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Khi bước vào một năm mới, không có gì lạ khi các lãnh đạo chia sẻ khải tượng / hoặc
chọn chủ đề, v.v. cho năm tới. Nhiều người sẽ tổ chức “Ngày Chúa Nhật Khải
Tượng” những ngày đầu năm, đây là một thông lệ thực sự tốt để bắt đầu một năm
mới.
Đối với tôi, khi suy nghĩ về năm ở phía trước, tôi muốn củng cố sự tăng trưởng của
hai năm qua (dù cho Covid đã cố gắng hạn chế chúng tôi) và tiếp tục với sự tăng
trưởng mà chúng tôi đã trải qua và tất nhiên là quay lại với các chuyến đi giảng dạy ở
các quốc gia khác nhau.
Tuy nhiên, ngoài việc lập nên những kế hoạch, chúng ta thực sự cần làm điều gì nhất
để duy trì bản thân trong năm tới và cho phép mình tạo ra ảnh hưởng lớn hơn trong
các lĩnh vực khác nhau của bản thân?

“ Một khoảng thời gian tươi mới và tuyệt vời’’
Sau khi đọc lời bình luận gần đây nhất từ một người bạn cách xa nữa vòng trái đất, có
một cụm từ đã lôi cuốn sự chú ý của tôi, ‘‘ Một khoảng thời gian tươi mới và tuyệt
vời.’’
Ngay lập tức, những dòng chữ ấy đã khơi gợi trong tôi một khao khát trải nghiệm
tương tự , như chúng ta đã từng vậy. Trong cùng một lúc tôi đã thực sự vui với họ,
nhưng trong tôi cũng cảm thấy vô cùng ganh tị. Tôi đã tự hỏi mình rằng, ‘‘đâu là lần
gần đây nhất tôi có được cảm giác như thế?’’ Có lấy hết can đảm, tôi cũng không tài
nào nhớ được, dù chỉ một lần.
Ở đây, Bạn tôi đã không đề cập đến buổi tĩnh nguyện cá nhân hàng ngày, thứ mà cả
tôi và các bạn đều thấy “ tươi mới và tuyệt vời”, nhưng họ nói đến kinh nghiệm của
những buổi thờ phượng tập thể như việc các Tín đồ nhóm nhau lại để tìm kiếm Đức
Chúa Trời.
Vâng, tôi biết chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn vì sự giãn cách xã
hội lâu ngày, các dịch vụ hằng ngày bị đóng cửa; nhưng chỉ tầm vài tuần nữa thôi là
chúng ta có thể nhóm nhau lại mà không bị điều gì hạn chế nữa. Dù có rất nhiều dịch
vụ tiện ích khi ở nhà, nhưng chúng ta chẳng thể nào công bố mạnh dạn như bạn tôi
rằng, ‘‘Điều đó mới mẽ và tuyệt vời.’’

Tất nhiên, đây là một quan điểm rất chủ quan và người khác có thể không tán đồng.,
nhưng một khi bạn đã nếm trải vinh quang từ trời, sự hiện diện của Chúa bày tỏ và sự
đụng chạm của Ngài như tình yêu thương tuôn tràn từ ngôi thiên thượng , thì không
thứ gì khác sẽ hoặc có thể làm bạn được thỏa lòng.

Đừng hiểu lầm tôi, tôi không chỉ trích cũng không phải là xem thường các tiện nghi
chúng ta đang có , nhưng tôi muốn nhiều hơn thế. Một điều gì đó trong tôi nhận ra
nhu cầu của bản thân rằng, mình phải có Chúa Giê-xu nhiều hơn; Sự hiện diện, quyền
năng và tình yêu của Ngài, vào một thời điểm khi toàn bộ con người tôi tập trung vào
Chúa, và tôi hoàn toàn được chiếm hữu bởi lòng nhơn từ và tình yêu của Ngài.
Khi tôi suy gẫm ‘‘tươi mới và tuyệt vời’’ có một phân đoạn trong Ê-sai nảy ra trong
đầu tôi.
“Nhưng ai trông-đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như
chim ưng; chạy mà không mệt-nhọc, đi mà không mòn-mỏi”. Ê-sai 40:31 (VIET1925)
Tôi khao khát những lúc chúng ta nán lại trước sự hiện diện của Chúa, chờ đợi Ngài
mà không có chương trình nghị sự nào của riêng mình, ngoài tiếng kêu từ sâu bên
trong, “Đức Thánh Linh ơi, hãy đến và làm tươi mát con bằng nước hằng sống của
Ngài. Xin hãy mở mắt con ra vì con muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu. ”

Những Ngày của sự Phấn Hưng
Bước sang năm 2022, nhiều người đã bày tỏ mong muốn và dự đoán về sự phấn
hưng trong những ngày tới . Chắc chắn đây là mong muốn trong tất cả trái tim của
chúng ta, nhưng điều đó sẽ trông như thế nào, vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, chúng
ta tha thiết cầu nguyện rằng, dù là gì đi nữa, khi Đức Thánh Linh được tuôn đổ xuống,
chúng ta sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc hoặc một cuộc gặp gỡ tươi mới và sống động
nào từ thiên thượng.

