 phải là 
tình yêu toả ra từ cuộc sống của mọi tín ñồ. 

Trong tinh thần – Có người có tính nết dễ thương; có người có tánh xấu ác. Nhưng 
trong vòng tín ñồ không ñược có sự xấu ác. 

Trong ñức tin – ðây cũng có thể chỉ một trong hai ñiều. Hoặc chúng ta làm gương trong 
sự tin cậy ðức Chúa Trời, hoặc nêu gương với bản chất ñáng tin cậy của mình – hoặc 
cả hai. 

Trong sự trong sạch – Ti-mô-thê còn trẻ, chưa kết hôn, và sống trong một xã hội ngoại 
ñạo, ñồi bại. Ông Phao-lô thúc giục ông sống một cuộc sống trong sạch, một cuộc sống 
vượt trên khiển trách. 

Lời khuyên của ông Phao-lô là cho tất cả mọi người. Chúng ta phải noi 
gương ðấng Christ cho hội thánh và cho thế gian chưa biết Chúa. 

Cha ơi, xin giúp chúng con làm gương mẫu tin kính cho người ñời, hầu 
cho chúng con có thể mang vinh hiển cho Cha. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 6 tháng 11 

Tội Thiên Kiến 
 

“Trước mặt ðức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu và các thiên sứ ñược 
chọn, ta long trọng khuyên bảo con phải vâng giữ những lời giáo huấn 
này cách vô tư còn hành ñộng thì không ñược thiên vị”  

– 1 Ti-mô-thê 5:21 

Ông Phao-lô ñã chỉ dẫn Ti-mô-thê về những ñiều như chăm sóc góa phụ, mối quan hệ 
với các trưởng lão nhà thờ, quy tắc cho các phụ nữ trẻ,... Sau ñó, ông nói, "Ti-mô-thê, 
con không thể hành sự một cách thiên vị. Hãy cố gắng thực hiện những việc ñó một 
cách vô tư.” 

Kinh Thánh nói rằng ðức Chúa Trời không thiên vị. Nhưng rất tiếc, chúng ta thường 
hay thiên vị. Chúng ta có khuynh hướng tôn kính người giàu và lờ ñi người nghèo, 
nhưng ðức Chúa Trời không phải như vậy. Ngài quan tâm linh hồn của người nghèo 
nhất trên mặt ñất cũng như người giàu nhất. ðịa vị tiếng tăm không có ý nghĩa gì ñối 
với ðức Chúa Trời; tất cả chúng ta ñều là cùng một cấp bực. 

Nếu chúng ta gọi mình bởi danh Ngài, thì chúng ta cần phải có cùng một 
quan ñiểm như Ngài. 

Bao nhiêu thành công bạn ñã hoàn thành, bao nhiêu của cải bạn ñã tích luỹ, hoặc bạn 
có ñịa vị cao như thế nào cũng không quan trọng. Bạn sống trong lâu ñài hay túp lều 
cũng không thành vấn ñề. Bất kể người khác nhận xét bạn như thế nào, Chúa Jêsus 
coi trọng bạn. 

Chúng ta phải tìm cách gạt bỏ sự phân biệt trong vòng chúng ta. Làm thế nào chúng ta 
có thể với tới thế gian thất lạc này nếu chúng ta không nhìn họ như Chúa Jêsus nhìn họ? 
Chúng ta cần phải học cách yêu thương như Ngài yêu thương, và quý trọng người 
khác như Ngài quý trọng họ. 

Cha ơi, cảm ơn Cha về tình yêu vĩ ñại của Cha cho chúng con. Xin giúp 
chúng con yêu thương người khác với lòng yêu thương của Cha mà 
không ưu ñãi hoặc thiên vi ai. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 7 tháng 11 

Sự Giàu Sang Thật Sự 
 

“Lòng tin kính kèm theo sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn”  

– 1 Ti-mô-thê 6:6 

Người ta thường nói, "Ồ, ước gì tôi ñược trúng số!"  Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên. Nhiều 
nghiên cứu cho thấy rằng khá thường xuyên những giải xổ số khổng lồ ñã làm hỏng 
cuộc ñời của người trúng số. Họ thay ñổi từ tánh vô tư lự ñến lo lắng băn khoăn. Mặc 
dù nhiều người nghĩ rằng tiền bạc sẽ mang lại nhiều hạnh phúc, nhưng trong nhiều 
trường hợp nó chỉ mang lại sự phiền muộn. 

Con người lao ñộng và ñổ mồ hôi ñể làm giàu, nhưng trong ngày phán xét sự giàu sang 
sẽ không có giá trị; vì bạn không thể mua chuộc ðức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự giàu 
sang thật sự là vĩnh cửu. ðó sẽ giữ lâu bền mãi mãi; và không có gì có thể làm giảm 
giá trị ñó. Bạn có thể là người nghèo trên thế giới này, nhưng ñược làm người thừa kế 
của vương quốc ðức Chúa Trời. 

Sự giàu sang trên trái ñất hoàn toàn là một ảo tưởng. 

Ông Giê-rê-mi chép, “CHÚA phán như vậy: ‘Người khôn ngoan ñừng tự hào về sự 
khôn ngoan mình, người mạnh sức ñừng tự hào về sức mạnh mình, người giầu có, 
ñừng tự hào về sự giầu có mình. Nhưng người nào tự hào, hãy tự hào về ñiều này: 
người ấy hiểu biết và xưng nhận Ta, biết Ta là CHÚA, Ta ban bố tình yêu không dời ñổi, 
Ta thi hành sự công bình và công chính trên ñất. Vì Ta ưa thích những ñiều ấy.’" (Giê-
rê-mi 9:23-24). 

“Tôi ñã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là 
sung túc. Trong mỗi nơi và mọi hoàn cảnh tôi ñã học ñược bí quyết ñể sống no ñủ hay 
ñói khát, sung túc hay thiếu thốn” (Phi-líp 4:11-12). 

Thay vì cố gắng tích lũy của cải, chúng ta hãy tìm hiểu giá trị của sự thỏa lòng. 

Cha ơi, chúng con cảm ơn Cha rằng Cha ñã cung cấp cho chúng con sự 
giàu sang rộng lớn như vậy. Xin dạy chúng con thỏa lòng với những gì 
Cha ñã ban cho. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 8 tháng 11 

Bãi Bỏ Sự Chết 
 

“... Ngài ñã hủy phá sự chết, dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không 
hề chết ra cho rõ ràng...”  

– 2 Ti-mô-thê 1:10 

Một ñiều bạn có thể nói về sự chết là: nó là chắc chắn. ðến nay, số thống kê thật làm 
sửng sốt: 100 trong số 100 ñã chết. Nhưng ñây là một hiện tượng thú vị: nếu bạn ñược 
sinh ra một lần, bạn sẽ chết hai lần; nếu bạn ñã ñược sinh ra hai lần, bạn sẽ chỉ chết 
một lần. 

Khi sự chết vật lý xảy ra, chúng ta sẽ thay ñổi. Chúng ta sẽ trải qua một biến thái. ðiều 
ñó là cần thiết, bởi vì ngay bây giờ chúng ta sống trong một thân thể hư hỏng. Nhưng 
hầu ñể sống ở trên thiên-ñàng, chúng ta cần một thân thể không hư hỏng. Và khi cái 
lều giải thể, khi cơ thể chúng ta trở về tro bụi, chúng ta sẽ ñi vào sự sống vĩnh cửu với 
ðức Chúa Trời. ðây là một lời hứa vinh hiển biết bao! một hy vọng phúc lành biết bao! 

Sống trong vĩnh viễn với ðức Chúa Trời – một lời hứa vinh hiển biết bao! 

Một ngày nào bạn sẽ thấy trong tờ báo, "Chuck Smith, mục sư nhà thờ Calvary Chapel, 
ñã qua ñời." ðừng tin nó! nhưng biết chắc rằng tôi không có chết, tôi chỉ dọn ra khỏi 
một căn lều cũ mòn và ñi vào một lâu ñài ñẹp, “nhà vĩnh cửu ở trên trời do ðức Chúa 
Trời xây dựng, chứ không phải do loài người làm ra.” (2 Cô-rinh-tô 5:1). Vì vậy, xin 
ñừng khóc cho tôi, bởi vì bạn biết tôi sẽ không khóc. “Trước mặt Ngài có hạnh phúc 
tràn ñầy, bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở. (Thi-thiên 16.11). 

ðức Chúa Trời muốn có sự giao thông với bạn, và Ngài sai Con Ngài ñến ñể xóa bỏ sự 
chết hầu cho bạn có thể có sự sống ñời ñời và sự bất tử thông qua Ngài. Và ñó là phúc 
âm chân thật. 

Cha ơi, cảm ơn Cha rằng chúng con có sự sống và sự bất tử qua Chúa 
Jêsus Christ. Chúng con cầu xin Cha phán trong lòng của những người 
không biết Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 9 tháng 11 

Vật Dụng Sang Trọng 
 

“Vì thế, nếu ai tẩy sạch những ñiều hèn hạ trong lòng mình thì sẽ trở nên 
vật dụng sang trọng, ñược thánh hóa, thích hợp cho chủ sử dụng và 
chuẩn bị sẵn sàng làm mọi việc thiện lành.”  

– 2 Ti-mô-thê 2:21 

Vật dụng ñã khá phổ biến trong thời Kinh Thánh; ðồ bằng vàng hay bạc ñược dùng ñể 
trang trí, ñồ bằng ñất sét ñược sử dụng cho bất cứ ñiều gì từ ñựng nước tới ñựng rác. 
Vì vậy, một số ñược gọi là vật dụng sang trọng, và một số vật dụng hèn hạ. 

Hãy tự hỏi mình, “ðời tôi chứa ñựng gì? Là ñồ trong sạch hay nước dơ?"  

Bạn ñã ñược dựng `lên ñể chứa ñựng ðức Chúa Trời.  

ðức Chúa Trời ñã chọn lựa chứa ñầy một nồi ñất sét – bạn – với ñiều quý giá nhất – 
chính là Ngài. Ngài muốn chứa ñầy bạn với Thánh Linh của Ngài ñể bạn tràn ra ân 
sủng, lòng thương xót, và tình yêu của Ngài ñến một thế giới khao khát. 

Ông Phao-lô viết cho Ti-mô-thê về những người phá hoại nhà thờ bởi sự giảng dạy sai 
trái. Những người ñó ñã trở thành vật dụng hèn hạ. ðức Chúa Trời không thể sử dụng 
họ; giáo lý của họ không thuần tuý. Họ giảng dạy các quan ñiểm riêng của họ chứ 
không phải là chân lý của ðức Chúa Trời, và vì vậy, làm vết bẩn trong ñời họ với ý 
tưởng riêng của mình. 

Muốn trở thành vật dụng hèn hạ là dễ dàng biết bao! Chỉ cần ngừng tẩy sạch tâm trí 
của mình mỗi ngày. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một vật dụng sang trọng, thích hợp 
cho Chủ sử dụng, thì bạn cần phải lẩn trốn sự tham muốn của xác thịt. Bạn cần phải 
giao thông với ðức Chúa Trời mỗi ngày và cầu xin Ngài tẩy sạch bạn. 

Chúa ơi, xin làm chúng con thành vật dụng sang trọng, hầu cho chúng 
con có thể tràn ra ân ñiển của Ngài ñến thế giới xung quanh chúng con. 
Xin thanh tẩy chúng con và sử dụng chúng con, Chúa ơi. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 11 

ðược ðức Chúa Trời Thần Cảm 
 

“Cả Thánh Kinh ñều ñược ðức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy 
dỗ, khiển trách, huấn luyện con người sống trong công chính...”  

– 2 Ti-mô-thê 3:16 

Kinh Thánh chép rằng ðức Chúa Trời ñời ñời, là ðấng sáng tạo vũ trụ muôn vật, và tồn 
tại vượt qua thời gian và không gian, yêu thương loài người và ao ước giao thông với 
con người, hầu cho con người có thể hiểu biết Ngài. Kinh Thánh chính là Lời ðức Chúa 
Trời cho loài người. 

Vì Kinh Thánh là thần cảm bởi ðức Chúa Trời, ñó không thể sai lầm ñược. 

Thông qua lời tiên tri, ðức Chúa Trời chứng tỏ rằng Ngài là vượt qua thời gian. Chỉ có 
Ngài biết sự kết thúc từ khởi ñầu. Chỉ có Ngài có thể báo trước sự kiện trước khi nó xảy 
ra. Bởi những lời tiên tri về những sự kiện trong tương lai, Ngài chứng minh rằng Ngài 
thực sự là Tác giả của Sách này – Kinh Thánh, trong ñó có khoảng tám mươi phần 
trăm là lời tiên tri. 

Chúa Giêsu phán với môn ñồ về sự chết và sự sống lại của Ngài, "Ta sắp ra ñi, nhưng 
Ta sẽ trở lại cùng các con... Giờ ñây, Ta bảo trước cho các con, ñể khi những sự việc 
ấy xảy ñến thì các con tin.” (Giăng 14:28-29). Ngài phán trước những ñiều xấp ñến ñể 
môn ñồ có thể thấy rằng Ngài thực là Con ðức Chúa Trời. 

ðức Chúa Trời ñã ban cho chúng ta Lời của Ngài ñể chúng ta hiểu ñược bản chất của 
Ngài, kế hoạch cứu chuộc của Ngài, và con ñường dẫn ñến sự tăng trưởng thuộc linh. 
Những chân lý trong Kinh Thánh sẽ xây dựng ñức tin của chúng ta. Nguyền chúng ta 
học hỏi Kinh Thánh hằng ngày, và thực hành Lời Ngài chớ không chỉ nghe mà thôi. 

Cha ơi, cảm ơn Cha ban cho Lời Cha, là ánh sáng cho con ñường ñể 
hướng dẫn chúng con trong chân lý của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 11 tháng 11 

Chúa ðứng Bên Tôi 
 

“Nhưng Chúa tiếp tục ñứng bên ta và ban cho ta sức mạnh, ñể ta có thể 
công bố toàn bộ sứ ñiệp Phúc Âm cho mọi dân tộc ñều nghe.”  

– 2 Ti-mô-thê 4:17 

Khi ông Phao-lô ra tòa lần ñầu tiên, trước vua Nero, quang cảnh rất tối tăm ñến nổi tất 
cả bạn ông ñều lìa bỏ ông. “Khi ta ra tòa tự biện hộ lần thứ nhất, chẳng có ai bênh vực 
ta; tất cả ñều bỏ rơi ta.” (2 Ti-mô-thê 4:16). 

Cảm giác bị bỏ rơi là kinh khủng biết bao. Kinh Thánh chép, "Bằng hữu thương mến 
nhau luôn luôn." (Châm-ngôn 17:17), nhưng quá thường xuyên, chúng ta phát giác 
rằng những người chúng ta cho là bạn bè chân thật, thực ra chỉ là người quen mà thôi. 
Mặc dù tất cả người khác có thể rời bỏ bạn, Chúa Giêsu luôn luôn ñứng với bạn. Chúa 
sẽ không bao giờ lìa bỏ dân Ngài. Như vua ða-vít chép, “Dù khi tôi ñi qua thung lũng 
bóng chết, tôi sẽ không sợ tai hoạ gì; Vì Ngài ở cùng tôi.” (Thi-thiên 23:4). 

Miễn là tôi biết Chúa ñứng với tôi, tôi có thể ñối mặt với những thử thách 
của ngày mai và sự bất trắc của tương lai. 

Hôm nay bạn có lẽ cảm thấy như ông Phao-lô – bị bỏ rơi, ñứng một mình, và phải ñối 
mặt với một tương lai bất trắc. Trong ñêm tối tăm này, bạn có thể chắc chắn rằng Chúa 
Giêsu ñứng với bạn. "Này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho ñến tận thế." (Ma-thi-ơ 
28:20). Ngài phán, "Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!" (Hê-bơ-rơ 13:5). 

Có người nào ñã từng nói, "Tôi không biết ngày mai ra sao, nhưng tôi biết ai nắm giữ 
ngày mai, và tôi biết ai nắm tay tôi." Ngài sẽ ñứng cùng tôi và nhìn tôi ñi qua. 

Cha ơi, chúng con cảm ơn về sự bảo ñảm tuyệt vời rằng Cha sẽ ở cùng 
chúng con. Xin chống ñỡ chúng con khi chúng con cảm thấy không thể 
chịu ñựng ñược nữa. Xin nắm giữ chúng con với bàn tay phải của Cha. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 12 tháng 11 

Tuyên Xưng hay Thực Hành 
 

“Họ tự xưng là người biết ðức Chúa Trời, nhưng lại chối bỏ Ngài trong 
các hành ñộng của mình. Thật là những kẻ khả ố, bất phục tùng, không 
thể làm một việc tốt lành nào cả.”  

– Tít 1:16 

Rất nhiều người nghĩ rằng vì họ biết bài cầu nguyện như, "Bây giờ tôi nằm xuống ngủ, 
tôi cầu nguyện Chúa giữ linh hồn tôi", là họ biết ðức Chúa Trời. Nhưng ñó là một cảm 
giác an toàn giả nếu bạn không sống theo ñường lối Chúa. Như Chúa Giêsu nói, "Sao 
các ngươi gọi Ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời Ta phán?" (Lu-ca 6:46). 

Bạn nghĩ ðức Chúa Trời quan tâm nhất là lời kêu gọi hoặc sự thực hành? Giăng Bấp-tít 
bảo, “Hãy kết quả xứng ñáng với sự ăn năn” (Lu-ca 3:8). Nói cách khác, “Hãy sống một 
cách phù hợp với lời nói.” 

Biết ðức Chúa Trời là một ñiều, và hiểu biết ðức Chúa Trời là một ñiều 
khác. 

Tự xưng là người tin Chúa là không ñủ, bạn phải thực hành lời bạn với một cuộc sống 
phù hợp với ðức Chúa Trời. Lời nói không có ý nghĩa. Bạn có thể nói bất cứ ñiều gì. 
Vậy thì phải sống như thế nào?  

Ông Phao-lô khuyến khích chúng ta hãy xem xét bản thân, “Nếu chúng ta tự xét mình, 
chúng ta sẽ không bị ñoán xét.” (1 Cô-rinh-tô 11:31). Bạn có phải là một trong những 
người này – những người ñi nhà thờ và những người xưng biết Chúa, nhưng lại chối 
bỏ Ngài trong các hành ñộng của mình? Bạn có ñể cho các thần khác thay thế tấm lòng 
yêu mến Ngài không? Ngài có thực sự là ưu tiên nhất trong ñời bạn không? 

ðừng chỉ xưng ñức tin của bạn – hãy thực hành ñức tin. 

