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Thi-thiên 85:6 Ngài há chẳng phục hưng chúng con,
Để con dân Ngài có cơ hội vui mừng trong Ngài sao?
Khái Niệm Về Sự Phục Hưng:
Sự phục hưng là một sự bày tỏ siêu nhiên về sự vinh hiển tuyệt vời của Đức Chúa Trời, quyền
năng bất khả kháng cự và sự thánh khiết hoàn hảo làm hồi sinh hay phục hồi sự sống, đem niềm
hy vọng cùng đức tin trở lại trong tấm lòng dân sự Đức Chúa Trời.
Ê-xê-chi-ên 43:5 Thần cất tôi lên và đem tôi vào sân trong, và này, vinh quang của CHÚA tràn
ngập đền thờ.
Sự phục hưng thúc đẩy dân sự của Đức Chúa Trời ra khỏi lĩnh vực tự nhiên bước vào lĩnh vực
siêu nhiên. Sự phục hưng đến trong tâm linh của dân sự Đức Chúa Trời khi họ được tràn ngập
trong sự hiện diện rõ ràng đầy vinh hiển của Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 3:18 Tất cả chúng ta để mặt không màn che ngắm xem vinh hiển của Chúa như thể
được phản chiếu qua một tấm gương, và nhờ Chúa là Đức Thánh Linh, chúng ta đang được biến
đổi dần để trở nên giống như hình ảnh của Ngài, từ mức độ vinh hiển bình thường đến mức độ
cực kỳ vinh hiển.
I Sa-mu-ên 10:6 Bấy giờ Thần của CHÚA sẽ ngự trên anh, anh sẽ nói tiên tri với họ, và anh sẽ
trở thành một người khác.
Quyền năng bất khả kháng cự của Đức Chúa Trời là bằng chứng cho sự phục hưng thật qua việc
biến đổi cuộc đời, sự bày tỏ siêu nhiên xảy ra trong thân thể của con Đức Chúa Trời khi họ gặp
quyền năng bất khả kháng cự trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Khải-huyền 1:17 Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ nơi chân Ngài như người chết. Bấy giờ Ngài đặt tay
phải Ngài trên tôi và nói, “Đừng sợ. Ta là Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng.
Giăng 18:6 Khi Ngài phán với họ, “Chính Ta đây,” họ lùi lại và té xuống đất.
Mác 5:29 Ngay lập tức máu trong người bà cầm lại, và bà cảm biết trong người của bà rằng bịnh
của bà đã được chữa lành.
Gióp 8:21 Ngài sẽ làm cho miệng anh đầy tiếng cười vui vẻ,
Ngài sẽ ban cho môi anh vang những tiếng reo mừng.
Ê-phê-sô 5:18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho ngông cuồng, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh
Linh.
Công-vụ 2:13-16 Nhưng mấy người khác chế nhạo và nói, “Họ say rượu mới đó mà.”
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Bấy giờ Phi-rơ đứng ra với mười một sứ đồ, cất tiếng và nói với họ, “Thưa đồng bào Do-thái
và mọi người đang ở Giê-ru-sa-lem, xin hãy biết rõ điều nầy và xin lắng tai nghe tôi nói:
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Những người nầy không phải say rượu như anh chị em tưởng đâu, vì bây giờ mới chín giờ
sáng, 16 nhưng đây là những gì đấng Tiên Tri Giô-ên đã nói,
Khi Đức Chúa Trời bày tỏ Chính Ngài cho nhân loại trong sự phục hưng, một sự nhận thức rõ
ràng về sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời dẫn đến sự ăn năn thật trong lòng của các
thánh đồ cũng như các tội nhân. Sự ăn năn được nối tiếp với sự nhận thức về tình yêu vô điều
kiện của Đức Chúa Trời khiến cho sự vui mừng tràn ngập trong lòng của các tín hữu khi họ được
thấm đẫm trong sự hiện diện đầy vinh hiển của Ngài.
Sự Thánh Khiết:
Thi-thiên 99:5 CHÚA,
Đức Chúa Trời của chúng ta;
Hãy thờ lạy nơi bệ chân Ngài;
Ngài là Thánh!

