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Nhập đề

Đức Thánh Linh Giúp Chúng Ta Sống
Đời Sống Thuộc Linh Thế Nào?
Nhiều người trong chúng ta đã nghe câu này, “Tôi làm phép báp-têm
cho bạn nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh.”
Và bất cứ ai đã chịu phép báp-têm đều nghe câu đó ngay trước khi mục sư
dìm anh ta hoặc cô ta xuống nước (Ma-thi-ơ 28:19).
Hãy suy nghĩ một lần nữa về những lời này: làm phép báp-têm nhân
danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Vâng, Đức
Thánh Linh được đề cập ngay với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Nhưng điều đó không có gì lạ. Niềm tin Căn bản số 5 của Hội thánh Cơ
Đốc Phục lâm nói rằng, “Đức Thánh Linh” giúp chúng ta hiểu lý do tại sao.
“Đức Thánh Linh là vĩnh cửu. Ngài đã làm việc với Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Con khi các Đấng tạo nên thế gian này. Ngài đã làm cho Đức Chúa
Giê-su có thể lấy hình thể con người. Ngài làm việc với Đức Chúa Cha
và Đức Chúa Giê-su để cứu chúng ta. Ngài hướng dẫn các nhà viết Kinh
Thánh ghi lại Lời Chúa. Ngài làm cho đời sống của Đức Chúa Giê-su tràn
đầy quyền lực. Đức Thánh Linh hướng dẫn người ta đến với Đấng Christ.
Ngài cảm động lòng người ta để họ mong muốn chấp nhận Đấng Christ.
Ngài thay đổi đời sống của tất cả những ai chấp nhận lời kêu gọi của Đức
Chúa Trời. Đức Thánh Linh giúp họ sống cuộc đời của Đấng Christ. Đức
Chúa Cha và Đức Chúa Con gửi Đức Thánh Linh để luôn luôn ở với con
cái của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ban các ơn thiêng liêng cho hội
thánh. Ngài ban quyền cho hội thánh để giúp các tín đồ làm chứng cho
những người khác về tình yêu của Đấng Christ. Đức Thánh Linh hòa hợp
với Kinh Thánh. Ngài hướng dẫn hội thánh vào tất cả lẽ thật.” – Phỏng trích.
Trong Kinh Thánh chúng ta đọc về công việc của Đức Chúa Cha. Công
việc của Ngài ở khắp mọi nơi. Chúng ta đặc biệt thấy công việc của Ngài
trong Cựu Ước. Trong Tân Ước, đặc biệt là trong các sách Phúc Âm, chúng
ta đọc nhiều lần về công việc của Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Con. Các
sách Phúc Âm nói về đời sống, sự chết, và công việc Ngài làm cho Đức
Chúa Cha ở trên trời. Vì vậy, Đức Chúa Giê-su là phần quan trọng nhất
của Tân Ước.
Nhưng công việc của Đức Thánh Linh thì không được bày tỏ rõ ràng
như vậy. Vì thế, chúng ta không thấy một cách rõ ràng các công việc của
Ngài. Thay vào đó, chúng ta thấy công việc của Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Con nhiều hơn.
Nhưng có lý do cho sự khác biệt này. Đức Thánh Linh không cố gắng
để trở thành trung tâm của sự chú ý. Ngài làm việc ở trong hậu trường
nhiều hơn là làm việc ở bên ngoài. Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng cho chúng ta
thấy Đức Chúa Cha và Con của Ngài hơn là cho chúng ta thấy Đức Thánh
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Linh. Do đó, Đức Thánh Linh không chỉ cho chúng ta về Ngài. Ngài chỉ
cho chúng ta về Đức Chúa Giê-su và những gì Chúa Giê-su đã làm cho
chúng ta.
Trong ba tháng này, chúng ta sẽ nghiên cứu các công việc của Đức Thánh
Linh. Và chúng ta sẽ tìm hiểu sự quan trọng của Ngài trong kinh nghiệm
Cơ Đốc nhân của chúng ta. Xét cho cùng, Đức Thánh Linh là chính Đức
Chúa Trời, vì vậy, Ngài biết Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi người. Ngài có
thể bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta để chúng ta có thể trông cậy và tin
tưởng. Ví dụ, trước tiên Đức Thánh Linh soi dẫn các nhà viết Kinh Thánh,
và ngày nay Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong việc nghiên cứu
Kinh Thánh. Ngài làm điều này bằng nhiều cách. Đức Thánh Linh bảo
đảm chúng ta về sự cứu rỗi của chúng ta qua Đức Chúa Giê-su Christ (Rôma 8:16). Ngài ban cho bằng chứng về công việc của Đức Chúa Trời trong
chúng ta (I Giăng 3:24). Đức Thánh Linh rửa chúng ta sạch khỏi tội lỗi. Và
Ngài làm cho chúng ta nên thánh. “Nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ,
và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa
sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi” (I Cô-rinh-tô 6:11). Bởi vì
Ngài thánh hóa chúng ta, Ngài cũng làm cho chúng ta phát triển tất cả đời
sống của chúng ta. Ngài làm điều này bằng cách làm cho trái của Thánh
Linh phát triển trong chúng ta. “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu
thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín,
mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22, 23).
Ellen G. White giải thích, “Đức Chúa Trời ban cho chúng ta món quà
Đức Thánh Linh để làm cho chúng ta nên người mới. Đức Thánh Linh
ban quyền lực cho sự hy sinh của Đấng Christ. Ngài ban cho sự hy sinh
đó quyền lực để cứu chúng ta. Sức mạnh của điều ác đã được phát triển
mạnh mẽ hằng trăm và hằng ngàn năm. Người ta đã đầu phục quyền lực
của Sa-tan. Thật là một thực tế kinh ngạc! Nhưng tội lỗi chỉ có thể bị đẩy
lùi và chiến thắng nhờ quyền lực vĩ đại của Ngôi Ba [Đức Thánh Linh] của
Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh sẽ không đến với quyền năng có
giới hạn. Thay vào đó, Ngài sẽ đến với tràn đầy quyền năng thiên thượng.
Đức Thánh Linh ban sự sống và quyền lực cho những gì Đức Chúa Giê-su
đã làm tại Thập tự giá để cứu chúng ta.” – Phỏng trích The Desire of Ages,
tr. 671.
Rõ ràng, Đức Thánh Linh có một phần quan trọng trong đời sống của
các tín đồ. Vì vậy, bài học ba tháng này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về
món quà vĩ đại mà chúng ta có trong Đức Thánh Linh.
Frank M. Hasel, Tiến sĩ, là viện trưởng của Bộ Thần học tại trường Thần
đạo Bogenhofen ở nước Áo, Âu Châu. Tại đó, ông cũng là giám đốc của
Trung tâm nghiên cứu về Ellen G.White. Năm 2009, vợ ông qua đời vì bệnh
ung thư. Kể từ đó ông học để tin cậy nơi sự nhân từ của Đức Chúa Trời bằng
những cách mới mỗi ngày. Ông kinh nghiệm sự an ủi, bình an và quyền lực
thay đổi đời sống của Đức Thánh Linh vì ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
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31 Tháng 12 – 6 Tháng 1
Bài Học 1