Lạy Chúa, xin bày tỏ cho con thấy nếu con có chối bỏ Ngài trong công 
việc của con. Xin bày tỏ cho con thấy nếu lời xưng và hành ñộng của con 
không thống nhất. Xin giúp con hiểu biết Ngài và phục vụ Ngài trong lẽ 
thật. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 13 tháng 11 

Niềm Hy Vọng Hạnh Phúc 
 

“...ñang chờ ñợi niềm hy vọng hạnh phúc và sự xuất hiện vinh quang của 
ðức Chúa Trời vĩ ñại và Chúa Cứu Thế chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-
xu...”  

– 2 Tít 2:13 

Niềm hy vọng của tín ñồ là sự sống ñời ñời với ðức Chúa Trời. ðối với chúng ta, sự 
chết không phải là kết thúc, nó chỉ là sự biến hoá, là sự thay ñổi của cơ thể. Nhưng nếu 
hy vọng của bạn không phải là sự sống ñời ñời trong Chúa Jêsus Christ, thì là bạn 
giống như ông Phao-lô ñã nói, “không có ðấng Christ,... không một chút hy vọng và 
không có ðức Chúa Trời trong thế gian.” (Ê-phê-sô 2:12). 

Nếu bạn không có ðấng Christ, thì bạn không có ðức Chúa Trời... và bạn 
không có hy vọng. 

Chúng ta, là tín ñồ, không chỉ hy vọng cho sự sống ñời ñời, nhưng chúng ta cũng mong 
chờ sự xuất hiện vinh hiển của Chúa Jêsus Christ. Ngài ñã hứa rằng Ngài sẽ trở lại. 
Ngài phán với môn ñồ, “ðừng ñể tâm trí các con bị bối rối. ðã tin ðức Chúa Trời, các 
con cũng hãy tin Ta nữa. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, Ta ñã nói cho 
các con rồi. Ta ra ñi ñể sửa soạn chỗ ở cho các con; nếu Ta ñi và sửa soạn một chỗ 
cho các con, Ta cũng sẽ trở lại ñón các con về với Ta, ñể Ta ở ñâu các con cũng ở ñó.” 
(Giăng 14:1-3). Và vì vậy chúng ta mong ñợi sự xuất hiện vinh quang của Chúa Jêsus 
Christ chúng ta. 

Chúa Giêsu ñã cho chúng ta nhiều dấu hiệu về sự trở lại của Ngài, những ñiều chúng 
ta có thể theo dõi ñể chúng ta biết ngày ñó ñã gần. Hy vọng của chúng ta tăng lên khi 
chúng ta nhìn xung quanh thế giới ngày nay và quan sát tình thế – tất cả những ñiều 
Kinh Thánh ñã nói sẽ diễn ra trước ngày ñó. Thế giới càng tối tăm, hy vọng của con cái 
Chúa càng rực rỡ. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha rằng trong thế giới tối tăm và tuyệt vọng 
này, chúng con có một hy vọng vẻ vang ñể chống ñỡ chúng con. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 14 tháng 11 

ðược Xưng Công Chính 
 

“Sau khi ñược xưng là công chính do ân sủng Ngài chúng ta có thể trở 
thành con kế tự trong niềm hy vọng ñược sống vĩnh cửu.”  

– Tít 3:7 

Bởi lòng thương xót, ðức Chúa Trời tha thứ cho tội lỗi của bạn. Nhưng bởi ân ñiển 
Ngài biện hộ cho bạn, có nghĩa là Ngài ñã gạt bỏ các cáo trạng buộc tội bạn. “Bây giờ 
không còn sự ñoán phạt nào ñối với kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su.” (Rô-ma 8:1). 
Bởi vì bạn ñã tiếp nhận Chúa Jêsus Christ là Chúa của bạn, khi ðức Chúa Trời nhìn 
vào bạn, Ngài thấy bạn như là hoàn toàn vô tội. Vì vậy, công bình là ñược những gì 
chúng ta xứng ñáng, và lòng thương xót là không bị những gì chúng ta ñáng chịu, ân 
ñiển là nhận ñược những gì chúng ta không xứng ñáng. 

ðã ñược xưng công chính do ân sủng Ngài, tôi bây giờ là con cái ðức 
Chúa Trời.  

Tôi không xứng ñáng với tình yêu ðức Chúa Trời. Tôi không xứng ñáng ñược hoàn 
toàn xoá ñi tội lỗi của tôi, hoặc sự sống ñời ñời trong Nước của Ngài. Nhưng ñó là 
những ñiều ðức Chúa Trời ban cho tôi, vì tôi ñã ñược xưng công chính bởi ơn ñiển của 
Ngài. Tôi xứng ñáng sự chết; bởi ân sủng ðức Chúa Trời cho tôi sự sống. Tôi xứng 
ñáng ñịa ngục; nhờ ơn ñiển ðức Chúa Trời mở cửa thiên ñàng cho tôi. 

Là con cái Ngài, tôi trở thành người thừa kế của ðức Chúa Trời. Thế giới có nhiều triệu 
phú, và ngay cả tỷ phú; nhưng sự giàu có mà họ tích lũy là hoàn toàn không có gì so 
với sự giàu có của ðức Chúa Trời. Chúng ta, là những người thuộc ðức Chúa Trời, là 
giàu hơn những người giàu nhất trên trái ñất; tại vì sự vinh hiển ñời ñời của vương 
quốc ðức Chúa Trời thuộc về chúng ta. Trong vĩnh viễn, thời gian vô tận, chúng ta, là 
con cái ðức Chúa Trời sẽ ñược tận hưởng tất cả sự giàu sang của vương quốc, sự 
ñẹp ñẽ trong sự hiện diện của Ngài, sự uy hoàng của tình yêu Ngài, và sự an ủi của ân 
sủng và lòng thương xót của Ngài – mãi mãi. 

Cha ơi, cảm ơn Cha rằng bởi ân ñiển Cha xóa bỏ tất cả tội lỗi con. Oi, 
chúng con vui mừng vô cùng vì ân huệ của Cha ñối với chúng con! Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 11 

Cứ Tính Cho Tôi 
 

“Nếu nó có làm thiệt hại hay mắc nợ bất luận ñiều gì, anh cứ tính cho tôi.”  

- Phi-lê-môn 18 

Sách Phi-lê-môn là một lá thơ ông Phao-lô viết ñể cầu xin giùm cho Ô-ni-sim, là nô lệ 
chạy trốn. Hiển nhiên là khi Phi-lê-môn bỏ ñi, y lấy trộm một số tiền từ Phi-lê-môn. Với 
số tiền ñó, y ñi tới La-mã (từ Cô-lô-se) – hy vọng ñược biến mất trong ñám ñông. 
Nhưng y bị bắt và bỏ vào tù, và tại nơi ñó gặp ñược sứ ñồ Phao-lô. Ông Phao-lô làm 
chứng cho y về ơn ñiển cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, và Ô-ni-sim ñược tái sanh. Khi 
sau, ông Phao-lô phát hiện Ô-ni-sim là một nô lệ bỏ trốn. Ông Phao-lô quen với chủ y, 
là Phi-lê-môn, vì ông cũng ñã dẫn Phi-lê-mô tin Chúa. Vì vậy, ông Phao-lô viết thơ này 
cho Phi-lê-môn, xin y tiếp nhận Ô-ni-sim cũng như y sẽ tiếp nhận ông Phao-lô chính 
mình. Ông kêu gọi Phi-lê-môn giải phóng nô lệ y, hầu cho Ô-ni-sim có thể trở lại và 
phục vụ với ông trong công tác phúc âm.  

Món nợ của chúng ta ñã ñược thanh toán ñầy ñủ bởi Chúa Giêsu Christ. 

Ông Phao-lô chép, “Nếu nó có mắc nợ bất cứ ñiều gì, anh cứ tính cho tôi.” Ông Phao-lô 
sẵn sàng trả nợ của Ô-ni-sim; ñó chính là ñiều Chúa Giêsu Christ ñã làm cho chúng ta. 
Ngài trả hết nợ của chúng ta. 

Chúng ta ñều giống như Ô-ni-sim, chạy trốn từ Chủ của chúng ta. Chúng ta là nô lệ bỏ 
trốn, mang một món nợ chúng ta không trả nổi. Nhưng cũng như Ô-ni-sim, chúng ta có 
một Vị Biện Hộ, một ðấng Trung Gian, một ðấng Cầu Thay. Chúng ta có Chúa Giêsu 
Christ, Ngài cầu thay cho chúng ta. “Chúa ñã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên 
Người.” (Ê-sai 53:6). 

Món nợ ñã ñược thanh toán ñầy ñủ. Chúng ta bây giờ không có mắc nợ gì, ngoại trừ 
sinh mạng của chúng ta và lòng biết ơn của chúng ta. 

Chúa ơi, chúng con thật cảm tạ Ngài ñã trả hết nợ của chúng con! Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 16 tháng 11 

Sứ ðiệp Của Ngài 
 

“Ngày xưa, ðức Chúa Trời ñã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta 
nhiều lần, nhiều cách. ðến những ngày cuối cùng này, ðức Chúa Trời lại 
phán dạy chúng ta bởi ðức Con Ngài ...” 

- Hê-bơ-rơ 1:1-2 

ðức Chúa Trời ñã phán dạy con người từ khởi ñầu. Ngài phán qua thiên nhiên, qua các 
tiên tri của Ngài, qua Lời Ngài, qua khải tượng, và qua giấc mộng. Ngài phán qua tiếng 
nói yên lặng bên trong. ðôi khi Ngài phán với một giọng nói có thể nghe ñược. ðức 
Chúa Trời vẫn còn phán với chúng ta, vấn ñề là chúng ta không luôn luôn lắng nghe. 

Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng con người xuyên tạc sứ ñiệp của ðức Chúa Trời 
bằng cách giải thích luật pháp của Ngài theo ý riêng của họ. Con người trở nên bối rối, 
không còn biết lẽ thật về ðức Chúa Trời. Vì vậy, ðức Chúa Trời sai Con Ngài vào thế 
gian ñể biểu lộ chân lý cho con người. 

Ngày nay ðức Chúa Trời vẫn còn phán. Hãy lắng nghe. 

Sứ ñiệp cơ bản của ðức Chúa Trời cho chúng ta qua Con Ngài là gì? Trước hết, Chúa 
Giêsu dạy chúng ta rằng ðức Chúa Trời là tình yêu. “Vì ðức Chúa Trời yêu thương thế 
gian, ñến nỗi ñã ban Con một của Ngài, ñể ai tin nhận ðấng ấy sẽ không bị hư mất 
nhưng ñược sự sống ñời ñời.” Ngài dạy rằng ðức Chúa Trời ñầy dẫy lòng thương xót, 
ân huệ, nhân từ, và sẵn sàng tha thứ. Ngài dạy rằng ðức Chúa Trời là sự sáng. Chúa 
Giê-xu cũng dạy rằng ðức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương lẫn nhau, như Ngài 
yêu thương chúng ta. 

Nguyền chúng ta lắng nghe rõ ràng khi Ngài phán với chúng ta về ñời sống, tình yêu, 
mối quan hệ của chúng ta với Ngài, và mối quan hệ của chúng ta với người khác. 
Nguyền ðức Chúa Trời giúp chúng ta lắng nghe kỹ lưỡng. Nguyền chúng ta tuân theo 
lời phán của Ngài và yêu thương người khác theo ý Ngài. 

Chúa ơi, xin cho chúng con tai ñể lắng nghe những gì Ngài phán với 
chúng con qua Lời Ngài và Thánh Linh của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 11 

Trôi Lạc 
 

“Vậy, chúng ta càng phải lưu ý hơn nữa ñến những ñiều chúng ta ñã nghe, 
ñể khỏi bị trôi lạc”’  

- Hê-bơ-rơ 2:1 

Sách Hê-bơ-rơ là lời cảnh báo cho những người Do Thái mà trôi trở về Do Thái giáo, 
rằng ñường lối cũ là vô ích, bởi vì bây giờ chúng ta có sự khải thị cuối cùng của ðức 
Chúa Trời qua Con Ngài. 

Chữ "Vậy" chỉ về ñoạn Kinh Thánh trước, trong ñó tác giả chép rằng trong thời xưa 
ðức Chúa Trời phán với các tổ phụ qua các tiên tri, và trong những ngày cuối cùng 
ðức Chúa Trời phán qua sự khải thị trực tiếp – qua Con Ngài, là Chúa Jêsus. Vì vậy, 
chúng ta phải chú ý những ñiều chúng ta ñã nghe từ môi của Chúa Giêsu. 

Không chú ý lắng nghe lời của Chúa Giêsu là ñặt mình vào sự rủi ro nguy 
hiểm – bị trôi lạc. 

ðức Chúa Trời phán gì? Ngài phán, “Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy 
ñược nước ðức Chúa Trời.” (Giăng 3:3). Ngài phán, “Ta chính là Con ðường, Chân Lý 
và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai ñến cùng Cha ñược.” (Giăng 14:6). Ngài 
phán rằng Ngài “xuống thế gian nào phải ñể kết án thế gian, nhưng ñể thế gian nhờ 
ðức Con mà ñược cứu.”  (Giăng 3:17). Ngài phán, “Vì ðức Chúa Trời yêu thương nhân 
loại, ñến nỗi ñã ban Con Một của Ngài, ñể ai tin nhận ðấng ấy sẽ không bị hư mất 
nhưng ñược sự sống vĩnh phúc.” (Giăng 3:16). 

Sự trôi lạc là một quá trình chậm, và không nhạy cảm. Cách duy nhất ñể biết bạn ñang 
trôi ñi hay không là nhìn về một ñiểm bất ñộng. Khi bạn thấy mình di chuyển từ ñiểm ñó, 
thì bạn sẽ nhận thức bạn ñang trôi ñi. 

Hãy giữ cặp mắt của bạn trên cái Neo, là Chúa Jêsus Christ. Hãy ñể ý nghe Lời Ngài. 
Ngài là ñiểm bất ñộng. Ngài sẽ giữ cho bạn khỏi bị trôi lạc. 

Cha ơi, chúng con có khuynh hướng ñi lầm lạc xa cách Cha. Xin giữ 
chúng con gần gũi Cha. Xin neo chặt chúng con trong chân lý của Cha. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 11 

ði Vào Sự Yên Nghỉ Của ðức Chúa Trời 
 

“Cho nên Ta ñã thề trong cơn thịnh nộ: ‘Chúng sẽ chẳng ñược vào sự yên 
nghỉ của Ta.’"  

- Hê-bơ-rơ 3:11 

Tác giả sách Hê-bơ-rơ trích dẫn từ Thi-thiên ñoạn 95, nói về ngày khi dân Y-sơ-ra-ên 
không ñược ñi vào ñất hứa, không kinh nghiệm ñược sự bình an và sự phong phú ðức 
Chúa Trời muốn ban cho họ. 

ðức Chúa Trời ñã hứa ban cho chúng ta sự yên nghỉ. Chúa Jêsus phán, “Hỡi những kẻ 
mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy ñến cùng Ta. Ta sẽ cho các con ñược yên nghỉ.” (Ma-
thi-ơ 11:28). Khi bạn tiếp nhận Chúa Giêsu là ðấng Cứu Rỗi của bạn, một trong những 
kinh nghiệm ñầu tiên bạn có là sự hòa bình sâu sắc. Vì ñã hàng phục Ngài, bạn không 
còn chiến ñấu chống lại ðức Chúa Trời nữa. 

Sự không tin có thể cản trở bạn ñược hưởng cuộc sống phong phú ñầy 
ñặn mà ðức Chúa Trời muốn bạn kinh nghiệm trong Chúa Jêsus Christ. 

ðức Chúa Trời muốn bạn có một cuộc sống ñẹp ñẽ, an ñịnh, không xáo trộn – một 
cuộc sống hòa bình và yên nghỉ. Tuy nhiên, rất ít con cái Chúa thực sự biết ñược và 
kinh nghiệm ñược sự bình an hoàn hảo mà vượt qua sự hiểu biết của con người. Có lẽ 
ñó là tại vì chúng ta không tin tưởng lời hứa của Ngài. Cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên, 
chúng ta ñể cho những chướng ngại khổng lồ trong cuộc sống cản trở chúng ta nắm 
lấy tất cả những gì ðức Chúa Trời muốn cho chúng ta. 

Nhiều người vẫn còn ñi lang thang trong sa mạc; bạn vẫn còn ñấu tranh với xác thịt và 
chưa tiến tới ñược hoặc khắc phục ñược bất cứ ñiều gì; Bạn chưa ñược sống một cuộc 
sống Cơ-ñốc nhân ñắc thắng. 

Vì lòng không tin, chúng ta không tin cậy Ngài làm những ñiều Ngài ñã hứa sẽ làm. 
ðức Chúa Trời ñang phán, “Ngươi ñã ở trong sa mạc lâu lắm rồi. Nay là giờ ñi vào ñất 
hứa. Nay là giờ ñi vào và chinh phục ñất ñai.” Hãy nhận lấy sự thắng lợi mà ðức Chúa 
Trời ñã cho bạn, và bắt ñầu kinh nghiệm sự phong phú và ñầy ñặn của một cuộc sống 
trong Chúa Jêsus Christ. Hãy kinh nghiệm sự yên nghỉ của Ngài. 

Lạy Chúa, nguyền chúng con ñi theo Ngài vào sự thắng lợi. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 19 tháng 11 

Sự Lừa Gạt Của Tội Lỗi 
 

“Nhưng cứ khuyến cáo nhau hằng ngày ñang khi còn ñược gọi là "ngày 
nay" ñể không một ai bị tội lỗi lừa gạt mà cứng lòng.”  

- Hê-bơ-rơ 3:13 

Tội lỗi là dối trá – dối trá một cách nguy hại. Trên bề mặt, tội lỗi có vẽ vui sướng, nhưng 
Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng, “Có một con ñường coi dường như ñúng cho loài 
người, nhưng cuối cùng là con ñường sự chết.” (Châm-ngôn 16:25). Tội lỗi biện minh 
cho chính nó. Bạn ñã nghe những lời bào chữa: "Thời ñại ñã thay ñổi, bây giờ ai cũng 
làm ñiều ñó". "Tôi chỉ là con người yếu kém." "Chỉ làm một lần không tổn hại tới ñâu." 
"Tôi không thể kiềm chế ñược, ðức Chúa Trời tạo tôi như vậy.” 

Bị chai lì bởi tội lỗi, bạn thấy mình làm những ñiều mà bạn ñã từng thề sẽ 
không bao giờ làm. 