Ê-sai 6:3 Các vị đó nói với nhau và hô to rằng,
“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là CHÚA các đạo quân;
Khắp đất tràn đầy vinh quang Ngài!”
Công-vụ 7:33 Nhưng Chúa phán với ông, ‘Hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là
đất thánh.
Sự ăn năn:
Công-vụ 3:19 Vậy anh chị em hãy ăn năn, hãy trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi của anh chị
em được xóa đi, hầu thời kỳ tươi mới có thể đến từ trước mặt Chúa.
Tình yêu thương:
I Giăng 4:16 Chúng ta đã biết và tin tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đức Chúa Trời
là tình yêu; ai ở trong tình yêu là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.
Sự vui mừng:
Thi-thiên 16:11 Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sống;
Trước thánh nhan Ngài thật tràn đầy vui vẻ;
Ở bên phải Ngài ôi hạnh phúc vô cùng.
Phục hưng thật luôn luôn có kết quả một mùa gặt bội thu các linh hồn cho Vương quốc của Đức
Chúa Trời vì đám đông được Thánh Linh của Đức Chúa Trời kéo vào sự hiện diện thật oai
nghiêm của Ngài.
Lu-ca 10:2 Ngài nói với họ, “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt lại ít. Vậy hãy xin Chủ mùa gặt
sai các thợ gặt vào cánh đồng của Ngài.
Công-vụ 2:41 Vậy những người tin nhận lời ông đều chịu báp-têm, và hôm đó có khoảng ba
ngàn linh hồn thêm vào số các môn đồ.
Công-vụ 4:4 Nhưng nhiều người đã tin sau khi nghe sứ điệp của họ; và số nam tín hữu lên đến
khoảng năm ngàn người.
Công-vụ 19:10 Việc ấy cứ tiếp diễn luôn hai năm, đến nỗi mọi người trong toàn vùng A-si-a, cả
người Do-thái lẫn người Hy-lạp, đều được nghe Đạo Chúa.
Ê-sai 60:1-3 Vì ánh sáng của ngươi đã đến!
Vinh quang của CHÚA đang tỏa rạng trên ngươi.
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Vì kìa, bóng tối sẽ bao trùm mặt đất;
Một màn đen bao phủ muôn dân,
Nhưng CHÚA sẽ tỏa sáng trên ngươi,
Và vinh quang Ngài sẽ xuất hiện trên ngươi.
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Muôn dân sẽ đến với ánh sáng của ngươi;
Các vua sẽ hướng về ánh sáng từ ngươi tỏa rạng.
Phục hưng bắt đầu bằng một sự mặc khải mới về Đức Chúa Trời thật. Phục hưng đến để đáp lại
sự đói khát của dân sự Đức Chúa Trời là những người sẽ sản sinh ra sự phục hưng qua lời cầu
nguyện bền bỉ, quên mình, khẩn thiết và hiệu quả.
Phục-truyền 29:29 Có những điều bí mật mà CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta, vẫn giữ kín
riêng cho Ngài; tuy nhiên những điều nầy đã được mạc khải cho chúng ta để chúng ta và con
cháu chúng ta mãi mãi về sau sẽ vâng giữ mọi lời trong bộ luật pháp nầy.
Ma-thi-ơ 16:17 Đức Chúa Giê-xu đáp lời và nói với ông, “Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi thật có
phước, vì chẳng phải bởi thịt và máu đã bày tỏ cho ngươi biết điều nầy, nhưng là Cha Ta trên
trời.
Ma-thi-ơ 5:6 Phước cho những ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa.
Công-vụ 1:13,14 Khi đã vào thành, họ lên một phòng cao kia và ở tại đó. Những người đó là
Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lô-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của Anh-

phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ. 14 Tất cả những người ấy đồng lòng hiệp ý liên
tục cầu nguyện với các bà, với Ma-ry mẹ của Đức Chúa Giê-xu, và với các em trai Ngài.
Công-vụ 2:1-4 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ.
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Thình lình có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi.
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Họ thấy có gì giống như những lưỡi bằng lửa bay ra và đậu trên mỗi người. 4 Tất cả được đầy
dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác, theo như Đức Thánh Linh ban cho họ
nói.
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