DOI SONG MOI TRONG THAN KHI - MS GRAHAM

Tại sao chúng ta cần sự đầy tràn Đức Chúa Thánh Thần ?

Đời sống Kito Huu chỉ có thể sống vinh hiển Danh Chúa trừ phi Đức Thánh Thần tể trị
đời sống Kito Hữu đó và quyền năng Chúa Thánh Thần vận hành trên mọi lãnh vực của
đời sống người đó.

Sự đầy dẫy Thánh Than không phải là sự chọn lựa theo ý muốn của mỗi tín nhân, mà là sự
cần thiết rất trọng yếu cho một đời sống sung mãn và kết quả cho chức vụ đầy ơn.

Đời sống tràn đầy Thánh Thần không phải là một đời sống bất bình thường, mà là một nếp
sống bình thường và lành mạnh của người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-su.

Theo triết lý sống thuộc linh của Nhà Truyền giảng Billy Graham, muốn nhận lãnh mức độ
của đời sống đầy dẫy Thánh Thần mỗi tín nhân cần phải cam kết thực hiện ba bước như:

sự hiểu biết, sự vâng phục, và sự bước đi bởi đức tin (

( understanding, submission, and walking by faith).

Không ai có thể phủ nhận kết quả của chức vụ truyền giảng Tin Mung của Nhà Truyền
giảng Billy Graham đã giúp hàng triệu linh hồn được nhận ơn cứu rỗi linh hồn qua sự đầy
dẫy Thánh Thần của ơn rao giảng Phúc Âm.

Mục sư Billy Graham đã nói rằng :

"Tôi sẽ đi truyền giảng về sự sinh ra, sự chết, và sự phục sinh của Ngài. Tôi sẽ rao giảng
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nó cho đến khi Chúa Giê-su trở lại –

I'm going to preach His birth, death, and resurrection. I'll preach it until Jesus comes."

QUÝ VÂN CHUYỂN

--------------------------
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