Tội lỗi lừa dối bạn bằng cách làm chai lì bạn. Nếu bạn ñi theo bất cứ gì, dần dần, bạn 
sẽ chấp nhận nó. 

Cách giải quyết cho sự lừa gạt của tội lỗi là bao quanh mình với các tín ñồ, các bạn bè 
thật sự, những người sẽ cảnh báo bạn khi bạn ñang ñi lạc lối. “Thương tổn do người 
thương mình gây ra, còn ñáng tin hơn vô số cái hôn của kẻ thù ghét mình.” (Châm-
ngôn 27:6). Áp lực của bạn bè có thể là một ñiều tốt nếu họ yêu thương Chúa và kiên 
quyết  phục vụ Ngài. 

Nếu Thánh Linh của ðức Chúa Trời phán với lòng bạn về một tội lỗi trong ñời bạn, bạn 
phải bỏ nó ñi ngay lập tức. ðừng chờ ñến ngày mai hay tuần sau; ñừng chờ tới thời 
thuận tiện hơn. Hãy nhớ rằng: tội lỗi là dối trá. Nếu bạn cho phép nó, tội lỗi sẽ làm cứng 
lòng bạn chống lại ðức Chúa Trời. 

Cha ơi, xin giúp chúng con ñể ý và lắng nghe Lời Cha, vì sợ rằng lòng 
chúng con trở nên cứng rắn bởi sự lừa gạt của tội lỗi. Xin giúp chúng con 
từ bỏ con ñường tội lỗi và bước ñi trong con ñường của sự công nghĩa. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 

 



 

Ngày 20 tháng 11 

Sống ðộng Và ðầy Năng Lực 
 

“Lời của ðức Chúa Trời sống ñộng và ñầy năng lực...”  

- Hê-bơ-rơ 4:12a 

Hạt giống có sức sống. Do bởi các DNA riêng biệt trong hạt giống, mỗi hạt ñều có khả 
năng sinh sôi nẩy nở, dù cho nó là một cây lớn, cây nhỏ, hoặc cây leo. Trong Lu-ca 
ñoạn 8, khi Chúa Giê-xu kể ngụ ngôn của một người gieo giống trên bốn loại ñất khác 
nhau, Ngài phán, “Hạt giống là Lời ðức Chúa Trời.” Có nghĩa rằng khi bạn hấp thu Lời 
Chúa, nó sẽ gieo trong lòng bạn và bắt ñầu biến ñổi bạn. 

Lời ðức Chúa Trời có thể thay ñổi bạn – từ trong ra ngoài – vào hình ảnh 
của Chúa Giêsu. 

Sau ñó, tác giả sách Hê-bơ-rơ chép, "Lời Chúa ñầy năng lực." Quả thật, năng lực của 
Lời Chúa là ñáng kính sợ. Thi Thiên 33:6 chép, “Các tầng trời do lời CHÚA làm nên, tất 
cả các thiên thể nhờ hơi thở của miệng Ngài mà có.” 

Hãy suy nghĩ về ñiều ñó – toàn thể vũ trụ rộng lớn ñã ñược tạo nên bởi Lời Chúa, bởi 
chỉ hơi thở của miệng Ngài. Chúng ta ñọc trong Sáng-thế Ký, “ðức Chúa Trời phán: 
‘Phải có ánh sáng!’ Ánh sáng liền xuất hiện.” Tất cả những gì chúng ta thấy và biết là 
tạo ra bởi quyền năng của Lời Ngài. 

Sức mạnh của Lời Chúa biểu hiện rõ rệt trong những cuộc ñời ñã chuyển ñổi. Những 
người ñã từng là cặn bã của xã hội – những người bị coi như vô vọng và vô giá trị – ñã 
ñược thay ñổi và chữa lành bởi quyền năng của Lời Chúa. Chỉ cần hấp thu và suy 
ngẫm chân lý của Kinh Thánh, thì sự ngã lòng ñược dỡ bỏ, lòng ñược tu tỉnh, tâm trí 
ñược biến ñổi, và cuộc ñời ñược thay ñổi – mãi mãi. 

Chúa ơi, xin cảm ñộng chúng con học hỏi Lời Ngài – mạnh mẽ và sinh 
ñộng, hầu cho nó có thể gây sự chuyển biến vinh hiển trong chúng con. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 11 

Quyền Năng của Lời ðức Chúa Trời 
 

“Lời của ðức Chúa Trời sống ñộng và ñầy năng lực, sắc bén hơn mọi 
gươm hai lưỡi, xuyên thấu, ñến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, 
xét ñoán các tư tưởng, và ý ñịnh trong lòng người.”  

- Hê-bơ-rơ 4:12 

Cho ñến khi người La Mã sáng chế thanh gươm hai lưỡi, con người chiến ñấu với 
gươm một lưỡi. Với gươm hai lưỡi, họ có thể vẫy hai bên và chém hai chiều. Bởi vũ khí 
bí mật này, quân ñoàn La Mã ñã chinh phục thế giới. 

Chính là thông qua Lời Chúa mà tôi thu ñược sự thật về ðức Chúa Trời – 
và về bản thân mình. 

Lời Chúa là sắc bén hơn gươm hai lưỡi, ñến nỗi cắt giữa hồn và linh. Con người có ba 
phần – thể, hồn và linh – nhưng rất hợp nhất ñến nỗi không thể phân chia ra một cách 
rõ ràng. Nhiều người ñi nhà thờ và thờ phượng một cách rất xúc ñộng, nhưng không có 
rờ ñụng tới phần linh của họ, và họ ñi ra nhà thờ không có sự thay ñổi. Sự xúc cảm 
không thể thay ñổi một người, cũng không thể nuôi dưỡng phần linh. Chỉ có Lời ðức 
Chúa Trời mới làm ñược ñiều ñó. 

Lời Chúa có thể thấy rõ suy tưởng và ý ñịnh trong lòng người. Nhiều khi chúng ta 
không biết lòng mình. “Tại sao tôi làm ñiều ñó? Mục ñích thực sự của tôi là gì?” Chúng 
ta thường thường che giấu ñộng cơ của mình. Những biểu hiện tuyệt vời ở bề ngoại có 
thể có một ñộng cơ bất chính ở bên trong – muốn hãnh diện hoặc ñược thừa nhận. ðó 
là lý do tại sao Lời ðức Chúa Trời là rất quan trọng ñối với chúng ta, bởi vì nó tiết lộ các 
ñộng cơ thực sự trong lòng chúng ta. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha về Lời của Cha. Xin cho chúng con sự 
khao khát, hầu cho chúng con học hỏi và suy ngẫm Lời Cha ngày ñêm. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 22 tháng 11 

Bài Học Trong Sự Thống Khổ 
 

“Dù là Con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những ñiều thống khổ 
Ngài ñã chịu.”  

- Hê-bơ-rơ 5:8 

Chúa Giêsu ñã học tập sự vâng lời, và sự vâng lời của Ngài gây sự thống khổ cho Ngài. 
Sự chết của Ngài trên thập tự giá là khủng khiếp không thể tưởng tượng. Nhưng sự 
ñau khổ của Ngài ñã hoàn thành mục ñích ñời ñời của ðức Chúa Trời. Chúng ta có thể 
học hỏi nhiều từ Ngài, “Vì niềm vui mừng ñặt trước mặt, Ngài chịu ñựng thập tự giá, 
khinh sự sỉ nhục.” (Hê-bơ-rơ 12:2). 

Ngược lại với Chúa Giê-xu, chúng ta thường hay học sự vâng lời với bài học khó. 
Thường thường, chúng ta không vâng lời, và cuối cùng mới biết rằng sự vâng lời là tốt 
hơn nhiều. Chúng ta học tập vâng lời qua sự ñau khổ của hậu quả. 

Sự ñau khổ là một công cụ thần tính. 

Tất cả con cái Chúa ñều sẽ bị ñau khổ. Tin tưởng trong Chúa Giêsu Christ là Chúa 
chúng ta và Vị Tế Lễ, không miễn trừ cho chúng ta sự ñau khổ. Chúng ta muốn tin rằng 
vì chúng ta thuộc về ðức Chúa Trời, Ngài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự ñau ñớn. 
Nhưng chúng ta lớn hơn Chúa của chúng ta sao? Nếu Chúa Giêsu phải học vâng lời 
qua sự ñau ñớn, thì chúng ta không càng cần phải học như vậy sao? 

ðức Chúa Trời dùng sự ñau khổ ñể hoàn thành mục ñích ñời ñời của Ngài. Ngài cũng 
dùng ñó ñể dạy chúng ta sự vâng lời, sự nương tựa, về ñức tin, ơn ñiển, và kiên nhẫn. 
Chúng ta có thể tin cậy rằng ðức Chúa Trời sẽ không bao giờ ñể cho chúng ta chịu ñau 
khổ một cách vô ích, cũng như Ngài ñã không ñể cho Con Ngài chịu ñau khổ một cách 
vô ích. 

Bất cứ sự thách thức mà ðức Chúa Trời ñặt trước mặt bạn, hãy vâng lời với lòng vui 
mừng. Bạn không biết ðức Chúa Trời sẽ dùng sự ñau khổ ñó ñể giúp ích cho bạn và 
cho sự vinh hiển của Ngài như thế nào. 

Cha ơi, chúng con yên tâm với sự thật rằng ý tưởng của Cha ñối với 
chúng con là tốt, không phải là xấu; rằng Cha có một tương lai vinh hiển 
dành cho chúng con. Xin giúp chúng con vâng lời trong niềm vui mừng. 
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 11 

Cái Neo của Chúng Ta 
 

“Chúng ta có hy vọng nầy như cái neo vững vàng bền chặt của linh hồn, 
ñi vào bên trong bức màn...”  

- Hê-bơ-rơ 6:19 

Trừ khi bạn thả neo vào chỗ vững chắc, bạn rất dễ bị trôi ñi. Bạn lúc ñầu có lẽ không 
phát giác sự chuyển ñộng, nhưng qua thời gian, bạn có thể bị trôi xa. Một buổi sáng 
nào bạn thức dậy, sẽ không ngờ rằng bạn ñã trôi ñi quá xa rồi. 

Tác giả Thi-thiên chép, “Ngài kéo tôi lên khỏi hố khủng khiếp, khỏi vũng bùn lầy. Ngài 
ñặt chân tôi trên tảng ñá.”  

Trong hoàn cảnh hay biến ñổi, chúng ta cần phải thả neo vào Chúa Jêsus 
Christ không thay ñổi. 

Sau khi mô tả cái neo của linh hồn chúng ta – là hy vọng của sự trở lại của Chúa Jêsus 
Christ – tác giả Hê-bơ-rơ ñề cập ñến sự hiện diện của ðấng ở ñằng sau bức màn. Bức 
màn ñây là vật chia cách giữa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Trước Chúa Giê-xu, không 
ai ngoài trừ thầy tế lễ có thể ñi vào nơi thánh – nơi có sự hiện diện của ðức Chúa Trời. 
Nhưng khi Chúa Giêsu bị ñóng ñinh thập tự giá, bức màn trong ñền thờ bị xé làm ñôi từ 
trên xuống dưới. 

ðó là cách duy nhất mà sự phân cách giữa ðức Chúa Trời và chúng ta có thể ñược tan 
vỡ – từ trên (thiên-ñàng) xuống dưới (thế gian); ðức Chúa Trời ñã phát ra một lời mời. 
Cái cửa ñã ñược mở ra, và bởi sự hy sinh của Con Ngài, bạn có thể ñược tiếp cận với 
ðức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Vậy, chúng ta hãy vững lòng ñến gần ngôi ân sủng, ñể 
ñược thương xót và tìm ñược ân sủng ñể giúp ñỡ chúng ta kịp thời (Hê-bơ-rơ 4:16). 

Lạy Chúa, chúng con rất cảm kích về thập tự giá, thông qua ñó Ngài ñã 
ban cho niềm hy vọng của sự sống mãi mãi và ñặc quyền ñể ñi vào sự 
hiện diện của Ngài. Nguyền chúng con bám chặt vào cái Neo, là Chúa 
Giêsu. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 24 tháng 11 

Cứu Rỗi Hoàn Toàn 
 

“Do ñó, Ngài có thể cứu rỗi hoàn toàn những người nhờ Ngài mà ñến với 
ðức Chúa Trời vì Ngài hằng sống ñể cầu thay cho họ.”  

- Hê-bơ-rơ 7:25 

“Ngài có thể cứu rỗi hoàn toàn”, câu này cho chúng ta biết mức ñộ sâu rộng của quyền 
lực ðức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng: Ngài cứu rỗi tất cả. Ngài có thể cứu mọi quốc 
gia, chủng tộc, dân tộc.  Bất chấp bạn là ai, bạn cũng có thể ñược cứu thông qua Thầy 
Tế Lễ vĩ ñại của chúng ta, là Chúa Giêsu Christ. 

Bạn cần sự cứu rỗi. Và Chúa Giêsu có thể cứu bạn.  

Ngài cứu người nặng tội nhất – bất chấp cuộc ñời bạn khủng khiếp ra sao, hoặc hành 
vi của bạn hiểm ác như thế nào, bạn cũng không vượt ra ngoài sự tha thứ và ơn ñiển 
của ðức Chúa Trời. Tội nhỏ hay tội lớn không quan trọng; Ngài ñủ sức cứu bạn.   

Ngài có thể giải cứu từ những hoàn cảnh cùng cực – dù cho bạn thấy mình bị quăng 
vào hầm sư tử, ném vào lò lửa, bị bỏ rơi trong nhà tù, bị trôi nổi trong ñại dương, bị lôi 
trước tòa án thù ñịch, hoặc bị lưu ñày trên ñảo hoang – ðức Chúa Trời có thể giải cứu 
bạn. Có lẽ Ngài ñể bạn ở trong hoàn cảnh ñó vì một lý do ñặt biệt nào; Ngài có lẽ ñể 
bạn ở trong hoàn cảnh ñó một thời gian; nhưng ñừng bao giờ nghi ngờ khả năng giải 
cứu của Ngài. Ngài là ðấng có quyền năng ñóng miệng con sư tử, ñi trong lò lửa với 
bạn, mở tung cửa nhà tù, kéo bạn lên từ biển sâu, chinh phục kẻ thù của bạn, và dẫn 
bạn về từ lưu ñày. 

Ngài là ðức Chúa Trời, ðấng cứu rỗi hoàn toàn. 

Cha ơi, chúng con công nhận sự uy hoàng của Cha – quyền năng, sức 
mạnh, sự khôn ngoan, và công bằng của Cha. Chúng con rất cảm kích 
rằng chúng con thuộc về Cha. Cảm ơn Cha cứu rỗi hoàn toàn. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 11 

Không Phải Ghi Khắc Vào ðá 
 

“Vì ñây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày ñó,’ 
Chúa phán: ‘Ta sẽ ban Kinh Luật Ta trong trí họ, và sẽ ghi khắc vào lòng 
họ, Ta sẽ làm ðức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân Ta.”  

- Hê-bơ-rơ 8:10 

Bởi vì Ngài mong muốn một mối quan hệ với dân Ngài, ðức Chúa Trời ñã thiết lập một 
giao ước với con cái Y-sơ-ra-ên. ðó là một giao ước tuyệt vời, dồi giàu – nhưng không 
thành công. ðức Chúa Trời ñã giữ sự hứa hẹn của Ngài, nhưng dân Y-sơ-ra-ên không 
giữ phần của họ. Vì vậy, ðức Chúa Trời phải thiết lập một giao ước mới, qua Con của 
Ngài. 

ðức Chúa Trời ban cho chúng ta một giao ước mới – một ý chí mong 
muốn làm vui lòng Ngài, phục vụ Ngài, và tuân theo Ngài. 

Trong Bữa Tiệc Sau Cùng với các môn ñồ, Chúa Giêsu “lấy một ổ bánh, tạ ơn rồi bẻ ra, 
chia cho các môn ñệ mà bảo: ‘ðây là thân thể Ta, ñược ban phát ra vì các con. Hãy 
làm ñiều này ñể nhớ ñến Ta!’ Khi ăn tối xong, Ngài cũng làm như thế, cầm chén, bảo: 
‘Chén này là giao ước mới trong huyết Ta chịu ñổ ra vì các con.’” (Lu-ca 22:19-20). 

Giao ước mới này, Chúa Jêsus ban cho trong Bữa Tiệc Sau Cùng, không phải viết trên 
ñá; nhưng ghi khắc vào lòng chúng ta. 

ðó là một giao ước phúc lành vô cùng, là một sự thật tuyệt vời: Chúa ghi khắc pháp 
luật của Ngài trong lòng chúng ta, rồi thúc ñẩy và giúp chúng ta thực hành. ðức Chúa 
Trời chúng ta là vĩ ñại biết bao! 

Cha ơi, xin giúp chúng con hoàn toàn nhờ cậy Cha ñể ñược sức mạnh và 
sự mong muốn tuân thủ luật pháp của Cha. Chúng con cảm ơn rằng giao 
ước giữa chúng con với Cha không phụ thuộc vào chúng con, nhưng phụ 
thuộc vào Cha. Oi, Chúng con yêu mến Cha. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 11 

Sự Hẹn Gặp Không Thoát ðược 
 

“Như ñã ñược ấn ñịnh, loài người phải chết một lần, sau ñó phải chịu xét 
ñoán...”  

- Hê-bơ-rơ 9:27 

Cũng như sự chết là không thể tránh ñược, sự phán xét của ðức Chúa Trời cũng vậy. 
Khi chúng ta ngừng sống trong cơ thể này và gặp ðức Chúa Trời, số mạng ñời ñời của 
chúng ta sẽ ñược xác ñịnh tại thời ñiểm ñó. Ngài là ðấng thánh khiết, công nghĩa, và 
chân thật, và chỉ có những người thánh khiết và công nghĩa mới ñược chia sẻ sự sống 
ñời ñời với Ngài. 

Con người muốn sống một cách dường như không có sự xét ñoán chờ 
ñợi họ. 

Những người không tin Chúa muốn nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ cần phải trả lời 
Chúa về ñường lối họ sống. Nhưng họ sẽ bất ngờ. Bởi vì ñời này là không công bằng, 
chúng ta cần sự xét ñoán trong tương lai. Người ác thường ñược thịnh vượng trong ñời 
này, trong khi người công chính bị bắt bớ. Nhiều người làm ác mà không bị trừng phạt. 
Cho nên phải có công lý trong tương lai, ñể những người ñó chịu hình phạt cho ñiều ác 
họ ñã làm, hầu cho có sự công bằng. 