ĐỨC THÁNH LINH VÀ KINH THÁNH
CÂU GỐC: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có
ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu
cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm
mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16, 17).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: II Phi-e-rơ
1:19-21; I Cô-rinh-tô 2:9-13; Thi thiên 119:160; Giăng 17:17.

K

inh Thánh nói về chính mình, “Đức Chúa Trời đã hà sự sống vào
cả Kinh Thánh. Kinh Thánh hữu ích trong việc dạy chúng ta những
điều chân thật, sửa chữa những sai lầm của chúng ta. Kinh Thánh
hữu ích để làm cho cuộc sống của chúng tôi được toàn vẹn. Kinh Thánh
hữu ích trong việc huấn luyện chúng ta làm những điều đúng. Bằng cách
dùng Kinh Thánh, một người của Chúa có thể được hoàn toàn sẵn sàng để
làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16, 17). Kinh Thánh có thể làm tất cả
những điều tuyệt vời này vì đó là Lời của Đức Chúa Trời. Chúa khiến Lời
của Ngài được con người biết đến qua công việc của Đức Thánh Linh. Đức
Thánh Linh bày tỏ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho chúng ta
trong Kinh Thánh. Ngài cũng cho chúng ta thấy làm thế nào để sống một
cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Đức Thánh Linh giúp tạo ra Kinh Thánh. Đúng, công việc tuyệt vời này
đã xảy ra từ lâu. Nhưng Đức Thánh Linh vẫn tham gia với Kinh Thánh
ngày nay và trong nhiều cách quan trọng khác. Ngài giúp chúng ta hiểu
được những gì chúng ta đọc trong Kinh Thánh. Trong thực tế, giúp chúng
ta hiểu được Lời Chúa là một trong những công việc quan trọng nhất của
Ngài. Đó có thể là công việc quan trọng nhất của Ngài ngày hôm nay. Vì
chúng ta thực sự cần có Đức Thánh Linh khi đọc Kinh Thánh. Thánh Linh
đánh thức trong chúng ta sự mong muốn chấp nhận Lời Chúa. Ngài giúp
chúng ta áp dụng sự dạy dỗ của Kinh Thánh vào trong đời sống chúng ta.
Vì vậy, Thánh Linh làm việc với và qua Kinh Thánh. Ngài giúp thay đổi
chúng ta thành những con người mới trong Đấng Christ.
Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu về công việc của Đức Thánh Linh liên
quan tới Kinh Thánh thế nào.
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Thứ Nhất

1 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH VÀ SỰ KHẢI THỊ
Làm thế nào Đức Chúa Trời biết chắc chắn rằng con người sa ngã nhận
được và hiểu biết kế hoạch của Ngài cho cuộc đời của họ? Ngài giúp họ
hiểu kế hoạch của Ngài qua sự khải thị và soi dẫn.
Đây là cách Đức Chúa Trời khải thị cho con người. Trong sự khải thị,
Đấng bên ngoài chúng ta bày tỏ lẽ thật cho chúng ta. Đấng này là Đức
Chúa Trời. Ngài bày tỏ cho chúng ta những điều mà chúng ta không thể tự
biết. Đó là vì Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta, nhưng chúng ta đã sa ngã.
Vì vậy, chúng ta cần có Đức Thánh Linh để dạy cho chúng ta những lẽ thật
này. (Ví dụ, đọc Đa-ni-ên 2:19-23).
Qua sự khải thị, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài và kế hoạch thánh
của Ngài cho con người. Sự khải thị có nghĩa là “tiết lộ [mở ra; bày tỏ cho
biết]” hoặc “để lộ ra.” Đó là bày tỏ một điều gì đó đang bị giấu kín. Khi nghĩ
về sự khải thị, phải nhớ chúng ta là loài người sa ngã. Tội lỗi đã ngăn cách
chúng ta với Đức Chúa Trời, và chúng ta bị giới hạn rất nhiều trong những
gì chúng ta có thể tự tìm hiểu. Chúng ta phải phụ thuộc vào Đức Chúa Trời
để biết chương trình của Ngài. Nói cách khác, chúng ta không phải là Đức
Chúa Trời. Và chúng ta chỉ có một kiến thức rất giới hạn về Ngài. Vì vậy,
chúng ta phụ thuộc vào sự khải thị của Đức Chúa Trời.
Xin đọc II Phi-e-rơ 1:19-21. Theo những câu này thì Kinh Thánh đến
từ đâu? Việc các sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời nói với chúng ta điều gì
về thẩm quyền của Kinh Thánh?