Chúa Giê-xu phán, ‘‘Ngày sau-cùng, là ngày trọng-thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở
đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống.’’ (Giăng 7:37:
Vietnam 1925) người khát nước mong mỏi được thoải cơn khát. Bạn có đang khát
nước không? Không còn điều kiện tuyên quyết nào khác, bạn chỉ cần khát nước.
Những người sùng đạo, họ sẽ khuyên và thậm chí còn cung cấp cho bạn một lịch
trình để thu hút được ƠN CHÚA. Không, việc này rất đơn giản, hãy khát Chúa nhiều
hơn.

Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm-cầu Chúa; Trong một
đất khô-khan, cực-nhọc, chẳng nước, Linh-hồn tôi khát-khao Chúa, thân-thể tôi
mong-mỏi về Chúa. Thi-thiên 63:1 (VIET1925)
Bạn có thể tự hỏi, sự ăn năn nằm ở đâu trong điều này? Ăn năn không đơn thuần là
lời xưng nhận, đó là một hành động theo sau sự thay đổi của tư duy; cũng là quay
lưng với những điều cũ (hoặc một khuôn mẫu hành vi) để đón nhận cái mới được ban
cho bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Đối với tôi, trong bối cảnh này, sự ăn năn được
thể hiện ở việc đến trước Chúa với lòng khát khao, gác lại mọi kế hoạch cá nhân,
buông bỏ sự phụ thuộc vào bản thân và trông đợi vào Ngài.
Đức Chúa Trời ôi! linh-hồn tôi mơ-ước Chúa, Như con nai cái thèm-khát khe nước.
Thi-thiên 42:1 (VIET1925)
Chúng ta hãy quyết định trong lòng mình và thực hiện bằng hành động rằng, chúng ta
sẽ không để năm 2022 trôi qua cách lãng phí và nhận thấy chính mình vào lúc năm cũ
sắp kết thúc. Không lúc nào tốt hơn là khởi đầu một năm mới. Đã đến lúc cần được
thay đổi!
Dù là buổi lễ Chúa Nhật hay các buổi nhóm họp bổ sung khác, chúng ta phải đặt việc
tìm kiếm sự hiện diện của Chúa trở nên là mục tiêu tối thượng nhất. Nếu không có
cuộc gặp gỡ với Chúa, làm sao chúng ta có thể thực sự nói rằng, ‘‘tôi đã nhóm họp với
Ngài’’? Có lẽ, cách chúng ta thực hiện buổi nhóm cần được thay đổi? Các buổi nhóm
cầu nguyện của chúng ta cần phải thay đổi? Thành thật mà nói, hầu hết các buổi
nhóm cầu nguyện đều liên quan đến việc nêu ra danh sách các nhu cầu và mong
muốn của chúng ta lên Chúa và sau đó mọi người ra về. Chắc chắn có một nơi để
chúng ta đưa những nhu cầu của mình lên cho Ngài . Phi-líp 4: 6 (Vietnam 1925) và
tôi hoàn toàn không muốn bị chê bai về bất kỳ kiểu cầu nguyện nào.
Dù vậy, nếu chúng ta chỉ đơn thuần đến với nhau và chờ đợi Ngài thì sao? Không cần
một bản nội dung chương trình được lên sẵn, chỉ cần một tấm lòng khao khát được
thờ phượng, được đầu phục và chờ đợi – cho đến khi chúng ta gặp gỡ sự hiện diện
của Cha Thiên Thượng. Tôi đã chứng kiến việc này xảy đến trong những dịp tiện khác
nhau, số lượng không quan trọng. Tấm lòng của sự thờ phượng làm thu hút sự hiện
hữu của Đức Chúa Trời; ngay cả khi chúng ta chỉ có duy nhất một chiếc đàn ghi-ta
hay cả một một ban nhạc, đều không quan trọng.
Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen-ngợi của Y-sơ-ra-ên.
Thi-thiên 22:3 (VIET1925)

It is the hungry heart and the praises of our mouth that brings down His
manifest presence.