Ông Giăng chép, “Tôi viết những ñiều này cho anh chị em là những người tin danh Con 
của ðức Chúa Trời ñể anh chị em biết là anh chị em có sự sống vĩnh phúc.” (1 Giăng 
5:13). Bạn có sẵn sàng cho cuộc hẹn gặp với ðức Chúa Trời không? Bạn có biết chắc 
chắn rằng bạn sẽ sống ñời ñời trong thiên-ñàng không? 

Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người sống trong sự bất trắc 
về tương lai. Chúng con cầu xin Ngài nắm lấy lòng họ và khiến họ sẵn 
sàng khi cuộc hẹn gặp ñến. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 27 tháng 11 

Tế Lễ Ca Ngợi 
 

“Vậy, chúng ta hãy nhờ ðức Giê-su mà liên tục dâng lên ðức Chúa Trời 
tế lễ ca ngợi, tức là kết quả của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. ðừng 
quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì ñó là những tế lễ ñẹp 
lòng ðức Chúa Trời.”  

- Hê-bơ-rơ 13:15-16 

Sự tế lễ, hay dâng hiến, có nghĩa là hy sinh, tức là cho những gì có giá trị. Tôi có thể hy 
sinh thì giờ của tôi ñể giúp bạn với một công cuộc. Tôi có thể hy sinh chỗ ngồi của tôi 
ñể người khác có chỗ ngồi. 

Kinh Thánh nói rất nhiều về những tế lễ (hy sinh) dâng cho ðức Chúa Trời. Tế lễ ca 
ngợi, tức là quả của môi miệng chúng ta; ngụ ý rằng ñôi khi chúng ta không cảm thấy 
muốn ca ngợi ðức Chúa Trời, nhưng chúng ta cần phải làm, dù muốn hay không. Có 
khi, chúng ta ca ngợi một cách tự phát, phản ứng với sự tốt lành của ðức Chúa Trời. 
Tôi thấy mình tôi tự nhiên ca ngợi lên, mọi khi tôi ngẫm nghĩ những gì ðức Chúa Trời 
ñã làm. Tôi nghĩ ñến những phước lành trong ñời tôi, tôi nghĩ về bạn, và tôi nghĩ về 
công việc này mà ðức Chúa Trời ñã làm (sự cứu rỗi của bạn), và lòng tôi vỡ ra với lời 
khen ngợi. 

Kinh Thánh cũng bảo chúng ta hy sinh của cải vật chất của chúng ta. ðức Chúa Trời 
vui lòng mọi khi chúng ta chăm sóc lẫn nhau, mọi khi chúng ta thấy anh chị em thiếu 
thốn và chúng ta cung cấp cho. Ngài vui lòng khi chúng ta nhìn người khác với ñôi mắt 
của Ngài, khi chúng ta quan tâm người nghèo và tiếp cận ñể giúp ñỡ họ. 

Khi bạn dâng hiến tế lể ca ngợi và việc lành cho Cha trên trời, nguyền bạn 
tràn ñầy với niềm vui và phước lành của ðức Chúa Trời. 

Cha ơi, chúng con cầu xin Thánh Linh của Cha nhắc nhở chúng con dâng 
hiến cho Cha tế lễ ca ngợi, và cho chúng con nhiều cơ hội ñể hy sinh cho 
những người thiếu thốn. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 28 tháng 11 

Sự Thử Thách ðức Tin 
 

“Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy 
xem tất cả là ñiều vui mừng, vì biết rằng ñức tin anh chị em có bị thử 
nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn”  

- Gia-cơ 1:2-3 

Khi tàu con thoi ñang ñược xây dựng, NASA biết rằng khi nó trở về nhập lại bầu khí 
quyển của trái ñất, nó sẽ tiếp xúc với một nhiệt ñộ và áp suất tột bực.  Cho nên họ thiết 
kế một loại gạch ñặc biệt có thể chịu ñược cực nhiệt ñể bảo vệ tàu thoi, nhưng họ 
không thể phóng tàu thoi ñi mà không ñưa những gạch ñó qua những sự thử nghiệm 
khắc nghiệt trước. Những sự thử nghiệm ñó không phải ñể phá hoại những gạch ñó, 
mà là ñể chứng tỏ ñộ bền của nó. 

Cũng vậy, ðức Chúa Trời trù tính sự thử nghiệm cho chúng ta – những thử thách ñể 
chứng tỏ sức mạnh của Ngài, sự thành tín của Ngài. Mỗi sự thử thách thể hiện bản tính 
của Ngài một cách rõ ràng hơn cho chúng ta.  

Mỗi sự thử thách giúp chúng ta nương tựa vào Chúa Giê-xu nhiều hơn. 

Không dễ mà vui mừng trong lúc ñang bị thử thách, nhưng Kinh Thánh bảo chúng ta 
cần phải làm vậy. ðiều vui mừng ñến khi chúng ta nhìn vượt qua sự thử thách và thấy 
quả của nó. Ông Phao-lô chép, “Chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết 
rằng hoạn nạn sanh sự kiên nhẫn, kiên nhẫn sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh hy 
vọng.” (Rô-ma 5:3-4). 

ðức Chúa Trời muốn ñưa bạn ñến sự trưởng thành thuộc linh và ñi vào một mối quan 
hệ sâu sắc hơn với Ngài. Vì vậy, khi bạn thấy mình ñi qua một thử thách nặng, hãy coi 
ñó là ñiều vui mừng, biết rằng mình ñang ñến gần mục ñích của ðức Chúa Trời ñang 
thực hiện trong bạn. 

Cha ơi, cầu xin Cha giúp chúng con vui mừng trong hoạn nạn. Lạy Chúa, 
xin giúp chúng con nhìn vượt qua những hoàn cảnh bất lợi hiện tại, và 
thấy quả của sự công nghĩa sẽ sinh ra trong ñời chúng con sau khi chúng 
con chứng minh sự thành tín của mình. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 29 tháng 11 

ðức Tin và Công Việc 
 

“Thưa anh chị em, nếu có ai bảo mình có ñức tin nhưng không hành ñộng 
thì có ích gì không? ðức tin ấy cứu người ñó ñược không?”  

- Gia-cơ 2:14 

Bạn cần hai cây chèo ñể chèo thuyền. Nếu bạn chỉ có một cây chèo, bạn chỉ vây quanh 
mình trong vòng tròn. Nhưng với hai mái chèo, bạn có thể chèo tới bất cứ nơi nào bạn 
muốn. 

ðức tin và công việc ñi song song và tác dụng lẫn nhau. ðức tin sản xuất công việc; 
công việc chứng minh sự chân thật của ñức tin. Những gì bạn tin tưởng sẽ ñược bày tỏ 
qua hành ñộng của bạn. Ví dụ, nếu người nào ñến phía trước ñể nhận Chúa Giêsu 
Christ làm Cứu Chúa, cuộc sống của họ sẽ thay ñổi. Nếu ai nói rằng họ ñã tin Chúa, 
nhưng họ quay trở về tội lỗi như hồi trước, bạn có thể nói họ không thực sự tin Chúa. 
Lời nói của họ không có ý nghĩa gì cả. 

ðức tin thật sự sẽ thể hiện qua hành ñộng. 

Ông Gia-cơ chép, “Nếu ñức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 
2:17). Sau ñó ông ñưa ra ví dụ về những tín ñồ thiếu thốn. Nếu bạn chỉ chúc họ gặp 
ñiều tốt lành nhưng không giúp thức ăn hay quần áo, lời chúc phước của bạn là vô 
nghĩa. Bạn không có thể hiện ñức tin thật sự. 

ðức tin sản xuất công việc của tình thương, nhân từ, và tốt lành. Bạn không ñược cứu 
rỗi bởi những công việc của sự công nghĩa, ñó chỉ chứng minh rằng bạn ñã ñược cứu 
rỗi. 

ðức tin mà cứu rỗi bạn sẽ sinh ra quả của sự công chính trong cuộc sống của bạn. Hãy 
nhớ rằng Chúa Jêsus Christ phán trong Ma-thi-ơ 7:17, “Các con nhận biết người ta nhờ 
hoa quả của họ.” Cuộc sống của bạn có mang quả không? – quả tốt ñể chứng minh 
ñức tin của bạn. 

Cha ơi, nguyền hành ñộng của chúng con luôn luôn phù hợp với lời nói 
của chúng con. Xin giúp chúng con ở trong Cha, hầu cho ñức tin chúng 
con sản xuất công việc tốt lành, ñể thể hiện sự chân thật của lòng trung 
thành của chúng con với Chúa Giêsu Christ. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 30 tháng 11 

Cái Lưỡi 
 

“Cái lưỡi là một chi thể nhỏ, mà khoe ñược những việc lớn. Thử xem cái 
rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể ñốt cháy lên!”  

- Gia-cơ 3:5 

Oi, cái lưỡi có thể làm thiệt hại biết bao! một chi thể nhỏ, nhưng có thể gây rất nhiều 
phiền muộn. Ông Gia-cơ cảnh cáo chúng ta rằng khi ñể cho nó làm phá hoại, nó có thể 
bị ‘lửa ñịa ngục ñốt cháy.’ (3:6). Ông tiếp tục cho chúng ta biết rằng, “Tất cả các loài thú 
vật có thể bị chế ngự, nhưng “không có người nào chế ngự ñược cái lưỡi, là một vật dữ 
phóng túng ñầy chất ñộc giết người.” (3:8). Có bao nhiêu cuộc chiến tranh ñã gây ra vì 
cái lưỡi? Có bao nhiêu người danh vọng bị phá hủy vì tin ñồn? Bao nhiêu người bị ñau 
lòng?  

Bao nhiêu người cuộc ñời bị tan vỡ hoàn toàn vì cái lưỡi? 

Sử dụng lưỡi cho mục ñích khác hơn ý ñịnh của ðức Chúa Trời là không ñúng, và dùng 
lưỡi một cách không phù hợp với nhau cũng là sai trái – dùng lưỡi ca ngợi Chúa và 
dùng nó ñể nguyền rủa người khác là kẻ ñược tạo nên theo hình ảnh ðức Chúa Trời. 

Cái lưỡi có quá nhiều tiềm năng ñể gây tổn hại. Tuy nhiên, ngược lại, lưỡi cũng có thể 
mang lại nhiều hy vọng và an ủi. Nó có thể khuyến khích, tăng cường, và an ủi. Nó có 
thể nhắc nhở chúng ta rằng ðức Chúa Trời quan tâm chúng ta. Nó có thể chia sẻ phúc 
âm của Chúa Giêsu Christ với một thế giới tồi tàn. Nếu bạn sử dụng lưỡi với cách ðức 
Chúa Trời ñịnh ý, bạn có thể xây dựng người khác lên và thúc ñẩy họ làm việc lành. 
Bạn có thể ñem sự cứu rỗi cho những người bị mất. 

Nguyền ðức Chúa Trời giúp chúng ta sử dụng lưỡi một cách mang nhiều vinh hiển cho 
Ngài. 

Cha ơi, xin giúp chúng con cẩn thận gìn giữ lưỡi mình, và dùng lời nói ñể 
ca ngợi mà không nguyền rủa, xây dựng mà không phá hủy. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 1 tháng 12 

Mong Chờ Chúa ðến 
 

“Hỡi anh em, vậy hãy kiên nhẫn cho tới kỳ Chúa ñến.”  

- Gia-cơ 5:7 

Chúa Giêsu sẽ trở lại một lần nữa – không phải như một ñứa bé mới sinh trong máng 
cỏ, mà là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Ngài ñến ñể trị vì trái ñất trong sự 
công nghĩa. Và Ngài sẽ ñến một cách nhanh chóng. Ba lần trong ñoạn cuối của Kinh 
Thánh, Chúa Giêsu dùng chữ "nhanh chóng" ñể mô tả sự quang lâm của Ngài. 

"Nhanh chóng." Chính Chúa phán. Nhưng 2,000 năm ñã qua và Ngài chưa ñến. Vì lý 
do ñó, người ta thường chế giễu sự trở lại của Chúa. Ông Phi-e-rơ ñã viết về những kẻ 
châm biếm trong ñoạn 3 của cuốn sách thứ hai của ông, và ông giải thích, “Nhưng 
ñừng quên ñiều này, anh chị em yêu dấu: ðối với Chúa một ngày như ngàn năm và 
ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như 
một số người hiểu sự chậm trễ. Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai 
hư vong, nhưng muốn mỗi người ñều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:8-9). 

Chúa có một lý do tốt ñể trì hoãn sự trở lại của Ngài.  

Ông Gia-cơ nói với chúng ta rằng ðức Chúa Trời ñang kiên nhẫn chờ ñợi sự thu hoạch 
hoàn hảo. Tôi ñã hy vọng rằng Chúa sẽ trở lại vào năm 1978, nhưng tôi rất vui mừng 
rằng Ngài không tới. Chỉ cần tưởng tượng xem ngày nay bạn sẽ ở ñâu nếu Ngài ñã ñến. 
Ngài ñang chờ ñợi cho nhiều người ăn năn hơn. 

Tôi nghĩ rằng Ngài ước ao ñưa chúng ta về nhà cũng như chúng ta thiết tha muốn ñi, 
nhưng Ngài muốn cho nhiều người khác cơ hội ñể trở thành phần tử trong gia ñình 
Ngài. Hãy kiên nhẫn chờ ñợi và củng cố lòng bạn, bởi vì Chúa sẽ ñến nhanh chóng. 

Cha ơi, cảm tạ Cha về niềm hy vọng vẻ vang của sự trở lại của Chúa 
Giêsu Christ. Trong lúc này, xin ban cho chúng con lòng kiên nhẫn trong 
khi chờ ñợi. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 2 tháng 12 

Quí Hơn Vàng 
 

“Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải chịu khổ vì 
bị thử thách trong ít lâu. Mục ñích là ñể chứng tỏ sự tinh ròng của ñức tin 
anh chị em như vàng, là vật có thể hư nát ñược thử trong lửa, ñể nhờ ñó 
anh chị em ñược ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế 
Giê-xu hiện ñến.” 

- 1 Phi-e-rơ 1:6-7 

Khi chúng ta ñang trải qua cuộc thử thách, ðức Chúa Trời không phủ nhận những cảm 
xúc tự nhiên của chúng ta. Trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta ñau buồn, thất 
vọng, than van. Nhưng khi thời gian buồn rầu ñi qua, chúng ta làm một ñiều kỳ lạ ñối 
với người ñời: chúng ta vui mừng. Chúng ta làm ñược như vậy chỉ vì chúng ta có lời 
hứa vinh hiển của ðức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta cảm thấy gánh nặng, mặc dù 
chúng ta ñã bị mất mát, ñau ñớn, linh hồn chúng ta có thể vui mừng. 

ðức Chúa Trời sẽ tiếp tục loại bỏ các khiếm khuyết của chúng ta cho ñến 
khi Ngài có thể nhìn vào chúng ta và thấy sự phản ánh của Ngài. 

Ông Phi-e-rơ chép rằng sự chân thật  của ñức tin bạn là quý hơn vàng nhiều. Vàng là 
một trong những kim loại quý, nhưng nó cuối cùng sẽ bị hư nát. Và giống như thợ vàng 
ñốt nóng vàng cho ñến khi tất cả cặn bã bị ñốt ñi và trở nên tinh khiết ñến nỗi y có thể 
nhìn thấy phản ánh của y, ðức Chúa Trời cũng nhóm lửa dưới ñức tin của chúng ta. 
Ngài cho phép thử nghiệm ñể ñập tan cặn bã trong ñời chúng ta và khiến nó nổi lên bề 
mặt. Chính là lúc ñó chúng ta sẽ ñược làm thanh khiết. 

Hãy nhớ rằng: sự thử thách làm ñức tin trưởng thành. Nguyền chúng ta không chống 
lại công trình thanh lọc của ðức Chúa Trời, nhưng vui mừng. 

Cha ơi, chúng con cảm tạ rằng Cha thử nghiệm ñức tin của chúng con, và 
cho sự thử thách ngặt nghèo ñể mang lại sự trưởng thành và tinh khiết 
trong chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 3 tháng 12 

Từ Nơi Tối Tăm ðến Nơi Sáng Láng 
 

“Nhưng anh chị em là dân tộc ñược lựa chọn, thầy tế lễ của hoàng gia, 
một dân thánh, con dân thuộc về ðức Chúa Trời ñể anh chị em rao truyền 
các công việc lạ lùng của Ngài là ðấng ñã kêu gọi anh chị em ra khỏi 
chốn tối tăm ñể vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài.”  

- 1 Phi-e-rơ 2:9 

ðức Chúa Trời ñịnh ý dùng người Y-sơ-ra-ên làm mẫu cho thế giới về những phước 
lành Ngài sẽ ban cho những người mà tôn sùng Ngài là Thần của họ. Ngài chọn Y-sơ-
ra-ên làm ánh sáng của Ngài cho thế giới. Nhưng người Do Thái từ bỏ ñường lối của 
ðức Chúa Trời và ñi theo các thần khác. Thay vì ñem ánh sáng của ðức Chúa Trời ñến 
với thế gian, họ lại tự hào rằng họ là dân ñược ðức Chúa Trời chọn lựa. 

Các phước lành ðức Chúa Trời sẵn sàng cho Y-sơ-ra-ên hiện nay là sẵn sàng cho bạn, 
là giáo hội. Chúng ta là thầy tế lễ hoàng gia của Ngài, và cũng như công việc của thầy 
tế lễ là ñưa dân chúng ñến ðức Chúa Trời và ñem ðức Chúa Trời tới dân chúng, công 
việc của chúng ta là ñại diện ðức Chúa Trời cho thế gian. 

Chúng ta phải chiếu sáng hầu cho tất cả những người sống trong bóng tối 
tìm thấy con ñường ñến với Ngài. 

ðức Chúa Trời ñã kêu gọi chúng ta ra khỏi bóng tối và ñi vào ánh sáng, vì vậy chúng ta 
phải ca ngợi Ngài trước mặt những người ñang quan sát cuộc sống của chúng ta, và 
ngạc nhiên về sức mạnh của chúng ta, hy vọng của chúng ta, niềm vui mừng của 
chúng ta. Chúa Jêsus phán rằng Ngài là “ánh sáng của thế gian” (Giăng 8:12). Và Ngài 
ñã làm chúng ta thành “ánh sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:14). Chúng ta phải là ñại sứ 
của Ngài và nhân chứng của Ngài. 

ðược làm con cái của “Cha của ánh sáng” là phước lành biết bao! ðược làm chứng về 
sự tốt lành của Ngài cho một thế gian khao khát tình yêu và sự tha thứ, thật là một ñặc 
quyền tuyệt vời.  