Theo Phi-e-rơ, những lời tiên tri trong Cựu Ước đã không đến từ con
người. Đức Thánh Linh soi dẫn các nhà tiên tri khiến họ nhận được sứ
điệp từ Đức Chúa Trời. Họ không tạo ra các sứ điệp. Họ chỉ là những dụng
cụ để truyền đạt sứ điệp. Phi-e-rơ nói rất rõ ràng rằng Đức Thánh Linh bày
tỏ những lời tiên tri cho họ. Đúng, những lời tiên tri được họ viết xuống,
nhưng “lời tiên tri không bao giờ được viết xuống chỉ vì một nhà tiên
tri muốn (II Phi-e-rơ 1:21). Đức Chúa Trời là nguồn mạch thiên thượng
(điểm bắt đầu), Đấng ban cho Kinh Thánh thẩm quyền tối cao trên đời
sống của chúng ta.
Đức Chúa Trời dùng con người để chia sẻ Lời Ngài với thế giới.
Chúng ta có thể để Đức Thánh Linh dùng chúng ta thế nào để chia sẻ
với người khác những gì đã được viết trong Kinh Thánh?
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Thứ Hai

2 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH VÀ SỰ SOI DẪN
Sự soi dẫn [cảm động, cảm hứng] là chữ được dùng để mô tả cách Đức
Chúa Trời làm việc qua Đức Thánh Linh và con người để ban sứ điệp của
Ngài cho thế gian. Công việc của Đức Thánh Linh là lý do chúng ta thấy sự
hòa hợp giữa tất cả các lẽ thật trong Kinh Thánh. Đức Thánh Linh là Thần
Lẽ Thật (Giăng 14:17; Giăng 15:26; Giăng 16:13), vì thế, Ngài sẽ dẫn chúng
ta vào tất cả mọi lẽ thật.
Đọc II Phi-e-rơ 1:21; Phục truyền 18:18; Mi-chê 3:8; và I Cô-rinh-tô
2:9-13. Những câu này bày tỏ cho chúng ta điều gì về cách các nhà viết
Kinh Thánh đã tham gia trong việc làm ra Kinh Thánh? Các câu này cũng
nói gì về cách Đức Chúa Trời đã tham gia vào việc tạo ra Kinh Thánh?