Tấm lòng khát khao và những lời chúc tụng từ môi miệng chúng ta sẽ mang sự
hiện diện của Chúa đến.
Linh-hồn tôi mong-ước đến đỗi hao-mòn về hành-lang của Đức Giê-hô-va; Lòng và
thịt tôi kêu-la về Đức Chúa Trời hằng sống. Thi-thiên 84:2 (VIET1925)

Chìm Đắm và Tan vỡ
Chúng ta cần đắm mình trong sự hiện diện của Ngài, chờ đợi và đặt để chính mình để
lắng nghe và nhận lãnh từ Chúa. Đó chính xác là một sự động chạm tươi mới; một
khoảnh khắc gặp gỡ, ngay đúng thời điểm ấy, sẽ gôm tụ chúng ta cách siêu nhiên
cùng quyền năng và mục đích của Chúa. Một sự gặp gỡ khiến tương lai của chúng ta
thay đổi . Như Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ:
‘‘Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao-giảng cho dân các nước sự ăn-năn để
được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.’’ Lu-ca 24:47 (Vietnam 1925)

Kết luận cuối cùng là sự chờ đợi.
Điều này dài hơn là ba phút tạm dừng trong buổi nhóm Chúa Nhật. Tôi đang nhắc đến
sự chờ đợi có chủ ý. Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời nhưng đừng để thời gian bị ấn
định ( dầu nó có là bao lâu) và biệt riêng trái tim cho sự thờ phượng và kiên nhẫn chờ
đợi. Không phải lúc nào cũng là việc chúng ta có bao nhiêu thời gian; mặc cho thời
gian là yếu tố ta cần, để sẵn lòng dấn thân như cách chúng ta hòa trái tim và tâm trí
mình làm một để được gặp Chúa vậy.
Vì sự nhân-từ Chúa tốt hơn mạng-sống; Môi tôi sẽ ngợi-khen Chúa. Thi-thiên 63:3
(VIET1925)
I remember back to the mid 80s when we began to sense there was a new and fresh
visitation of God on the horizon. What did we do? We began to seek the Lord with
fervour, we gathered, we prayed and we waited. And yes He came and filled us with
His glorious power, love and might.
Ký ức tôi gợi lại khoảng thời gian của những năm thập niên 80, khi chúng tôi bắt đầu
cảm nhận rằng, đang có một sự ‘‘ghé thăm’’ mới lạ và tươi mới của Chúa. Sau đó,
chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời cùng sự nóng cháy,
chúng tôi nhóm họp lại, chúng cầu nguyện và chờ đợi. Và vâng, Ngài đã đến và đổ đầy
trong chúng tôi quyền năng, tình yêu và sức mạnh của chính Chúa.
Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi đã nghe danh-tiếng Ngài thì tôi sợ-hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va!
Xin Ngài lại khiến công-việc Ngài dấy lên giữa các năm, Tỏ ra cho biết giữ các năm;
Khi Ngài đương giận, xin hãy nhớ lại sự thương-xót! Ha-ba-cúc 3:2 (VIET1925)

Tôi yêu mến sự hiện diện của Ngài
Vâng, ..., tôi có một cơn nghiện Đức Thánh Linh, quyền năng, tình yêu thương và sự
hiện diện của Ngài. Tôi được thôi thúc không bao giờ được phép quên đi Lẽ thật vô
tận ấy là được phước để trở nên là một nguồn dẫn phước. tại sao chúng ta cần một
sự gặp gỡ tươi mới năng quyền? Vì thế gian đang chìm trong tối tăm và hư mất cần
Đấng cứu rỗi.
Kế hoạch cho năm nay của bạn có là gì đi chăng nữa, tôi xin nhắn nhủ bạn rằng, điều
răn cuối Chúa Giê-xu đã phán, phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta! Chúa Giê-xu
không chỉ chọn chúng ta để được ở với Ngài, nhưng cũng phải rao giảng Tin Lành về
Nước Đức Chúa Trời. không có cách nào khác, chúng ta phải hoàn thành nó!
Sự đụng chạm chúng ta nhận được ngày hôm qua là tốt, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa
kết thúc. Chúng ta cần sự động chạm đầy sức sống mới cho hôm nay, ngày mai và mỗi
ngày. Đức Thánh Linh ôi, xin hãy đến!
‘‘Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyềnphép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho
đến cùng trái đất.’’ Công-vụ 1:8 (VIET1925)

Khoan, Tôi nói, hãy trông đợi nơi Chúa!
Một tấm lòng năng nổ kêu cầu sự Oai Nghi và Ân Điển Chúa càng hơn.

Tôi Muốn Điều Vĩ Đại Hơn! – Tốt thôi vẫn chưa đủ