Cha ơi, nguyền chúng con cho ánh sáng của mình tỏa ra, hầu cho khi 
người ñời nhìn thấy công việc tốt mà Cha thực hiện trong chúng con, họ 
sẽ làm vinh danh Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 4 tháng 12 

ðời Sống Tốt Lành 
 

“Ai yêu sự sống và muốn thấy những ngày lành phải giữ lưỡi mình khỏi 
ñiều ác và môi mình khỏi lời giả dối. Phải tránh ñiều dữ và làm ñiều lành, 
hãy tìm kiếm hòa bình và ñeo ñuổi nó.”  

- 1 Phi-e-rơ 3:10-11 

Theo ông Phi-e-rơ, nếu bạn muốn có cuộc sống tốt lành, ñây là các quy tắc: Quy tắc số 
một: giữ lưỡi mình khỏi ñiều ác. Tầm phào là ñiều ác thuần tuý; không có một ít thương 
yêu hay xây dựng, chỉ mang lại tai hại mà thôi. 

Quy tắc thứ hai: giữ cho môi mình khỏi lời ranh mãnh. Nói cách khác, ñừng nói lời giả 
dối. Lời giả dối bóp méo sự thật. ðó là lời nói lợi dụng thuật ngữ. Những người lừa dối 
sẽ sớm bị mất sự tín nhiệm và tin tưởng. 

Vâng lời ðức Chúa Trời và Ngài sẽ ñổ xuống niềm vui, hạnh phúc, bình 
an, và thịnh vượng cho bạn. 

Quy tắc thứ ba: tránh ñiều dữ. Chúng ta không những phải tránh ñiều ác, mà còn phải 
tìm kiếm ñiều lành. Như ông Phao-lô viết cho tín ñồ Ê-phê-sô, “Phải lột bỏ con người cũ, 
là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại...và mang lấy con người mới giống như 
ðức Chúa Trời, ñược sáng tạo trong chân lý công chính và tinh khiết.”  (Ê-phê-sô 4:22, 
24). Ông Phao-lô sau ñó cho một thí dụ cụ thể, và bảo họ không chỉ ngưng nói dối, mà 
phải bắt ñầu nói sự thật; không chỉ ngưng trộm cắp, mà phải siêng năng tự tay mình 
làm ăn lương thiện ñể có thể giúp người túng thiếu; không chỉ ngưng phỉ báng, mà phải 
nói lời lành xây dựng. Tránh ñiều ác có nghĩa là chọn ñiều lành. 

Và làm theo những quy tắc này có kết quả gì? Phước lành! 

Cha ơi, cảm tạ Cha rằng Cha yêu thương chúng con rất nhiều và ao ước 
ban phước cho chúng con. Xin giúp chúng con tuân theo những quy tắc 
Cha ñã thiết lập cho một cuộc ñời tốt lành. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 5 tháng 12 

Vinh Danh ðức Chúa Trời 
 

“... trong mọi sự ðức Chúa Trời ñược ngợi khen qua Chúa Cứu Thế Giê-
xu. Vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài ñời ñời. A-men.”  

- 1 Phi-e-rơ 4:11 

ðức Chúa Trời ñã ban cho mỗi người chúng ta ân tứ ñể biểu hiện tình yêu thương to 
lớn và rộng rãi của Ngài. Ngài ban cho một số người ân tứ về lòng thương xót, cho 
người khác, ân tứ cổ vũ, và người khác, sự khôn ngoan hay nói lời tiên tri, giảng dạy 
hoặc hiến dâng. Mỗi người chúng ta ñều có thể chắc chắn rằng chúng ta ñã ñược ban 
cho ít nhất một ân tứ – một khía cạnh mà chúng ta thông thạo một cách siêu thường. 

Những ân tứ chúng ta ñược ban cho không phải ñể tuyên dương chính 
mình, nhưng ñể tôn vinh ðức Chúa Trời. 

Rất tiếc là con người thường muốn lợi dụng những ân tứ từ ðức Chúa Trời  ñể ñạt 
ñược tiếng tăm hoặc tôn sùng. Nhưng rất ñẹp ñẽ khi họ quy công trạng cho ðức Chúa 
Trời về khả năng của họ. Một trong những nhà soạn nhạc vĩ ñại nhất trong thế giới, 
Johann Sebastian Bach, viết trong mỗi tác phẩm của ông, “Cho sự vinh hiển của ðức 
Chúa Trời.” 

Như ông Phao-lô chép, “ðiều mà anh chị em có không phải do anh chị em ñã nhận lãnh 
sao? Nếu anh chị em ñã nhận lãnh tại sao anh chị em lại khoe khoang như chưa bao 
giờ nhận lãnh?” (1 Cô-rinh-tô 4:7). Mỗi ân tứ sẽ ñạt ñến giá trị cao nhất và lớn nhất khi 
nó ñược sử dụng ñể rao truyền ơn ñiển của ðức Chúa Trời cho người khác. 

Bạn biết ân tứ thuộc linh của bạn là gì không? ðiều quan trọng là chúng ta phải khám 
phá những ân tứ ðức Chúa Trời ñã ban cho, và dùng ñó ñể phục vụ người khác và 
vinh danh ðức Chúa Trời. Bạn có làm vậy không? Bạn có tôn vinh ðức Chúa Trời bằng 
cách dâng trở lại cho Ngài những ân tứ Ngài ñã ban cho bạn không? 

Cha ơi, chúng con sửng sốt bởi tình yêu thương và tính rộng rãi của Cha. 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sử dụng những ân tứ mà Cha ñã ủy thác 
chúng con trong công việc của Cha và cho sự vinh hiển của Cha. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 6 tháng 11 

Ngài Chăm Sóc Bạn 
 

“Hãy trao mọi ñiều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em.”  

- 1 Phi-e-rơ 5:7 

An-ne, Cựu Ước nói với chúng ta, vì không thụ thai ñược mà bị dày vò. Khi bà than 
khóc với chồng về vấn ñề này, nó chỉ gây ra rạn nứt trong hôn nhân của họ. Hơn nữa, 
người vợ kế, tên là Phê-ni-na, chế giễu và trêu chọc bà ñến nỗi bà ăn không ñược và 
khóc không ngừng. Một ngày kia bà theo chồng ñi lên Si-lô ñể dâng sinh tế, bà trao 
gánh nặng mình cho Chúa. Bà nói với Thầy tế lễ Hê-li, “Tôi là một người ñàn bà khốn 
khổ. Tôi chỉ dốc ñổ lòng tôi ra trước mặt CHÚA.” Và Hê-li nói với bà, “Bà an tâm về nhà. 
Nguyền ðức Chúa Trời ban cho bà ñiều bà cầu xin Ngài.” 

Chúa ở gần chúng ta – và Ngài sẵn sàng và có khả năng lấy ñi gánh nặng 
của chúng ta và gánh giùm chúng ta. 

Chồng của bà không thể làm nhẹ bớt nỗi ñau buồn của bà, nhưng khi An-ne trao gánh 
nặng của mình cho ðức Chúa Trời, bà nhận ñược sự bảo ñảm rằng Ngài sẽ giải quyết 
vấn ñề ñó. Sa-tan muốn bạn tin rằng bạn trơ trọi một mình trong vấn ñề của bạn. Nó 
muốn lừa dối bạn rằng không ai hiểu và không ai quan tâm bạn. Nhưng ðức Chúa Trời 
hiểu. ðức Chúa Trời quan tâm. Và bởi vì Ngài quan tâm rất nhiều, Ngài bảo bạn trao 
hết những ñiều lo lắng cho Ngài. 

Mặc dù tôi có thể thất bại nhiều lần, mặc dù tôi có thể mang lại rắc rối vào cuộc sống 
của tôi, Ngài ñã hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ rời khỏi tôi, cũng không bao giờ từ bỏ 
tôi. Oi, ý tưởng ñó khuyến khích tôi vô cùng! Tôi không trơ trọi một mình. 

Cha ơi, nguyền chúng con không ngập ngừng mà trao cho Cha tất cả 
những gắng nặng và sự lo lắng mà ñã ñè nặng chúng con. Cảm tạ Cha 
ñỡ gánh nặng cho chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 7 tháng 12 

Giống Như Hình Ảnh của Ngài 
 

“Bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi ñiều cần ñể sống và sống sùng 
kính, qua sự nhận biết Ngài là ðấng ñã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang 
và nhân từ Ngài.”  

- Phi-e-rơ 1:3 

ðức Chúa Trời mong muốn chúng ta giống như Ngài. “Các ngươi phải thánh, vì ta là 
thánh.” (1 Phi-e-rơ 1:16). Vì vậy, mục tiêu và mong muốn của mọi người tín ñồ phải là 
trở nên giống như hình bóng của Chúa Jêsus – thánh khiết như Ngài là thánh khiết, 
trong sạch như Ngài là trong sạch, hoàn hảo (hoặc trọn vẹn, trưởng thành) như Ngài là 
hoàn hảo và trọn vẹn. 

Trong sách Sáng thế ký, chúng ta ñọc rằng ðức Chúa Trời tạo ra con người theo hình 
ảnh của Ngài. Nhưng khi con người phạm tội và thiếu mất hình ảnh của ðức Chúa Trời, 
phần linh của y chết ñi. ðức Chúa Trời ao ước khôi phục con người trở lại hình ảnh của 
Ngài. Và căn cứ ñoạn Kinh Thánh này, ðức Chúa Trời ñã cung cấp tất cả những gì 
chúng ta cần ñể sống một cuộc ñời ñức hạnh vinh hiển. 

Chỉ có lòng ước muốn sống một cuộc sống tin kính là không ñủ. 

Trừ khi ðức Chúa Trời trao quyền, chúng ta không có khả năng sống một cuộc sống tin 
kính. Chính là thông qua mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu mà chúng ta trở 
nên giống như Ngài. Và chính là bởi quyền năng của Lời Ngài, trồng sâu trong ñất màu 
mỡ của lòng chúng ta, mà chúng ta biến ñổi giống như hình ảnh của Chúa Jêsus Christ. 

Một ngày kia Lời Chúa và Thánh Linh của ðức Chúa Trời sẽ hoàn thành công việc của 
Ngài trong chúng ta và chúng ta sẽ một lần nữa mang hình ảnh của ðức Chúa Trời. 
“Tôi tin chắc ñiều này, ðấng ñã bắt ñầu làm một việc tốt lành trong anh chị em cũng sẽ 
hoàn thành việc ñó cho ñến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-su.” (Phi-líp 1:6). 

Cha ơi, xin dạy chúng con bước ñi gần gũi với Cha và yêu mến Lời Cha, 
hầu cho chúng con trở nên giống như hình ảnh của Cha. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 8 tháng 12 

Chúng Ta Phải Sống Như Thế Nào? 
 

“Vì mọi sự sẽ bị hủy diệt bằng cách nầy, anh chị em phải trở nên như 
người như thế nào? anh chị em phải có một ñời sống thánh khiết và sùng 
kính.”  

- 2 Phi-e-rơ 3:11 

Dưới ánh sáng của sự thật rằng vũ trụ vật chất sẽ một ngày hoàn toàn tiêu tan, tôi nên 
sống như thế nào? Chỉ có kẻ ngốc mới ñặt hết tất cả thời gian, giá trị, và năng lực của 
họ vào vật chất, là những gì chắc chắn sẽ bị ñốt. Ông Phao-lô chép, “Chúng tôi không 
chú tâm vào những sự vật hữu hình, nhưng vào những sự vật vô hình vì sự vật hữu 
hình chỉ là tạm thời, còn sự vật vô hình mới là vĩnh cửu.” Nếu tôi ñịnh giá sự giàu có 
của tôi căn cứ vào tài sản vật chất của tôi, khi tất cả những ñồ này bị phá hủy, thì tôi sẽ 
hoàn toàn tay không.  

Như vậy, chúng ta phải trở nên như người thế nào? Trong câu 14, ông Phi-e-rơ chép, 
“Vì thế, anh chị em yêu dấu, vì anh chị em ñang trông chờ việc nầy, nên hãy hết sức 
giữ mình cho không tì vết, không gì ñáng trách và an hòa với Ngài.” Chúng ta phải sống 
một cuộc sống tận tụy cho những việc của Thánh Linh. Chúng ta phải chuyên cần trong 
sự ñồng ñi với Chúa, sống trong sự hòa hợp và an hòa với ý Chúa, sống không tì vết, 
và không gì ñáng trách. 

Nếu Chúa ñến ngày hôm nay, bạn có chuẩn bị sẵn sàng ñể gặp Ngài 
không? 

A-mốt kêu gọi, “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy chuẩn bị ñể gặp ðức Chúa Trời ngươi!" (A-mốt 
4:12). Hãy kiểm kê cuộc sống của bạn. Bạn có an hòa với ðức Chúa Trời, sống hòa 
hợp với Ngài, bận rộn về công việc của thiên quốc không? Bạn ñã giải quyết các vấn 
ñề trong ñời bạn chưa? Nếu bạn không thể trả lời những câu hỏi này, hãy bắt ñầu 
chuẩn bị từ ngày hôm nay.  

Cha ơi, cảm ơn Cha ban cho niềm hy vọng của vương quốc Cha. Chúng 
con cầu nguyện rằng khi Cha ñến, Cha sẽ thấy chúng con là ñầy tớ trung 
thành, ñang thực hành ý muốn của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 9 tháng 12 

Không Có Sự Tối Tăm 
“ðây là lời chúng tôi ñã nghe từ Ngài và chúng tôi loan truyền cho anh chị 
em rằng: ðức Chúa Trời là sự sáng; trong Ngài không hề có một chút tối 
tăm nào.”  

- 1 Giăng 1:5 

Không ai nhìn thấy mặt trời. Bạn thấy sự sáng ra từ mặt trời, nhưng thực sự bạn không 
nhìn thấy mặt trời chính nó. Trong thực tế, chính là vì ñộ sáng ñó mà bạn không thể 
nhìn thấy nguồn gốc của ánh sáng. Cũng như vậy, "Chưa ai trông thấy ðức Chúa Trời 
bao giờ, chỉ Con Một ðức Chúa Trời ở tận trong lòng Cha mới giải bày ñược ðức Chúa 
Trời cho chúng ta.” (Giăng 1:18). Chúa Giêsu là ánh sáng của ðức Cha. 

Ánh sáng và bóng tối loại trừ lẫn nhau. 

Một trong hai – hoặc sáng hoặc tối, bạn không thể có một ngày mà ánh sáng và bóng 
tối hiện cùng một lúc, bởi vì ánh sáng luôn luôn xua tan bóng tối. Và bởi vì ðức Chúa 
Trời là sự sáng, sự hiện diện của Ngài xua tan tối tăm; trong Ngài không hề có một chút 
tối tăm nào. Như Ông Phao-Lô hỏi, “Ánh sáng và bóng tối có gì mà liên hợp ñược?” (2 
Cô-rinh-tô 6:14). 

Tối tăm của tội lỗi ly gián con người với ðức Chúa Trời. ðức Chúa Trời yêu thương 
bạn và ao ước giao thông với bạn. Nhưng ñừng tự lừa gạt mình; Nếu bạn ñi trong tối 
tăm, bạn không thể giao thông với ðức Chúa Trời. “Nếu chúng ta nói mình ñược thông 
công với Ngài mà vẫn sống trong tối tăm, chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. 
Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vẫn hằng ở trong sự sáng thì 
chúng ta ñược thông công với nhau.” (1 Giăng 1:6-7). 

Hãy ñồng ñi với Ngài ngày hôm nay. Hãy từ bỏ tối tăm của tội lỗi, và chọn sự sáng. 

Cha ơi, chúng con thật cám ơn rằng ánh sáng của phúc âm ñã chiếu trên 
chúng con. Nguyền chúng con ñi trong sự sáng, như Cha ở trong sự sáng, 
và tận hưởng sự giao thông với Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 10 tháng 12 

Cuộc Sống ðắc Thắng 
 

‘“Hỡi các bạn trẻ! Tôi ñã viết cho các bạn vì các bạn mạnh mẽ, lời ðức 
Chúa Trời ở trong các bạn, và các bạn ñã chiến thắng kẻ ác.”  

- 1 Giăng 2:14 

ðừng lầm lẫn ñiều này: nếu bạn là Cơ-ñốc nhân, thì bạn ñang ở trong một trận chiến. 
Trận chiến này là về sự ñiều khiển tâm trí của bạn, và do ñó cuộc ñời của bạn. ðức 
Chúa Trời muốn cai trị ñời bạn ñể Ngài có thể ban phước cho bạn và giao thông với 
bạn. Sa-tan muốn khống chế ñời bạn ñể nó có thể phá hủy bạn. Nó dùng những lời dối 
trá và hứa cho bạn sự ñáp ứng lập tức, mưu cầu quyến rũ bạn ñi theo sự ham muốn 
của xác thịt. Nhưng bất cứ ñiều gì nó cho bạn, cũng chỉ là sự khoái lạc tạm thời. 

ðức Chúa Trời muốn bạn khắc phục sự cám dỗ của Sa-tan. 

ðức Chúa Trời muốn bạn chiến thắng. Nhưng bạn không thể chiến thắng bởi sức mạnh 
của mình. Bạn chỉ có thể chiến thắng thông qua ðức Chúa Jêsus Christ, Ngài có thể 
trao quyền cho bạn ñể chống lại những mưu mẹo của ma quỷ.  

Bí quyết ñể chiến thắng là gì? Câu Kinh Thánh ngày hôm nay nói rằng sức mạnh của 
người trẻ ñến từ Lời Chúa ở trong họ. Như ða-vít chép, “Tôi ñã giấu lời Chúa trong 
lòng tôi, ñể tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi-thiên 119:11). Chúa Giêsu ñã vượt qua 
các sự cám dỗ của Sa-tan với Lời Kinh Thánh, như Ngài ñã trả lời mọi dụ dỗ với chân 
lý từ Lời Chúa. Nếu lời ðức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta, thì chúng ta sẽ không dễ 
bị lôi kéo bởi lời dối trá của Sa-tan. Khi nó ñem ñến sự cám dỗ, chúng ta sẽ có sức 
mạnh cần thiết ñể kháng cự sự lừa gạt của nó với chân lý của Cha chúng  ta. 

Cha ơi, cảm ơn Cha rằng chúng con có thể khắc phục bằng cách ñi theo 
Cha – bằng cách sống một cuộc sống ñẹp lòng Cha, một cuộc sống cai 
quản bởi Thánh Linh của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 11 tháng 12 

Con Cái ðức Chúa Trời 
 

“Các con yêu dấu! Giờ ñây chúng ta là con cái ðức Chúa Trời; còn chúng 
ta sẽ như thế nào thì chưa ñược bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện 
ñến, chúng ta sẽ ñược giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài 
vẫn hiện hữu.”  