Quá trình được hướng dẫn “bởi Đức Thánh Linh” (II Phi-e-rơ 1:21) cho
thấy công việc của Đức Thánh Linh quan trọng thế nào trong sự soi dẫn.
Trong I Cô-rinh-tô 2:9-13, sứ đồ Phao-lô viết rằng Đức Thánh Linh hướng
dẫn công việc khải thị và soi dẫn. Đối với các sứ đồ, Phao-lô nói Đức Chúa
Trời bày tỏ những điều sâu nhiệm mà “mắt chưa thấy.” Phao-lô đề cập đến
những điều sâu nhiệm trong câu 9. Ông cũng nói Đức Chúa Trời đã dùng
Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự ấy cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 2:10).
Các sứ đồ đã nhận lấy “Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu
biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô
2:12). Sau đó, trong câu 13, Phao-lô bắt đầu nói về sự soi dẫn. Ông nói về
cách ông và các sứ đồ khác “không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài
người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy,
dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” Điều này cho thấy
Phao-lô đã không nghi ngờ sứ điệp của mình đến từ đâu. Ông tin rằng Đức
Chúa Trời đã ban thẩm quyền cho sứ điệp.
Đúng, nhiều phần của Kinh Thánh là sự khải thị trực tiếp từ Đức Chúa
Trời. Nhưng không phải tất cả mọi điều trong Kinh Thánh được bày tỏ
theo cách đó. Đôi khi Ngài dùng tài liệu từ các tác phẩm khác (Giô-suê
10:13; Lu-ca 1:1-3) để bày tỏ và truyền đạt sứ điệp của Ngài. Vì vậy, tất cả
các phần của Kinh Thánh đã được Chúa chọn lựa cẩn thận và bày tỏ cho
chúng ta. Vì Kinh Thánh được soi dẫn (II Ti-mô-thê 3:16), nên Phao-lô
nói, “Mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn
nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy”
(Rô-ma 15:4). Nói cách khác, Chúa đã tạo nên ngôn ngữ của loài người.
Ngài chọn con người để nói lên bằng ngôn ngữ loài người những tư tưởng
đã được soi dẫn. Chúng ta có thể tin rằng các tư tưởng này đến từ Ngài.
“Đức Chúa Trời đã chọn con người để ban lẽ thật của Ngài cho thế gian.
Qua Đức Thánh Linh, Ngài ban cho loài người khả năng và quyền lực để
làm công việc Ngài. Ngài hướng dẫn tâm trí họ để lựa chọn những gì để
nói và viết. Các sứ điệp này được ban cho con người, nhưng chúng đến từ
Thiên đàng.” – Phỏng trích E. G. White, Selected Messages, quyển 1, tr. 26.
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3 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH BẢO ĐẢM KINH THÁNH ĐÁNG
TIN CẬY VÀ CHÂN THẬT
Sự khải thị là cách Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ lẽ thật với những
người được lựa chọn. Sự soi dẫn liên quan đến công việc của Đức Thánh
Linh trong sự bảo vệ lẽ thật của Đức Chúa Trời mà những người đó đã viết
xuống. Đức Thánh Linh giúp giữ những lời của họ trung thực để được Đức
Chúa Trời hoàn toàn chấp nhận. Đức Chúa Trời ghét sự làm chứng dối
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16). Trong thực tế, Ngài không thể nói dối (Hê-bơrơ 6:18). Ngài được gọi là Đức Chúa Trời chân thật (Thi Thiên 31:5; Ê-sai
65:16). Đức Thánh Linh cũng được gọi là “Thần Lẽ thật” (Giăng 14:17).
Xin đọc Thi thiên 119:160. Câu này dạy chúng ta thế nào về những
điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta?
Hãy đọc Giăng 17:17. Ở đây Đức Chúa Giê-su nói gì với chúng ta về
Lời Đức Chúa Trời?
Lời Chúa đáng tin cậy và nên được chấp nhận hoàn toàn. Không phải
là công việc của chúng ta để phán xét Kinh Thánh. Nhưng Kinh Thánh có
quyền và thẩm quyền để phán xét chúng ta. “Lời của Đức Chúa Trời là lời
sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn,
linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12).
Dĩ nhiên là Kinh Thánh đã được viết bởi những người sống trong thời
gian, địa điểm và các nền văn hóa khác với của chúng ta. Nhưng chúng ta
không nên dùng những điều đó để làm suy yếu hoặc bãi bỏ sứ điệp của
Kinh Thánh. Giả sử người ta làm suy yếu hoặc bãi bỏ Kinh Thánh. Sau đó,
điều loài người có thể làm là đặt sự khôn ngoan và thẩm quyền của họ trên
các thẩm quyền và sự khôn ngoan của Kinh Thánh. Họ quyết định lẽ thật là
gì. Kết quả là nhiều người quay lưng lại với lẽ thật khi tuyên bố họ tin vào
Kinh Thánh! Họ lần lượt quay lưng lại những lẽ thật như sự sáng tạo trong
sáu ngày, trận Đại hồng thủy trên toàn thế gian, sự Đức Chúa Giê-su sinh
ra bởi người nữ đồng trinh, sự sống lại của Ngài trong hình thể con người,
và sự Tái lâm cũng trong thân thể con người. Đây chỉ là một vài trong số
nhiều lẽ thật của Kinh Thánh mà nhiều người đã quay lưng lại. Họ không
tin những lẽ thật này. Thay vào đó, họ phán xét Kinh Thánh, nhưng đó
không phải là con đường mà chúng ta nên theo.
Tại sao điều rất quan trọng là để sự phán đoán của chúng ta ở dưới sự
phán đoán của Lời Đức Chúa Trời chứ không phải ngược lại? Nói cách
khác, tại sao sai lầm khi để lẽ thật của Kinh Thánh ở dưới ý tưởng của
chúng ta?
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4 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH LÀ GIÁO SƯ
Đức Thánh Linh có một phần quan trọng trong việc ban cho chúng ta
Kinh Thánh. Và Ngài cũng giúp chúng ta hiểu đúng Kinh Thánh. Tội lỗi
làm tâm trí con người ra tối tăm. Chúng ta không thể tự mình hiểu biết
lẽ thật. Chúng ta bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:18). Vì vậy,
chúng ta cần Đức Thánh Linh giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh. Đức Thánh
Linh giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh cũng là Đấng đã khải thị và khiến
cho Kinh Thánh được viết xuống y như lời Đức Chúa Trời. Vấn đề không
phải là Kinh Thánh khó hiểu, nhưng là thái độ của chúng ta đối với Chúa
làm cho sự hiểu biết Kinh Thánh trở nên khó khăn. Đức Chúa Trời bày tỏ
Ngài cho chúng ta trong Kinh Thánh, nhưng những suy nghĩ và cảm xúc
của chúng ta đã bị tội lỗi làm hư hỏng và phá hoại nên chúng ta không biết
giá trị của Ngài.
Đức Thánh Linh là giáo sư. Ngài mong muốn hướng dẫn chúng ta để
hiểu biết Kinh Thánh sâu xa hơn. Ngài muốn chúng ta cảm thấy vui mừng
khi biết giá trị của Kinh Thánh. Ngài đem lẽ thật của Kinh Thánh đến trong
tâm trí chúng ta. Ngài cho chúng ta những nhận thức mới mẻ về những lẽ
thật này. Những nhận thức này giúp chúng ta sống cuộc đời trung thành
và thích làm theo chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng sống cuộc đời
trung thành và vâng lời chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta nghiên cứu Kinh
Thánh với một tấm lòng khiêm tốn và dễ dạy.
Hãy đọc I Cô-rinh-tô 2:13, 14. Phao-lô nói gì trong các câu này về
việc hiểu biết những điều thiêng liêng theo cách thiêng liêng?
Chúng ta phải lệ thuộc vào Đức Thánh Linh để hiểu Kinh Thánh. Nếu
không có Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ không thể hiểu được sự quan trọng
thiêng liêng của những câu Kinh Thánh. Hơn nữa, là con người tội lỗi,
chúng ta thường chống lại lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta chống lại
vì không hiểu được Lời Chúa, chúng ta cũng chống lại Lời Chúa vì không
muốn làm theo. Nếu không có Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ không có
lòng yêu mến sứ điệp của Chúa, không có hy vọng, không tin cậy, và không
có sự đáp lại cách yêu thương. Những gì Đức Thánh Linh bày tỏ thì hòa
hợp với lẽ thật đã được trình bày trong Kinh Thánh.
“Có nhiều ý kiến khác nhau về những gì Kinh Thánh dạy. Những sự
khác biệt này không phải vì Kinh Thánh không rõ ràng, nhưng là kết quả
của sự mù quáng và thành kiến của những người giải nghĩa Kinh Thánh.
Người ta bỏ qua các lẽ thật đơn giản của Kinh Thánh để làm theo ý nghĩ
sai lầm của chính mình.” – Phỏng trích Ellen G. White, The Advent Review
và Sabbath Herald, ngày 27 tháng 1, 1885.
Sự tự hào của bạn khiến bạn không sống theo lẽ thật của Kinh Thánh
thế nào? Trong những phần nào của đời sống bạn, những ham muốn
riêng khiến bạn không chấp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời? Làm thế
nào bạn có thể học để giao phó tất cả mọi sự cho Ngài?
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Thứ Năm