- 1 Giăng 3:2 

Bởi vì chúng ta là con cái của Ngài, ðức Chúa Trời có một tương lai vinh hiển dành cho 
chúng ta. Như Kinh Thánh chép: "Những ñiều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng 
người chưa nghĩ ñến, thì ðức Chúa Trời ñã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài” 
(1 Cô-rinh-tô 2:9).  

Chúa Jêsus cầu nguyện rằng chúng ta sẽ cùng hưởng vương quốc của Ngài với Ngài. 
“Thưa Cha, Cha ñã ban họ cho Con và Con muốn Con ở ñâu, thì họ cũng ở ñó với Con, 
ñể họ ñược chiêm ngưỡng vinh quang của Con mà Cha ñã ban cho Con” (Giăng 17:24). 

Một ngày kia chúng ta sẽ ñi qua tấm màn gọi là sự chết, và chúng ta sẽ 
thấy mặt của ðấng Cứu Rỗi của chúng ta. 

Khi chúng ta rời khỏi cơ thể này và bắt ñầu cuộc sống với ðức Chúa Trời, Ngài sẽ tiết 
lộ cho chúng ta sự sâu rộng, sự dòi dào, sự ñầy ñặn của tình yêu thương của Ngài - 
một tình yêu tuyệt vời ñến nổi nó cần sự vĩnh hằng ñể hiểu ñược. Và thậm chí như vậy, 
tôi cũng không tin rằng chúng ta sẽ thăm dò ñược tình yêu của Ngài. 

Chúng ta sẽ ngụ trong ánh sáng vinh hiển của sự hiện diện của Ngài và sống mãi mãi 
trong vương quốc của Ngài, khám phá hằng ngày, hằng năm, hằng niên kỷ, sự phong 
phú của tình yêu và ân sủng của Ngài và lòng thương xót ñối với chúng ta. 

“Các con hãy xem, ðức Chúa Cha ñã yêu thương chúng ta là dường nào, ñến nỗi 
chúng ta ñược gọi là con cái ðức Chúa Trời!” (1 Giăng 3:1). Chúng ta ñược thuộc về 
Ngài là hạnh phúc biết bao! 

Cha ơi, chúng con mong chờ vương quốc ñời ñời khi Cha sẽ tiết lộ cho 
chúng con sự phong phú vượt bực của ân sủng, tình yêu và lòng thương 
xót của Cha qua Chúa Jêsus Christ Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

ngày 12 tháng 12 

Tại Sao Ngài ðến 
 

“Lý do Con của ðức Chúa Trời ñã ñến là ñể phá hủy các công việc của 
quỷ vương.”  

- 1 Giăng 3:8 

Các công việc của quỷ vương là gì? ðó là công việc mà chia rẽ người trong nghĩa ñịa 
với gia ñình y và xả hội (Mác 5:2), và dày vò y ñến nổi y suốt ngày ñêm lấy ñá rạch 
mình. Công việc của quỷ vương là cho quỷ câm ám ñứa trẻ trong Mác ñoạn 9 và làm 
nó nghiến răng, ngã xuống ñất lăn lộn dữ dội, sùi bọt mép, xô nó vào lửa và xô nó 
xuống nước ñể giết nó. 

Chúa Jêsus ñến ñể phá hủy các công việc của quỷ vương. 

Phải biết rõ ñiều này; Sa-tan ghét bạn và muốn tiêu diệt bạn. Nó sẽ cố gắng mọi cách 
ñể lừa dối bạn vào một con ñường dẫn ñến sự chết – một con ñường chống ñối với 
ðức Chúa Trời. Chúa Jêsus Christ cảnh cáo chúng ta rằng ma quỷ ñến ñể “cướp, giết 
và hủy diệt” (Giăng 10:10). Nó sẽ cướp ñoạt cuộc sống phước lành. Nó sẽ tiêu diệt mối 
quan hệ của bạn với ðức Chúa Trời và với người khác. Nó sẽ phá hủy tiếng tâm của 
bạn, và cuối cùng, sinh mạng của bạn. Mặc dù sách lược tuyển mộ của nó rất hấp dẫn, 
những người gia nhập ñảng của nó sẽ chia sẻ số phận của nó. 

Một trong những công việc của ma quỷ là quyền lực của sự chết. Nhưng Chúa Giê-xu 
ñã phá hủy quyền lực ñó bằng cách cho chúng ta sự sống ñời ñời. Trái ngược với mục 
tiêu phá hoại của Sa-tan, Chúa Giêsu ñến “ñể chiên ñược sống và sống sung mãn” 
(Giăng 10:10). 

Cha ơi, chúng con thật tạ ơn cho tình yêu của Cha. Cảm ơn Cha ñã sai 
Con Một của Cha vào thế gian ñể tiêu diệt các công việc của quỷ vương, 
và cho chúng con sự sống ñời ñời trong Vương quốc của Cha. Nhân danh 
Chúa Jêsus Christ, amen. 



 

Ngày 13 tháng 12 

Tình Yêu Thương của ðức Chúa Trời 
 

“Chúng ta ñã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của ðức Chúa Trời 
ñối với chúng ta.”  

- 1 Giăng 4:16 

Dù tình yêu thương của ðức Chúa Trời rộng mênh mông như vậy, vẫn có người không 
chịu tin rằng Ngài yêu thương họ. Bất chấp tất cả các bằng chứng biểu lộ tình yêu lớn 
lao của Ngài, một số người phủ nhận tình yêu ñó vì họ nói Ngài ñã không ñáp ứng yêu 
cầu của họ. “Tôi ñã cầu nguyện và yêu cầu cho những ñiều ñó," họ nói, "nhưng ðức 
Chúa Trời không nhậm lời.” ðối với những người này, bằng chứng của tình yêu ðức 
Chúa Trời – và trong một vài trường hợp, sự hiện hữu của ðức Chúa Trời – không 
những là sự nhậm lời cầu nguyện, mà là nhậm lời theo sự mong muốn của họ.  

Căn cứ vào ñiều kiện ñó ñể chấp nhận tình yêu thương của Chúa là thật dại dột. Chúng 
ta có cung cấp con cái mình tất cả mọi ñiều họ cầu xin không? Tất nhiên là không. Vì có 
khi họ xin những ñiều không tốt cho họ. Cầu nguyện không phải là một thử nghiệm về 
tình yêu thương của ðức Chúa Trời. Cầu nguyện không phải là một phương tiện ñể ñạt 
ñến ý muốn riêng của mình. Cầu nguyện là một phương tiện mà ðức Chúa Trời hoàn 
thành ý ñịnh của Ngài. 

Nếu cầu nguyện không phải là ñể thử nghiệm tình yêu của ðức Chúa Trời, vậy là ñiều 
gì? Ông Giăng ñã cho chúng ta câu trả lời trong ñoạn trước. “ðây là ñiều giúp chúng ta 
biết tình yêu thương là gì: Ấy là Ngài ñã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta” (1 Giăng 
3:16). 

Bằng chứng của tình yêu ðức Chúa Trời là Chúa Giêsu. 

Bằng chứng ñó là Con ðức Chúa Trời cố tình ñi tới thập tự giá, mang lấy tội lỗi của 
nhân loại, và chịu chết ñể cứu chuộc chúng ta. Khi bạn biết Chúa Giêsu, thì bạn hiểu 
biết tình yêu thương, và bạn có thể tuyên bố với ông Giăng, “Chúng ta ñã nhận biết và 
tin tưởng tình yêu thương của ðức Chúa Trời ñối với chúng ta.” 

Cha ơi, cảm tạ tình yêu thương lớn lao của Cha ñối với chúng con. 
Nguyền tình yêu thương của Cha ñược hoàn thiện trong ñời chúng con, 
xua tan tất cả sợ hải. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 14 tháng 12 

Chân Lý 
 

“Thật tôi rất vui biết ñược các con cái của bà ñi trong chân lý, theo ñiều 
răn chúng ta ñã nhận từ nơi Cha.”  

- 2 Giăng 1:4 

Chân lý là gì? Ngày nay nhà triết học nói rằng "bởi vì sự thật là tương ñối, cho nên bất 
cứ ñiều gì bạn tin là thật thì là sự thật.” Nhưng những người ñi theo tư tưởng này ñã 
bác bỏ chân lý tuyệt ñối. Ông Phao-lô chép rằng ðức Chúa Trời ñã bày tỏ Mình cho họ 
qua sự sáng tạo, nhưng họ “ñổi chân lý ðức Chúa Trời lấy ñiều giả trá và thờ lạy, 
phụng sự tạo vật thay vì ðấng Tạo Hóa” (Rô-ma 1:25). 

ðức Chúa Trời là chân lý; Ngài là thẩm quyền cuối cùng cho chân lý. 

ðức Chúa Trời không phải là sự phát hiện của con người qua sự truy tìm trí tuệ, nhưng 
thông qua sự khải thị – qua Kinh Thánh. Kinh Thánh là Lời ðức Chúa Trời, và do ñó là 
chân lý của ðức Chúa Trời. Khi cầu nguyện cho các môn ñồ, Chúa Giêsu phán, “Xin 
Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời Cha chính là chân lý” (Giăng 17:17). 

Chân lý là gì? Chân lý là bạn ñã ñược tạo ra bởi ñấng Tạo Hóa khôn ngoan tuyệt vời. 
Bạn không tiến hóa thông qua một quá trình lâu dài từ những trường hợp tình cờ, 
nhưng ñược tạo ra cho một mục ñích riêng biệt. Chân lý là ðức Chúa Trời toàn năng 
ñời ñời yêu thương bạn và muốn ban ñiều tốt nhất cho bạn, vì vậy Ngài cung cấp một 
biện pháp cho sự cứu rỗi của bạn – Con Ngài, là Chúa Jêsus Christ – và một biện pháp 
cho cuộc sống phong phú – luật lệ cho cuộc sống, là Kinh Thánh. Và nếu bạn quy phục 
ñời bạn cho Con Ngài và tuân theo luật lệ của ðức Chúa Trời, bạn sẽ kinh nghiệm cuộc 
sống vui mừng trên trái ñất, và sự sống ñời ñời trên thiên-ñàng.  

Cha ơi, chúng con thật cám ơn rằng Cha ñã ban cho Lời Cha, mà nhờ ñó 
chúng con có thể biết ñược chân lý của Cha – chân lý duy nhất. Xin cho 
chúng con sự ham muốn Lời Cha và chịu phục tùng nó. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 15 tháng 12 

Bắt Chước Chúa Jêsus Christ 
 

“Anh chị em thân mến! ðừng bắt chước ñiều ác, nhưng hãy bắt chước 
ñiều thiện. Ai làm ñiều thiện là thuộc về ðức Chúa Trời, còn kẻ làm ñiều 
ác thì ñã chẳng thấy ðức Chúa Trời.”  

- 3 Giăng 1:11 

Trong khi so sánh một người xấu, là ði-ô-trép, với một người tốt, là ðê-mê-triu, ông 
Giăng khuyến khích chúng ta hãy bắt chước ñiều tốt, không phải ñiều xấu. 

Ông Giăng nói rằng ði-ô-trép, “thích ñứng ñầu trong nhà thờ.” Chúa Jêsus phán rằng, 
“Các vua chúa dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị. Nhưng các con thì khác, người 
lớn trong các con phải trở nên nhỏ, và ai lãnh ñạo thì phải phục vụ” (Lu-ca 22:25-26). 
Có nghĩa là nếu ðức Chúa Trời ban cho bạn một chức vụ có uy quyền trong nhà thờ, 
ðức Chúa Trời thực sự ñặt bạn làm ñầy tớ cho nhà thờ.  

Dù bạn thích hay không, bạn sẽ ảnh hưởng người khác – cho tốt hay xấu. 

Bất chấp bạn ở ñâu, có người noi gương bạn, và bắt chước bạn. Con cái của bạn ñang 
học làm cha mẹ từ những gì họ quan sát nơi bạn. Tín ñồ mới theo dõi bạn ñể học cách 
ñi theo Chúa. Trách nhiệm này rất nghiêm trọng. Người khác nhìn thấy gì ở trong bạn?  

Nếu bạn không thích câu trả lời của bạn, hãy bắt ñầu thay ñổi ngày hôm nay. “Hãy làm 
gương cho các tín hữu bằng lời nói, cách xử thế, yêu thương, ñức tin và sự tinh khiết” 
(1 Ti-mô-thê 4:12).  

Cha ơi, xin giúp chúng con bắt chước những ñiều tốt mà chúng con thấy 
trong Lời của Cha, và học từ những ñiều xấu, và luôn luôn nhớ rằng người 
khác ñang quan xát và học hỏi từ chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 16 tháng 12 

Giữ Mình Trong Sự Yêu Mến ðức Chúa Trời 
 

“Hãy giữ mình trong sự yêu mến ðức Chúa Trời...”  

- Giu-ñe 21 

Có phải Giu-ñe nói rằng chúng ta phải ngọt ngào tuyệt vời ñến nổi ðức Chúa Trời 
không cách nào không yêu thương mình không? Nếu vậy thì tôi sẽ rắc rối lắm. Cảm ơn 
Chúa, ñó không phải là ý của Giu-ñe. Ông muốn nói rằng chúng ta phải giữ mình trong 
nơi có phước lành – nơi mà ðức Chúa Trời có thể làm tất cả những ñiều Ngài mong 
ñợi làm cho chúng ta.  

Những khổng lồ trong ñất hứa làm hoảng sợ dân Y-sơ-ra-ên ñến nỗi họ từ chối ñi vào. 
Mặc dù họ ñã ñược cứu khỏi Ai Cập, họ thiệt mạng trong sa mạc vì lòng không tin. Họ 
dừng bước trước những phước lành trọn vẹn mà ðức Chúa Trời muốn cho họ.  

Cách tốt nhất ñể giữ mình trong sự yêu mến ðức Chúa Trời là nhận thức 
rằng Chúa Giêsu sẽ ñến nhanh chóng. 

Nhiều người ñã ñược cứu khỏi ách nô lệ của tội lỗi, nhưng vẫn còn sống trong sa mạc. 
Họ chưa ñi vào cuộc sống ñầy ñủ phong phú trong Chúa Giêsu, bởi vì họ vẫn còn ñeo 
bám thế gian. 

Chúa Giêsu sẽ ñến nhanh chóng. Ý tưởng ñó sẽ khiến bạn buông ra những sự của thế 
gian. Nó khiến bạn muốn với tới thiên ñàng. Nó khiến bạn muốn thanh khiết và thay ñổi 
các ưu tiên của bạn. Nó mang ñến cho bạn sự cấp bách ñể chia sẻ phúc âm với một 
thế giới ñang chết ñi. 

Hãy giữ mình trong sự yêu mến ðức Chúa Trời. Hãy tin tưởng vào lời hứa của Ngài, 
hàng phục dưới Ngài, và vâng lời tất cả những ñiều Ngài muốn bạn làm. Rồi hãy chuẩn 
bị ñể tiếp nhận tất cả các phước lành Ngài sẽ ban cho.  

Cha ơi, chúng con cầu xin rằng Cha sẽ giúp chúng con giữ mình trong nơi 
phước lành, và nhớ rằng Ngài sẽ ñến sớm. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 17 tháng 12 

Chúa Jêsus Sẽ Trở Lại 
 

“Kìa, Ngài ngự ñến với các ñám mây. Mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, kể cả 
những kẻ ñã ñâm Ngài. Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ than khóc vì 
Ngài, thật thế, A-men!”  

- Khải-huyền 1:7 

“Kìa, Ngài ngự ñến,” Giăng chép. Mặc dù nhiều câu trong Kinh Thánh báo trước về sự 
cất lên của giáo hội  – sự kiện này sẽ xảy ra trong nháy mắt – nhưng lời tiên tri này 
không phải nói về sự cất lên. Lời tiên tri này báo trước sự hiện ñến lần thứ hai của 
Chúa Jêsus Christ. Sự cất lên và Chúa ñến lần thứ hai là hai sự kiện riêng biệt, khác 
nhau. ðừng lầm lẫn với nhau. 

Sự cất lên là dành cho nhà thờ. ðó là khi Chúa Giêsu sẽ ñến ñể tụ họp lại cô dâu của 
Ngài. Không ai biết khi nào ñó sẽ xảy ra; chúng ta chỉ biết rằng mỗi ký hiện mà Chúa 
Giêsu cho chúng ta ñể chuẩn bị cho sự kiện ñó ñã xảy ra rồi. 

Tất cả các dấu hiệu ñã ñược thực hiện, có nghĩa là sự cất lên có thể xảy 
ra bất cứ lúc nào. Nó có thể là ngày hôm nay. 

Bảy năm sau khi sự cất lên, Chúa Giê-xu sẽ trở lại với nhà thờ của Ngài, ñể phán xét 
trái ñất và thành lập vương quốc của ðức Chúa Trời. ðây là sự quang lâm lần thứ hai 
của Chúa Giêsu. Nó sẽ ñi theo cuộc ðại Nạn khủng khiếp mà thế giới chưa từng thấy – 
một thời kỳ khủng bố và tàn phá.  

Tôi không muốn ở ñây khi sự xét xử của ðức Chúa Trời ñổ xuống. ðiều vui mừng là 
chúng ta không cần phải ở ñây. Chúa Giêsu sẽ ñến trước ñể tiếp nhận giáo hội của 
Ngài. Nếu sự cất lên xảy ra ngày nay – và nó rất có thể – bạn có sẵn sàng không?  

Lạy Chúa, chúng con muốn ñược sẵn sàng khi Ngài ñến. Xin giúp chúng 
con tận dụng mọi cơ hội ñể gần gũi với Ngài. Xin giữ chúng con nhìn lên, 
canh gác cho sự hiện diện của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 18 tháng 12 

Tình Yêu Ban ðầu 
 

“Nhưng, Ta có ñiều trách con vì con ñã mất tình yêu ban ñầu”  

- Khải-huyền 2:4 

Theo biểu hiện bề ngoài, hội thánh Ê-phê-sô là một trong những nhà thờ cao thượng, 
có tổ chức ñúng ñắn. Nhưng thiếu một thành phần quan trọng – tình yêu ban ñầu của 
họ. 

Tình yêu ban ñầu quan trọng như thế nào? ðó là quan trọng hơn tất cả các công trình 
của chúng ta gôm lại. Tuy vậy, rất tiếc, nhiều nhà thờ ngày nay ñã quên ñiều này. 
Giống như hội thánh Ê-phê-sô, họ tổ chức quá hay ñến nổi họ có thể hành sự mà 
không cần sự hiện diện của Chúa. Nhưng ðức Chúa Trời không quan tâm ñến các 
công trình mà bạn làm theo ý thức nghĩa vụ. Ngài muốn phục vụ của bạn xuất phát từ 
lòng yêu thương Ngài.  