5 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH VÀ KINH THÁNH
Đức Thánh Linh đã bày tỏ và truyền đạt nội dung của Kinh Thánh cho
con người. Ngài sẽ không bao giờ hướng dẫn chúng ta chống lại hoặc lìa xa
Kinh Thánh bằng bất kỳ cách nào.
Xin đọc Giăng 5:39, 46, 47 và Giăng 7:38. Đức Chúa Giê-su nói về
thẩm quyền nào trong các câu này? Kinh Thánh chứng minh thế nào
Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si?
Một số người tuyên bố đã nhận được “sự khải thị” đặc biệt và sự hướng
dẫn của Đức Thánh Linh. Nhưng thường thường thì những sứ điệp và lời
dạy của họ chống lại sứ điệp rõ ràng của Kinh Thánh. Đối với những người
này, Đức Thánh Linh là một thẩm quyền cao hơn Lời Đức Chúa Trời. Điều
gì xảy ra khi chúng ta không coi trọng Kinh Thánh và không làm theo sứ
điệp rõ ràng của Kinh Thánh? Câu trả lời là chúng ta sẽ bước đi trên nền
tảng nguy hiểm, và chúng ta không đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh
Linh. Kinh Thánh là sự bảo vệ duy nhất của chúng ta. Chỉ Kinh Thánh mà
thôi là tiêu chuẩn cho tất cả các vấn đề đức tin và hành đạo.
“Đức Thánh Linh nói với tâm trí chúng ta qua Kinh Thánh. Ngài gây
ấn tượng lẽ thật trong lòng. Bằng cách này, Ngài cho chúng ta thấy điều
sai. Ngài ép buộc điều sai ra khỏi tâm hồn. Thần Lẽ thật làm việc qua Kinh
Thánh. Bằng cách này, Đấng Christ đem những người được lựa chọn của
Ngài đến dưới sự kiểm soát yêu thương của Ngài.” – Phỏng trích Ellen G.
White, The Desire of Ages, tr. 671.
Ellen G. White đã viết rất rõ ràng, “Đức Thánh Linh không thay thế
thẩm quyền của Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rất rõ rằng Kinh Thánh là
tiêu chuẩn mà tất cả các sự dạy dỗ và kinh nghiệm phải được thử nghiệm
– Phỏng trích The Great Controversty, tr. 9.
Như chúng ta đã thấy, Đức Thánh Linh không thay thế cho Lời Đức
Chúa Trời. Thay vào đó, Ngài làm việc hòa hợp với Kinh Thánh và qua
Kinh Thánh để kéo chúng ta đến với Đấng Christ. Quá trình này cho
chúng ta thấy Kinh Thánh là tiêu chuẩn duy nhất mà chúng ta có cho lẽ
thật thiêng liêng. Giả sử một người nào đó tuyên bố đi ngược lại với Lời
Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng người đó không nói sự
thật. Chúng ta không thể biết lòng hoặc động lực, nhưng chúng ta có thể
phán đoán theo thần học. Và tiêu chuẩn duy nhất chúng ta phải đánh giá
thần học là Lời Đức Chúa Trời.
Một số những giáo lý mà người ta đang cố gắng quảng cáo trong hội
thánh mà rõ ràng chống lại Lời Chúa là gì? Phản ứng của chúng ta nên
là gì (1) đối với những người thúc đẩy các điều sai lầm này, và (2) đối với
chính các sự sai lầm?
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Thứ Sáu

6 Tháng 1

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Đọc Ellen G. White, “The Scriptures a Safeguard,” tr. 593-602, trong
The Great Controversy. Cũng đọc Ellen G. White, “Let Not Your Heart be
troubled,” tr. 662-680, trong The Desire of Ages.
Hãy suy nghĩ về tất cả những lẽ thật mà chúng ta được biết chỉ vì chúng
đã được bày tỏ trong Kinh Thánh. Ví dụ, hãy nghĩ về sự Sáng tạo. Có một sự
khác biệt lớn giữa Lời Chúa dạy về cách chúng ta được tạo nên và sự khôn
ngoan của con người dạy về cách chúng ta được tạo nên. Sự khôn ngoan
của con người dạy rằng chúng ta được tạo nên theo quá trình mà ngày
nay được gọi là “thuyết Darwin tổng hợp mới” (the neo[new]-Darwinian
synthesis). Hãy coi con người đã đi sai thế nào! Cũng hãy suy nghĩ về sự tái
lâm của Đức Chúa Giê-su và sự sống lại của những người đã chết vào thời
kỳ cuối cùng. Đây là những lẽ thật mà chúng ta không bao giờ có thể tự
học được. Những lẽ thật này phải được bày tỏ cho chúng ta, và chúng được
bày tỏ trong Kinh Thánh. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Thánh Linh đã soi
dẫn Lời của Đức Chúa Trời.
Thực ra, lẽ thật quan trọng nhất trên hết là Đức Chúa Giê-su Christ
đã chết vì tội lỗi chúng ta và chúng ta được cứu nhờ đức tin nơi Ngài và
công việc Ngài làm cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể tự mình
hiểu được lẽ thật này. Chúng ta chỉ biết được điều này vì đã được bày tỏ
cho chúng ta. Hãy suy nghĩ về những lẽ thật khác mà chúng ta biết chỉ vì
chúng ta đã học trong Kinh Thánh. Và đây là điều quan trọng: những lẽ
thật quan trọng như vậy chỉ được tìm thấy trong Kinh Thánh. Điều này nói
cho chúng ta biết Lời Đức Chúa Trời cần phải là trung tâm điểm của đời
sống chúng ta thế nào?

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Giả thử chúng ta có những câu hỏi thuộc linh. Tại sao sẽ an toàn hơn

để tin vào Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta thay vì vào sự suy nghĩ và
cảm xúc của mình? Điều gì xảy ra khi chúng ta không chấp nhận Kinh
Thánh như là tiêu chuẩn của lẽ thật? Tại sao chúng ta phải dựa trên
Kinh Thánh để thử nghiệm tất cả các giáo lý và ngay cả kinh nghiệm
thuộc linh của mình?
2. Chữ “lẽ thật” thường được dùng trong nhiều cách khác nhau. Trong
lớp, hãy thảo luận về ý tưởng “lẽ thật”. Lẽ thật có nghĩa gì khi chúng
ta nói một điều gì đó là đúng sự thật và một điều gì đó không đúng sự
thật. Một điều gì “đúng” có nghĩa là gì?
3. Hội thánh của bạn nên làm gì và nói gì nếu một người nào đó tuyên
bố có “ánh sáng mới”?
4. Nói thêm về sự khác biệt lớn giữa việc Kinh Thánh dạy chúng ta được
tạo nên và những gì sự khôn ngoan của con người dạy. Con người dạy
rằng thuyết tiến hóa là sự thật. Lý thuyết này hoàn toàn chống lại Kinh
Thánh. Sự khác biệt đó nói cho chúng ta biết gì về tại sao chúng ta phải
tin Kinh Thánh trên hết mọi nguồn kiến thức khác?
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7 Tháng 1 – 13 Tháng 1
Bài Học 2

ĐỨC THÁNH LINH: LÀM VIỆC
TRONG HẬU TRƯỜNG
CÂU GỐC: “Ấy chính Ngài [Thần Lẽ thật] sẽ làm sang danh ta, vì
Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi” (Giăng 16:14).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Ê-xê-chi-ên
37:5, 9; Sáng thế Ký 1:2; Gióp 26:13; Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-5; Giăng
16:13, 14; Ga-la-ti 5:16-23.

Đ

ức Thánh Linh không được chú ý trong Kinh Thánh như Đức Chúa
Cha và Đức Chúa Con. Nhưng Kinh Thánh nói với chúng ta rằng
Đức Thánh Linh đã hiện diện trong những khoảnh khắc quan
trọng trong lịch sử Kinh Thánh. Ví dụ, Đức Chúa Trời đã tạo nên thế gian
này, và Đức Thánh Linh đã hoạt động trong việc sáng tạo. Nhưng Ngài làm
việc ở trong hậu trường. Điều này có nghĩa là Ngài đã làm việc nhiều hơn ở
phía sau. Ngài cũng đã tham gia vào việc soi dẫn các tiên tri của Đức Chúa
Trời. Bằng cách này, Đức Thánh Linh đã có một phần quan trọng trong
việc viết Lời của Đức Chúa Trời (Kinh Thánh). Và Ngài đóng một vai trò
quan trọng trong phép lạ Đức Chúa Giê-su Christ trở thành một em bé
trong bụng của bà Ma-ri.
Nhưng Đức Thánh Linh không phải là trung tâm của Kinh Thánh.
Chúng ta biết rất ít về Ngài. Ngài vẫn ở phía sau. Công việc và mục đích
của Ngài là để giúp công việc của Đấng khác trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Đấng đó là Đức Chúa Giê-su, Con Ðức Chúa Trời. Nhưng công việc của
Đức Thánh Linh cũng làm vinh danh Đức Chúa Cha. Đức Thánh Linh làm
tất cả những điều tuyệt vời. Ngài làm các việc đó để những con người sa
ngã có thể được cứu khỏi sự chết đời đời do tội lỗi đem đến.
Kinh Thánh dạy rằng Đức Thánh Linh chọn để làm một Đấng trợ giúp
làm việc ở trong hậu trường. Ngài hỗ trợ, giúp đỡ, và cung cấp những gì
cần thiết. Ngài làm việc như vậy trong tất cả những gì Ngài đang và đã làm.
Ngài không tìm vinh dự hay danh vọng.
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Thứ Nhất

8 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH THÌ BÍ ẨN
Xin đọc Giăng 3:3-8 và Ê-xê-chi-ên 37:5, 9. Tại sao gió là hình ảnh
thích hợp cho cách Đức Thánh Linh làm việc?