ðộng cơ thúc ñẩy công việc của bạn là gì? Có phải bạn làm bởi thói quen 
không? Hay vì truyền thống? Hay muốn ñược tiếng tăm? Hoặc ñộng cơ 
của bạn là tình yêu thương ðấng Cứu Rỗi của bạn?  

“Hãy nhớ lại con ñã vấp ngã từ ñâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban ñầu.” (Khải-
huyền 2:5). ðây là lời của Chúa phán với hội thánh Ê-phê-sô. Và ñó cũng là lời của 
Ngài cho bạn, nếu bạn ñã mất ñi tình yêu ban ñầu. "Hãy nhớ lại," Ngài phán. Hãy nhớ 
lại tình yêu bạn cảm thấy ñầu tiên khi Chúa Giêsu cất ra tội nặng khỏi ñời bạn. Hãy nhớ 
lại cảm giác buông thả liều lĩnh bởi vì bạn yêu thương Ngài rất nhiều. Sau ñó, Ngài 
phán, "hãy ăn năn." Kinh Thánh nói, sự buồn rầu tin kính dẫn ñến sự hối cải. Và sự hối 
cải ñòi hỏi một sự thay ñổi. Và cuối cùng, Chúa Giêsu phán, "Làm lại." Làm lại các công 
việc ñầu tiên của bạn – ñọc Kinh Thánh, thờ phượng, nhóm thường xuyên. 

Nếu bạn làm những ñiều ñó – nhớ lại, ăn năn, làm lại – tình yêu thương Chúa sẽ ñược 
nhen nhóm lại trong lòng bạn. Bạn sẽ hồi phục tình cảm nồng nàn của bạn ñối với 
Chúa Giêsu một lần nữa. 

Cha ơi, xin tha thứ chúng con xa rời tình yêu ban ñầu. Xin thu hút chúng 
con một lần nữa bởi Thánh Linh của Cha, ñể chúng con có thể làm lại các 
việc ñầu tiên. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 19 tháng 12 

Mục ðích Của Cuộc ðời 
 

"Lạy Chúa là ðức Chúa Trời của chúng con, Chúa xứng ñáng nhận vinh 
quang, danh dự và quyền năng. Vì Chúa ñã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ của 
Chúa mà vạn vật mới hiện hữu và ñược sáng tạo."   

- Khải-huyền 4:11 

Tại sao tôi ở trên ñời? mục ñích của sự tồn tại của tôi là gì?  

Nếu lý thuyết tiến hóa là ñúng, những câu hỏi ñó có thể tranh luận. Nếu không có ðức 
Chúa Trời, và không có kế hoạch ñặc biệt, không có mục ñích cho sự tồn tại của chúng 
ta; nếu cuộc sống thực sự là về "sự sống sót của các cá thể thích nghi", thì ñời sống là 
hoàn toàn vô ý nghĩa. 

Con người ñặt nhiều mục tiêu cho mình, hy vọng rằng ñạt ñược những mục tiêu ñó sẽ 
lấp ñầy chỗ trống trong lòng và tìm ñược hạnh phúc. Nhưng nếu có ðức Chúa Trời và 
Ngài ñặt chúng ta trên trái ñất này ñể mang lại niềm vui cho Ngài, thì chúng ta sẽ không 
bao giờ ñược thỏa mãn cho ñến khi chúng ta hoàn thành mục ñích ñó.  

Khi bạn sống ñể làm ñẹp lòng ðức Chúa Trời, thì là bạn ñang thực hiện 
mục ñích cho sự tồn tại của bạn.  

Ông Phao-lô chép, “Vì ðức Chúa Trời là ðấng ñang tác ñộng trong lòng anh chị em ñể 
anh chị em vừa muốn vừa hành ñộng theo ý chỉ tốt lành của Ngài” (Phi-líp 2:13). ðó là 
một tin mừng. Nó cho chúng ta biết rằng ðức Chúa Trời ñã thực sự tạo ra chúng ta cho 
niềm vui thích của Ngài – và Ngài sẽ giúp chúng ta thực hiện mục ñích ñó. Nếu bạn quy 
phục Ngài, ðức Chúa Trời sẽ gieo  sự ao ước của Ngài trong lòng bạn. Nếu bạn dâng 
mình hoàn toàn cho Ngài – lòng, linh hồn, và tâm trí – Ngài sẽ cho bạn khả năng ñể làm 
những việc mà tôn vinh Ngài.  

Khi bạn sống ñể làm vui lòng ðức Chúa Trời, là bạn thực hiện mục ñích cho sự tồn tại 
của bạn. Thay vì coi cuộc ñời của mình là một sự tình cờ ngẫu nhiên hay một cuộc 
hành trình vô nghĩa, bạn sẽ coi nó như một cuộc thám hiểm. Bạn coi mỗi ngày là một 
cơ hội ñể xem công việc của ðức Chúa Trời và bàn tay của Ngài trong ñời bạn.  

Cha ơi, xin giúp chúng con tìm hiểu những gì sẽ làm ñẹp lòng Cha, và 
quyết làm trọn những ñiều ñó. Nguyền ý tưởng, ñàm thoại, và hành ñộng 
của chúng con mang lại cho Cha niềm vui. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 20 tháng 12 

Ai Xứng ðáng? 
 

“Tôi cũng thấy một thiên sứ dũng mãnh lớn tiếng tuyên bố: ‘Ai xứng ñáng 
tháo các ấn và mở quyển sách ra?’"  

- Khải-huyền 5:2 

Trong Cựu Ước, ðức Chúa Trời thiết lập một số quy luật liên quan ñến sự mua chuộc. 
Nếu bạn mắc nợ mà không có khả năng trả, bạn có thể bị bán làm nô lệ ñể trả cho món 
nợ ñó. Nếu bạn có một người bà con thông cảm, họ có thể trả nợ giùm bạn và chuộc tự 
do cho bạn.  Người bà con này gọi là “goel ", hay "người chuộc thân thuộc." Luật này 
cũng áp dụng cho tài sản. Nếu bạn cần phải bán vường ruộng của bạn, “goel " có thể 
mua chuộc lại vường ruộng cho bạn.  

Khi ông Giăng nhận thấy rằng không có ai xứng ñáng ñể mua chuộc lại trái ñất từ sự 
kìm kẹp của Sa-tan, ông bắt ñầu khóc nức nở. Nhưng sau ñó một người trưởng lão bảo 
ông "ðừng khóc! Kìa, Sư tử của chi tộc Giu-ña, là chồi của ða-vít ñã chiến thắng, ñể 
mở quyển sách và tháo bảy ấn ra." (Khải-huyền 5:5). Chúa Giêsu xứng ñáng lấy quyển 
sách ñó. Ngài ñã trả giá rất cao ñể mua chuộc chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, và 
mua chuộc thế giới từ quyền lực của bóng tối.  

Không bao lâu cảnh này sẽ diễn ra ở trên trời. 

Trước sau ngày chuộc sẽ ñến hạn, và Chúa Giê-xu sẽ bước ra ñể tháo các ấn, và thiên 
sứ sẽ tuyên bố rằng "Vương quốc của thế gian nay ñã trở thành vương quốc của Chúa 
chúng ta và của Chúa Cứu Thế của Ngài! Ngài sẽ trị vì ñời ñời!" (Khải huyền 11:15). 

Cha ơi, chúng con cảm ơn Cha về sự cứu rỗi vinh hiển mà Chúa Jêsus 
Christ ñã mua cho chúng con với một giá cả cao như vậy; và bởi sự mua 
chuộc này, chúng con có hy vọng cho vương quốc sắp tới của Cha. Nhân 
danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 21 tháng 12 

Kẻ Chống Chúa Cứu Thế 
 

“Kìa, tôi nhìn thấy một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa cầm một cái 
cung và ñược ban cho một mão. Người ra ñi như người chiến thắng ñể 
chinh phục.”  

- Khải-huyền 6:2 

Khi Kẻ Chống Chúa Cứu Thế ñược quyền thế, nó sẽ là một con tốt trong tay của Sa-tan. 
Bởi Chúa Cứu Thế giả này, Sa-tan sẽ có sự ñiều khiển hoàn toàn trên thế giới. Sử 
dụng quyền lực của Sa-tan, Kẻ Chống Chúa Cứu Thế sẽ ñược sự tin cậy và ngưỡng 
mộ của thế giới qua những dấu lạ và phép mầu. Và những tiên tri giả ñi theo nó sẽ 
khiến cả thế giới thờ phượng Kẻ Chống Chúa Cứu Thế – “con thú” (Khải Huyền 13:12-
13). 

Chúa Giêsu ñã cảnh báo rằng trong những ngày sau cùng, nhiều người 
sẽ bị lừa gạt.  

Y-sơ-ra-ên ngày nay là chín muồi cho sự lừa dối ñó. Họ ñang chờ ñợi ðấng Mê-si-a 
(nghĩa là Chúa Cứu Thế) của họ. Nếu bạn hỏi họ, "Làm thế nào mà bạn sẽ nhận biết 
ðấng Mê-si-a?" Họ sẽ trả lời, "Ngài sẽ dẫn chúng tôi trong việc xây dựng lại ñền thờ.” 
ðó là mở cửa cho sự lừa dối. Kẻ Chống Chúa Cứu Thế chỉ cần lập một hiệp ước cho 
người Do Thái xây dựng lại ñền thờ củ của họ, thì họ sẽ tin nó là ðấng Mê-si-a.  

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sau ba năm rưỡi, Kẻ Chống Chúa Cứu Thế sẽ trơ 
tráo ñi vào nơi Chí Thánh và bắt buộc tất cả ñều tôn thờ nó như ðức Chúa Trời. Người 
Do Thái sẽ chạy trốn ñến vùng hoang vu, nơi ñó ðức Chúa Trời sẽ bảo tồn họ ñi qua 
ba năm rưỡi cuối, trong khi Kẻ Chống Chúa Cứu Thế chiến ñấu chống lại dân Y-sơ-ra-
ên còn lại. 

Cảm tạ Chúa, chúng ta – cô dâu của ðấng Christ – sẽ không ở trên trái ñất mà kinh 
nghiệm sự khủng bố này. Nhưng những người mà từ chối Chúa và coi khinh chân lý sẽ 
chịu hậu quả của sự lựa chọn của họ.  

Cha ơi, chúng con cầu nguyện cho những người ñang ngập ngừng ngay 
bây giờ – những người chưa giao phó cuộc ñời của họ cho Cha. Nguyền 
Cha với tới họ bởi Thánh Linh của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, 
amen. 

 



 

Ngày 22 tháng 12 

Hương Thơm Của Lời Cầu Nguyện 
 

“Một thiên sứ khác cầm lư hương bằng vàng ñến bên bàn thờ và nhận 
ñược nhiều trầm hương ñể dâng lên với lời cầu nguyện của tất cả các 
thánh ñồ trên bàn thờ vàng trước ngai.”  

- Khải-huyền 8:3 

Cầu nguyện thật là một món quà tuyệt vời. Ý nghĩ rằng chính ðấng Tạo Hóa vũ trụ tiếp 
kiến chúng ta là gần như không thể tin nổi. Cầu nguyện là một ñặc ân. Và Kinh Thánh 
nói với chúng ta rằng ðức Chúa Trời rất coi trọng những lời cầu nguyện của chúng ta, 
nó bốc lên tới Ngài như hương thơm ngọt ngào. 

Cầu nguyện là thờ phượng – là ngồi dưới chân Chúa, yêu thương Ngài, tôn sùng Ngài, 
mở lòng mình ra, và ñể cho Ngài mở lòng với mình. Tôi tin rằng loại cầu nguyện thờ 
phượng này – giao thông với Ngài như bạn với Bạn – là hình thức cao nhất của cầu 
nguyện.  

Bạn có sử dụng món quà ðức Chúa Trời ñã ban cho không? 

Có lẽ hình thức phổ biến nhất của cầu nguyện là nài xin. ðó là thỉnh cầu sự giúp ñỡ của 
Chúa, sự cung cấp, hoặc sự hướng dẫn cho ñời chúng ta. Ai cũng có nhu cầu, và ñem 
ñó tới ðức Chúa Trời là hoàn toàn thích ñáng. 

Cầu nguyện cũng là cầu thay. ðó là vượt qua nhu cầu riêng của mình ñể nâng lên nhu 
cầu của người khác. 

Cầu nguyện là một cuộc ñối thoại. ðó là ðức Chúa Trời nói chuyện với bạn, cũng như 
bạn nói chuyện với ðức Chúa Trời. ðiều quan trọng là phải lắng nghe Ngài chớ không 
chỉ nói chuyện với Ngài mà thôi. 

Bạn có thờ phượng Ngài, nài xin Ngài, và cầu thay qua cầu nguyện không? Và có lắng 
nghe Ngài qua cầu nguyện không?  

Bạn có ñang dâng cho ðức Chúa Trời hương thơm ngọt ngào của sự cầu nguyện 
không? 

Cha ơi, xin tha thứ chúng con lãng phí nhiều thì giờ ñể theo ñuổi những 
ñiều vô giá trị. Hãy cho tâm linh chúng con ñược hài hòa với những ñiều 
của ðứcThánh Linh khi chúng con cất tiếng ngợi khen Cha, và gần gũi 
Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 23 tháng 12 

Cứng Lòng 
 

“Phần nhân loại còn sống sót sau các tai họa ấy vẫn không ăn năn chừa 
bỏ các công việc ác họ làm... Họ cũng chẳng ăn năn các tội giết người, 
ma thuật, gian dâm, trộm cắp của mình.”  

- Khải-huyền 9:20-21 

Khải Huyền ñoạn 9 kể về sự xét xử của kèn thứ năm và thứ sáu, trong ñó cửa ñịa ngục 
mở ra và sức mạnh của ma quỷ xâm chiếm trái ñất, một phần ba dân cư của trái ñất bị 
tàn sát. Bạn sẽ nghĩ rằng phần nhân loại còn sống sót sẽ phủ phục khóc lóc nài xin sự 
thương xót của Chúa, ăn năn các tội lỗi của họ. Nhưng không. Họ thực sự lăng mạ ðức 
Chúa Trời, và từ chối không hối cải tội thờ phượng Sa-tan.  

Ngày nay, loài người vẫn thờ cúng những thần tượng trong Kinh Thánh. 

Chúng ta dễ mà lắc ñầu chê những người trong thời Kinh Thánh thờ thần tượng giả 
một cách dốt nát, nhưng Khải Huyền nói rõ rằng con người sẽ tiếp tục tôn thờ thần 
tượng xuốt thời ñại nạn. Ngày nay con người cũng vẫn thờ cúng những thần tượng ñó.  

Nếu bạn tôn thờ trí tuệ, thì là bạn thờ phượng Ba-anh, là thần của trí tuệ. Nếu bạn tôn 
thờ niềm vui thích, thì bạn là thờ Mo-lóc, là thần của niềm vui thích. Nếu bạn tôn thờ 
quyền lực – cố tranh dành ñịa vị cao nhất, ngay cả ñàn áp những người ở dưới mình – 
thì là bạn thờ Ma-môn, là thần quyền lực. Nếu bạn thờ phượng tình dục, là bạn thờ 
phượng Át-tạt-tê, là nữ thần tình dục.  

Làm thế nào ñể biết mình ñang thờ phượng các thần ñó? Hãy nhìn xem những gì hấp 
thụ thì giờ của mình, suy tưởng của mình, sức lực của mình – ñời của mình. Hãy xem 
xét lòng mình. Bạn ñang thờ phượng gì?  

Lạy Chúa, nguyền chúng con không chậm trễ mà ăn năn, và cầu xin sự 
tha thứ mà Cha ñã cung cấp qua Con Ngài Chúa Jesus. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 24 tháng 12 

Chiến Thắng Kẻ Thù 
 

“Một cuộc chiến tranh bùng nổ trên trời: Mi-ca-ên và các thiên sứ mình 
tiến công con rồng. Con rồng và các thiên sứ nó ñánh lại, nhưng không 
thắng nổi...”  

- Khải-huyền 12:7-8 

Kẻ thù trước mặt chúng ta là một trong những quyền lực mạnh mẽ nhất trong tất cả các 
tạo vật của ðức Chúa Trời. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nó cũng chỉ là một tạo vật mà thôi. 
ðôi khi người ta coi Sa-tan như là sự ñối chiếu của ðức Chúa Trời, ñối thủ ngang hàng. 
Không ñúng. Sa-tan là ñối lập với ðức Chúa Trời, ñối lập với dân của Chúa và những 
ñiều của Chúa, nhưng nó không phải là sự ñối diện của Chúa. 

Mặc dù kẻ thù của chúng ta là mạnh mẽ, nó không phải là vô ñịch. 

Trong câu Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy nó ñang bị chinh phục bởi Mi-ca-ên, là 
thiên sứ trưởng của ðức Chúa Trời, ñã chiến ñấu với Sa-tan qua nhiều thế kỷ. Chúng 
ta ñọc rằng "con rồng và các thiên sứ của nó ñánh lại, nhưng không thắng nổi." Và Sa-
tan cũng sẽ không thắng nổi bạn, nếu bạn thuộc về ðức Chúa Trời. Như Chúa Giêsu 
ñã hứa với ông Phi-ê-rơ, "Ta sẽ xây dựng hội thánh Ta trên nền ñá này và cửa âm phủ 
sẽ không thắng nổi hội ñó " (Ma-thi-ơ 16:18)  

Mặc dù Sa-tan âm mưu chống lại bạn, mặc dù nó làm việc không ngừng, và không nao 
núng cố làm khơi dậy bản chất xác thịt của bạn và kéo bạn xa khỏi ðức Chúa Trời, 
nhưng nó không thể thắng nổi bạn nếu bạn trang bị mình với Chúa Jêsus Christ. Bạn 
không là ñối thủ của Sa-tan nếu bạn nhờ sức mạnh riêng của mình. Bạn không dám 
thử ñương ñầu với nó một mình bạn. Nhưng bạn có thể dựa vào sức mạnh của Chúa. 
Bạn có thể khắc phục nó qua thập giá của Chúa Giêsu Christ, Ngài cho chúng ta sự 
thắng lợi trên quyền lực của bóng tối.  