Đức Chúa Giê-su so sánh Đức Thánh Linh như gió để bày tỏ cách Ngài
làm việc. Đức Chúa Giê-su dùng gió như một biểu tượng cho thấy thật
khó để hiểu được Đức Thánh Linh. Ví dụ, cách gió di chuyển là bí ẩn. Thật
khó để biết chính xác gió đến từ đâu và đi đâu. Có ai đã không nhiều lúc bị
nhầm lẫn bởi gió đến từ nơi nào mà không báo trước?
Chúng ta không thể điều khiển gió đến từ đâu, nhưng chúng ta có thể
học để quan sát sự di chuyển của gió. Cũng vậy, không ai có thể điều khiển
Đức Thánh Linh. Nhưng chúng ta có thể biết được nơi nào và việc nào
Ngài đang làm. Vì giống như gió, chúng ta có thể không nhìn thấy Ngài,
nhưng quyền lực mạnh mẽ của Ngài có thể cảm nhận được. Nói cách khác,
chúng ta có thể cảm nhận được gió và có thể thấy hậu quả, ngay cả khi
chúng ta không thể nhìn thấy gió. Nhưng gió có thể chuyển từ một làn gió
nhẹ đến một luồng gió mạnh chết người. Kinh Thánh nói rằng sức mạnh
của Đức Thánh Linh giống như một cơn gió mạnh. Tại sao quyền năng của
Ngài được miêu tả như vậy? Vì Ngài có quyền lực để làm cho người chết
sống lại. Cần có sức mạnh lớn nhất và quyền lực cao nhất để làm công việc
này. Khiến người chết sống lại là một việc chỉ có Đức Chúa Trời mới có
thể làm được.
Làm cho kẻ chết sống lại là một điều bí ẩn. Đức Chúa Trời và công việc
của Ngài qua Đức Thánh Linh thì lớn hơn những gì chúng ta có thể hiểu
được hoàn toàn.
Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể biết những việc Đức
Thánh Linh đang làm. Nhưng chúng ta phải có lòng khiêm tốn khi xem xét
các việc mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và một tấm lòng khiêm tốn nhận
biết sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Một tấm lòng khiêm tốn nhận biết giới
hạn của mình là con người sa ngã, và chấp nhận nhu cầu của chúng ta là
cần sự khải thị từ Đức Chúa Trời.
Ellen G. White viết, “Những điều mầu nhiệm của Kinh Thánh không
phải là một lý luận để chống lại Kinh Thánh. Thay vào đó, các mầu nhiệm
là một số bằng chứng mạnh mẽ rằng Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời.
Giả sử Kinh Thánh chỉ nói những điều về Chúa mà chúng ta có thể hiểu
được, và giả sử tâm trí con người có thể hiểu được sự vĩ đại và oai nghi của
Ngài, thì Kinh Thánh sẽ không bày tỏ, như hiện nay, là đến từ Đức Chúa
Trời.” – Phỏng trích Education, tr. 170.
Một số quyền lực vô hình trong thiên nhiên có thể ảnh hưởng tới đời
sống của chúng ta là gì? Các quyền lực trong thiên nhiên này dạy chúng
ta gì về những quyền lực vô hình khác trong thế giới và chúng có thật
thế nào?
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Thứ Hai

9 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH TRONG CÔNG VIỆC TẠO THẾ
Công việc vĩ đại đầu tiên của Ðức Chúa Trời trên hành tinh này là sự
tạo thế. Kinh Thánh nói rõ ràng Đức Chúa Trời (Sáng thế Ký 1:1) cùng Đức
Chúa Giê-su Christ (Cô-lô-se 1:16, 17) là Đấng tạo nên trời và đất. Các
Đấng đã tạo ra tất cả những gì đã được tạo nên (Giăng 1:1-3). Nhưng Kinh
Thánh cũng nói đến Đức Thánh Linh trong công việc Sáng tạo.
Xin đọc Sáng thế Ký 1:2; Gióp 26:13; Gióp 33:4; Thi thiên 33: 6; và
Thi thiên 104:29, 30. Trong những câu này, công việc của Đức Thánh
Linh là gì trong sự Sáng tạo? Thánh Linh của Đức Chúa Trời liên quan
thế nào đến việc tạo nên sự sống?