Lạy Chúa, chúng con rất cảm kích rằng bởi vì chúng con ở trong Ngài, 
chúng con ñược che phủ từ kẻ ñịch; kẻ ác không thể ñụng chạm ñến 
chúng con. Chúng con cảm tạ về sự thắng lợi Ngài ñã ban cho trên thập 
tự giá. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 25 tháng 12 

Công Việc Chúa Thật Vĩ ðại, Diệu Kỳ! 
 

“Lạy Chúa là ðức Chúa Trời Toàn năng, Công việc Chúa thật vĩ ñại, diệu 
kỳ! Lạy Vua của các thời ñại, ðường lối Chúa là công chính và chân thật! 
Lạy Chúa, ai không kính sợ Ngài và tôn vinh danh Ngài? Vì Ngài là ðấng 
duy nhất thánh khiết. Tất cả các dân tộc ñều sẽ ñến và thờ phụng trước 
mặt Ngài. Vì các hành ñộng công minh của Ngài ñã ñược biểu lộ!"  

- Khải-huyền 15:3-4 

Rất có thể rằng những người hát bài ca này ñã tử ñạo vì ñức tin của họ. Khi ông Giăng 
thấy và nghe chúng trong khải tượng trên trời, những tín hữu trung thành ñó ñã ñứng 
vững chống lại Kẻ ðịch Lại ðấng Christ và ñã mất ñi sinh mạng của họ, vì họ từ chối 
nhận dấu của Kẻ ðịch Lại ðấng Christ (y ñã ra lệnh buộc tất cả mọi người trên trái ñất 
phải nhận con dấu của nó ñóng trên trán hoặc trên tay phải). Nhưng mặc dù họ bị giết, 
họ thoát khỏi sự phán xét trên trái ñất. Và giờ ñây họ ñang ở trên thiên-ñàng, ñứng 
trước ngai ðức Chúa Trời và ca ngợi Ngài. 

Bài hát của những liệt sĩ là một bài hát của sự thắng lợi. Mặc dù Sa-tan ñã nổi xung lên 
với họ, ðức Chúa Trời ñã cho họ ñắc thắng trên quyền lực của bóng tối, và những lời 
hát ñẹp ñẽ xuất phát từ lòng sùng kính và biết ơn. "Công việc Chúa thật vĩ ñại, diệu kỳ! 
Hỡi ðức Chúa Trời Toàn năng. ðường lối Chúa là công chính và chân thật! Hỡi Vua 
của các thánh!" Ngài thật xứng ñáng nhận sự thờ phượng của chúng ta! 

Bài ca Chiên Con – một bài ca ñẹp ñẽ ñể tạ ơn và ca ngợi ðấng tỏ lòng 
thương xót và ân sủng cho kẻ bị hư mất. 

Lạy Chúa, chúng con thật cảm kích rằng chúng con ñã biết ñược Ngài và 
kinh nghiệm tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Nguyền chúng con 
luôn luôn trung thành trong sự hầu việc Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus 
Christ, amen. 

 



 

Ngày 26 tháng 12 

Chiên Con Sẽ Chiến Thắng Chúng 
 

“Chúng ñồng tâm nhất trí trao năng lực và uy quyền cho con thú. Chúng 
chiến tranh với Chiên Con và Chiên Con sẽ chiến thắng chúng, vì Ngài là 
Chúa của các chúa và Vua của các vua...”  

- Khải-huyền 17:13-14 

Ai mà ngu ngốc ñến nỗi này – khiêu chiến với Chúa Jêsus Christ? Tuy vậy, Kinh Thánh 
nói rằng trong cơn ñại nạn, các nhà lãnh ñạo trên thế giới sẽ cố gắng làm ñiều này. 
Nhưng ngay cả khi tất cả các quyền lực của thế giới ñoàn kết với một sức mạnh, một 
tâm trí, và một mục ñích – ñể khiêu chiến với Chiên Con của ðức Chúa Trời, những 
sức mạnh con người sẽ thất bại.  

“Chiên Con sẽ chiến thắng chúng,” Kinh Thánh nói với chúng ta. Sự thắng lợi cuối cùng 
thuộc về Chúa. “ðấng ngự trên trời cười, Chúa chế nhạo chúng nó” (Thi-thiên 2:4). 

Thế giới có thể tranh chiến với Chúa Giêsu, nhưng Ngài sẽ chiến thắng – 
Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua. 

Nê-bu-cát-nết-sa – người ñầu tiên thống trị thế giới – tìm cách chống lại Chúa và lời 
của Ngài. Y cũng bị ñánh bại hoàn toàn. Sau khi trí khôn y bình phục, y viết những lời 
này: "ðến cuối thời hạn ñó, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, và trí khôn ta bình 
phục, ta chúc tụng ðấng Tối Cao, ca ngợi và tôn vinh ðấng sống ñời ñời. Ngài tể trị mãi 
mãi, vương quốc Ngài tồn tại ñời ñời” (ða-ni-ên 4:34). 

ðôi khi thế giới có vẽ ñang thắng trận, nhưng ñừng bao giờ quên rằng sự thắng lợi cuối 
cùng thuộc về Chiên Con. 

Cha ơi, chúng con mong chờ ngày ñó khi Cha sẽ chinh phục quyền lực 
của bóng tối mà chống ñối Cha, và thiết lập vương quốc của Cha trên trái 
ñất này. Nguyền ngày ñó ñến sớm. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 27 tháng 12 

Mất ði Mãi Mãi 
 

“Các trái cây mà linh hồn ngươi ham muốn ñã mất rồi! Tất cả những hào 
nhoáng xa hoa của ngươi ñã bị tiêu diệt, không thể nào tìm lại ñược bao 
giờ.”  

- Khải-huyền 18:14 

Những trái cây trong mạch văn câu trên là gì? những người ñó ham muốn gì? Trái cây 
ñó là chủ nghĩa trọng thương mại, và con người ham muốn “mua hàng vàng bạc, bảo 
thạch, trân châu,” (ñồ trang sức ñắt tiền), “vải gai mịn, hàng màu ñỏ, tơ lụa, hàng màu 
ñiều”, (quần áo sang trọng), “...vật dụng bằng ngà, gỗ quý, bằng ñồng, sắt, cẩm thạch, 
"(Khải huyền 18:12). Tình cảnh này có quen thuộc không? Bao nhiêu người ngày nay 
thèm muốn quả của chủ nghĩa trọng thương, chi tiêu tiền bạc mà họ không có, ñể chất 
ñầy tủ áo họ với quần áo lộng lẫy và nhà cửa của họ với bàn ghế và ñồ trang trí xa hoa? 
Không biết bao nhiều năm họ mới trả hết những món nợ của thẻ tín dụng dùng ñể thỏa 
mãn những ham muốn này?  

ðức Chúa Trời ghét bất cứ những gì mà nô dịch hoá dân Ngài. 

Chủ nghĩa trọng thương là một hệ thống có thể biến bạn thành nô lệ. ðặt mình dưới sự 
thống trị của những gì rất phù du và không ñáng kể là dại dột biết bao! Chúng ta chỉ ở 
trên thế gian một thời gian ngắn, nhưng sau ñó là vĩnh viễn. ðầu tư hết tất cả vào ñời 
này, và không có gì cho ñời sau là khôn ngoan hay không?  

Chúa Giêsu phán, "Cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật ñâu!" (Lu-ca 
12:15). Cuộc sống của chúng ta bao gồm một mối quan hệ với ðức Chúa Trời qua ðức 
Giêsu Christ. Tôi thà nghèo trên thế giới này và giàu trong ñức tin, hơn là giàu trên thế 
giới này và nghèo trong ñức tin. Sự giàu sang mà chúng ta có trong ðấng Christ là lâu 
dài – vĩnh viễn. 

Cha ơi, chúng con nhận biết rằng thần của thế gian này lừa dối con người. 
Chúng con cầu xin Cha mở mắt của những người ñã bị làm mù bởi sức 
mạnh lừa dối của Sa-tan. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 28 tháng 12 

Cô Dâu Của ðấng Christ 
 

“Chúng ta hãy hân hoan mừng rỡ và tôn vinh Ngài! Vì lễ cưới Chiên Con 
ñã ñến và cô dâu Ngài ñã chuẩn bị sẵn sàng”  

- Khải-huyền 19:7 

Trong lá thơ thứ hai cho tín ñồ Cô-rinh-tô, ông Phao-lô chép, "Tôi ghen với lòng ghen 
thiêng liêng vì tôi ñã gả anh chị em cho một người chồng ñộc nhất, trình diện anh chị 
em như một trinh nữ trong trắng cho Chúa Cứu Thế." (2 Cô-rinh-tô 11:2).  

Trong những ngày ñó, cuộc hôn nhân ñược sắp xếp, vì cha mẹ cảm thấy sự quyết ñịnh 
ñó quá quan trọng cho một ñứa trẻ. Ông Phao-lô, nói như một người cha với hội thánh 
Cô-rinh-tô, cho họ biết sự sắp xếp hôn nhân ñã ñược thực hiện. Họ ñã ñược hứa hôn 
với ðấng Christ. 

Khải Huyền ñoạn 19 mô tả cuộc hôn nhân của Chiên Con với cô dâu của Ngài, là giáo 
hội. "Cô dâu Ngài ñã chuẩn bị sẵn sàng." Trong cảnh này trên thiên-ñàng, hôn ước ñã 
xong rồi, và bây giờ là lễ kết hôn. Cô dâu của ðấng Christ "ñược cấp áo vải gai mịn rực 
rỡ và trong sạch” Và Kinh Thánh nói, ”Vải gai mịn là các việc công chính của các thánh 
ñồ."  

Cô dâu của Chúa Jêsus Christ sẽ ñược mặc lên sự công nghĩa. 

Ông Ê-sai nói về chúng ta, là những người tự cho mình là công nghĩa: “Tất cả chúng tôi 
ñã trở nên như người ô uế; Mọi ñiều công chính của chúng tôi như chiếc áo bẩn thỉu” 
(Ê-sai 64:6). Khi chúng ta trình bày chính mình cho Chúa Giêsu, chúng ta có thể mặc 
chiếc áo bẩn thỉu của mình – tiêu biểu cho sự cố gắng nhất của mình trong sự công 
nghĩa, hoặc chúng ta có thể mặc ác ñẹp, sạch sẽ, trắng rực rỡ của cô dâu – sự công 
nghĩa của Chúa Jêsus Christ qua ñức tin.  

Bạn sẽ chọn áo gì ñể mặc khi bạn gặp Chú Rể của bạn? Bạn ñang mặc áo công nghĩa 
của riêng bạn, hoặc của Ngài? 

Cha ơi, chúng con cảm ơn Cha rằng chúng con có thể ñược choàn sự 
công nghĩa của Cha, và thông qua ðấng Christ, chúng con có thể ñứng 
trước mặt Cha, thánh khiết, tinh khiết, và trong sạch. Nhân danh Chúa 
Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 29 tháng 12 

Ngai Lớn Màu Trắng 
 

“Lúc ấy, tôi thấy một ngai lớn màu trắng và ðấng ngự trên ngai. Trước 
mặt Ngài, trời ñất ñều trốn biệt, không còn một chỗ nào cho chúng nữa”  

- Khải-huyền 20:11 

Con người thường hay nghĩ rằng họ có thể trốn thoát tội lỗi của họ vì họ không bị phát 
giác. Nhưng ðức Chúa Trời biết. Ngài thấy tất cả – mọi ý nghĩ, mọi hành ñộng, mọi bí 
mật. Và như Kinh Thánh nói với chúng ta, "ðức Chúa Trời sẽ xét xử mọi việc, dù lành 
hay dữ, kể cả mọi việc kín giấu" (Truyền ðạo 12:14). Trong ngày ñó, các cuốn sách ñều 
mở ra, và mọi người ñều sẽ ñược phán xét theo những ñiều viết trong các cuốn sách 
ñó – kể cả những ñiều bí mật ñã nói và làm. 

Nhưng có một quyển sách khác gọi là Sách Sự Sống, và ñó là quyển sách mà bạn nên 
có tên trong ñó. Vì ai không ñược ghi tên trong sách ñó sẽ bị quăng xuống hồ lửa. 
Nhưng người nào ñặt lòng tin và sự tin cậy vào Chúa Jêsus Christ và tiếp nhận Ngài là 
Chúa và ðấng Cứu Rỗi của họ sẽ ñược cứu. 

Khi chúng ta ñứng trước ngai lớn màu trắng của ðức Chúa Trời và nghe 
thấy tên của chúng ta ñược gọi, chúng ta không cần phải sợ hãi. 

Kinh Thánh nói, “Chúng ta có một ðấng biện hộ với ðức Chúa Cha là Chúa Cứu Thế 
Giê-xu, ðấng Công Chính” (1 Giăng 2:1). Ngày ñó, Chúa Giê-xu sẽ bước ra và nói, 
"Cha ơi, người này thuộc về Con. Xin quy tội lỗi của ñứa trẻ này vào sổ sách của con." 
Và tại thời ñiểm ñó, mọi người chúng ta, là những người thuộc về Chúa Giê-xu sẽ ñược 
kể là công chính. Tên của chúng ta sẽ ñược tìm thấy trong Sách Sự Sống, chúng ta sẽ 
ñược chào ñón vào thiên ñàng, và bắt ñầu sự sống vĩnh cửu với ðấng Cứu Rỗi của 
chúng ta.  

Chúng con cảm ơn Cha về công việc tuyệt vời của Chúa Giêsu Christ 
hoàn thành vì bởi chúng con. Nguyền cuộc sống chúng con mang lại cho 
Cha vinh quang. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 30 tháng 12 

Lời Thành Tín Và Chân Thật Của ðức Chúa Trời 
 

“ðấng ngự trên ngai phán: ‘Này, Ta tân tạo tất cả vạn vật!’ Ngài tiếp: ‘Con 
hãy ghi chép vì những lời này ñều là thành tín và chân thật.’"  

- Khải-huyền 21:5 

ðôi khi những ñiều Chúa tiên tri thật là tuyệt vời, ñến nỗi Ngài  cảm thấy cần phải xác 
nhận rằng Lời Ngài là chân thật.  

Trong Ê-xê-chi-ên ñoạn 36 Chúa tiên tri sự tái thiết của Y-sơ-ra-ên. Ngài mô tả các núi 
trọc sẽ trổ cành, ra trái, ñồng ruộng sẽ gia tăng trái cây và nông phẩm. Tiếp theo Chúa 
phán, "Ta ñã phán thì Ta sẽ làm." Gần 2,500 năm sau lời tiên tri này mới thành tựu, tuy 
thế mà Chúa ñã thực hiện ñó. Miếng ñất này, nhỏ hơn tiểu ban New Jersey, là nước 
xuất khẩu lớn thứ tư trên thế giới về trái cây và rau cải. 

Các lời tiên tri khác ñang ñược thành tựu trước mắt của chúng ta ngay 
bây giờ. 

Như Chúa Giêsu phán với môn ñồ của Ngài về những ñiều sẽ diễn ra trong ngày tận 
thế,  "Trời ñất sẽ qua ñi nhưng những lời Ta phán chẳng bao giờ qua ñi" (Ma-thi-ơ 
24:35).  

Tuần này qua tuần kia, các tiêu ñề báo chí chứng nhận sự thật rằng ðức Chúa Trời giữ 
Lời Ngài.  

Trong Khải Huyền ñoạn 21 ðức Chúa Trời khẳng ñịnh ñiều gì? "Hoàn tất rồi! Ta là An-
pha và Ô-mê-ga, là khởi nguyên và chung cuộc. Người nào khát, Ta sẽ cho uống nước 
suối hằng sống miễn phí. Người ñắc thắng sẽ ñược thừa kế những ñiều này và Ta sẽ 
làm ðức Chúa Trời của người còn người sẽ làm con Ta.” (21:6-7). 

Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha về những lời hứa vinh hiển của Cha, nhờ 
ñó mà chúng con ñược dự phần trong sự sống ñời ñời trong vương quốc 
của Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 



 

Ngày 31 tháng 12 

Lời Mời Của ðức Chúa Trời 
 

“Thánh Linh và cô dâu cùng nói: ‘Xin hãy ñến!’ Người nào lắng nghe cũng 
hãy nói: ‘Xin hãy ñến!’ Người nào khát hãy ñến, người nào muốn hãy 
nhận nước hằng sống miễn phí!”  

- Khải-huyền 22:17 

Cuốn sách kỳ diệu này của ðức Chúa Trời – Lời của ðức Chúa Trời – kết thúc bởi một 
lời mời. "Người nào lắng nghe hãy nói, ‘Xin hãy ñến!’” 

Một khi bạn ñã nghe phúc âm của tình yêu ðức Chúa Trời và nhận ñược sự tha thứ 
của Ngài, một khi bạn ñã kinh nghiệm những ñiều kỳ diệu và niềm vui mừng trong sự 
ñồng bộ giao thông với Ngài, thì bạn cũng sẽ thấy mình muốn mời những người khác 
ñến với Ngài. 

“Người nào khát hãy ñến.” Ông Giăng chép rằng trong kỳ lễ Lều Trại ðức Giê-su ñứng 
dậy, lên tiếng kêu gọi, "Người nào khát hãy ñến cùng Ta mà uống! ” (Giăng 7:37). Cái 
khát Chúa Jêsus nói ñến không phải là cái khát của cơ thể, mà là cơn khao khát phổ 
quát nằm sâu trong phần linh của con người. ðó là sự khát mà ông ða-vít chép, "Linh 
hồn tôi mong ñợi Chúa như con nai cái thèm khát suối nước" (Thi Thiên 42:1). ðó là sự 
khao khát ðức Chúa Trời.  

Vấn ñề của con người là họ cố gắng thỏa mãn sự khao khát ðức Chúa Trời với những 
ñiều thể chất hay cảm xúc hay ñồ ñạt. Nhưng những ñiều tạm thời không thể thỏa mãn 
cơn khát ñó. ðức Chúa Trời sẵn lòng ñiền vào khoảng trống ñó trong ñời bạn. Ngài 
muốn bạn có sự giao thông thân mật với Ngài ñể nước trường sinh của Ngài tràn ñầy 
bạn. Chỉ như vậy cơn khát trong bạn ñược dập tắt.  

ðức Chúa Trời ñang mời bạn ñến một cuộc sống dòi dào phong phú với 
Ngài. Bạn muốn nhận lời mời này không? Bạn muốn ñến không?  

Chúa ơi, cảm ơn Ngài là một vị Thần theo ñuổi chúng con. Xin giúp chúng 
con ñáp ứng lời mời của Ngài và ñi vào một mối quan hệ sâu sắc hơn, 
thân mật hơn với Ngài. Chúng con thừa nhận rằng chỉ có Ngài có thể thỏa 
mãn cơn khát của chúng con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, amen. 

 
 
 
 