Kinh Thánh nói rõ ràng Đức Chúa Cha và Con Thánh của Ngài, Đức
Chúa Giê-su Christ, đều tham gia vào việc tạo nên thế gian (Ê-sai 64:8; Côlô-se 1:16, 17). Nhưng Đức Thánh Linh cũng có mặt ở đó. Sự tích Sáng tạo
trong Sáng thế ký 1:2 đề cập đến sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong
lúc Tạo thế. Gióp 26:13; Gióp 33:4; Thi thiên 104:29, 30; và Thi thiên 33:6
dạy rằng Đức Thánh Linh đã tham gia vào việc tạo nên trái đất. Nhưng
Ngài tham gia vào việc tạo nên thế gian một cách không rõ ràng.
Chúng ta có thể nói rằng Đức Thánh Linh không xuất hiện như một
nhân vật chính trong chuyện tích Sáng tạo. Thay vào đó, Ngài “vận hành
trên mặt nước” (Sáng thế Ký 1:2). Và qua sự vận hành của Ngài, Ngài hiện
diện vào lúc bắt đầu có sự sống trên trái đất này. Chữ Hê-bơ-rơ cho “vận
hành” trên mặt nước là merahepeth. Chữ này được dùng trong Sáng thế Ký
1:2. Đó là cùng một chữ được dùng trong Phục truyền 32:11. Phục truyền
32:11 so sánh Đức Chúa Trời như con phụng hoàng phất phới bay chung
quanh ổ của con nhỏ mình. Vì vậy, chúng ta biết Đức Thánh Linh đang
tham gia chặt chẽ trong việc tạo nên sự sống trên trái đất này. Ngài chăm
sóc những người mới được tạo nên như chim phụng hoàng chăm sóc con
nhỏ của mình. Và Thi thiên 104:30 cho thấy rằng sự Sáng tạo chỉ có thể
được dựng nên qua công việc của Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh không chỉ hiện diện khi tạo nên thế gian này, nhưng
Ngài cũng có một phần quan trọng trong công việc tái tạo của chúng ta.
Phần việc của Ngài là ban cho chúng ta một lòng mới và một trí óc mới.
Cả hai công việc Sáng tạo và tái tạo liên quan với nhau thế nào? Ngày
Sa-bát giúp chúng ta hiểu và biết giá trị đầy đủ hơn công việc Sáng tạo
và tái tạo này thế nào?
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Thứ Ba

10 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH VÀ ĐỀN THÁNH
“Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ” (Xuất Ê-díp-tô Ký
25:8)
Hành động Sáng tạo của Đức Chúa Trời là việc quan trọng đầu tiên
trong Kinh Thánh, và sự quan trọng kế tiếp là chương trình cứu chuộc của
Ngài. Trong một thế giới sa ngã, sự Sáng tạo có gì tốt nếu không có chương
trình cứu chuộc? Vì vậy, là những kẻ tội lỗi, chúng ta cần một Đấng Tạo
Hóa và Đấng Cứu Chuộc. Chúng ta thật biết ơn là chúng ta có Đấng Cứu
Thế, Đức Chúa Giê-su Christ. Nếu không có Ngài, chúng ta sẽ không có hy
vọng trong một thế giới không ban cho chúng ta gì cả.
Trong Cựu Ước, đền thánh và các nghi lễ cho thấy cách Đức Chúa Trời
tha thứ tội lỗi. Các nghi lễ cho thấy lẽ thật này qua những biểu tượng. Các
nghi lễ trong đền thánh là hình bóng của những công việc trong tương lai
của Đức Chúa Giê-su, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Chính ở trong đền
thánh mà Đức Chúa Trời bày tỏ chương trình cứu chuộc cho dân Y-sơ-raên trong thời Môi-se (Hê-bơ-rơ 4:2). Hầu hết các nghi lễ trong đền thánh
chỉ về Đức Chúa Giê-su và sự chết của Ngài để tha thứ tội lỗi. Nhưng Đức
Thánh Linh cũng có một phần trong công việc của đền thánh. Ngài giúp
một số người trong việc xây dựng đền thánh. Họ xây cất đền thánh dùng
kiểu mẫu Đức Chúa Trời đã chỉ cho Môi-se.
Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-5. Theo những câu này, Đức Thánh
Linh tham gia vào việc xây dựng đền thánh thế nào? Ngài giúp đỡ những
người xây dựng đền thánh của Đức Chúa Trời thế nào?
Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh hiện diện ở đó khi đền thánh
được xây cất. Đền thánh là địa điểm chính mà Đức Chúa Trời rất thánh
gặp gỡ những kẻ có tội. Đó là nơi mà sự hòa bình và hòa thuận giữa Đức
Chúa Trời và con người được phục hồi. Chúa truyền cho Môi-se xây cất
đền thánh dưới đất y như kiểu của đền thánh trên trời (Xuất Ê-díp-tô Ký
25:9, 40).
Đức Chúa Trời đã dùng đền thánh để bày tỏ cho chúng ta thấy chương
trình cứu chuộc. Ngài sẽ sống giữa dân sự Ngài một cách đặc biệt. Và Ngài
sẽ làm điều đó trong đền thánh mà Ngài truyền cho họ xây cất. Đó là công
việc của Đức Thánh Linh đã giúp con người dùng tài năng của họ để làm
cho đền thánh đẹp đẽ. Nếu không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh,
Y-sơ-ra-ên đã không thể làm được công việc lớn lao này.
Đức Thánh Linh rất quyền phép. Ngài không cần sự giúp đỡ của con
người trong việc xây cất đền thánh. Thay vào đó, Ngài giúp người ta
dùng tài năng để làm điều đó một cách đẹp đẽ. Làm thế nào và nơi nào
bạn có thể khuyến khích và giúp đỡ những người khác dùng tài năng
của họ để phục vụ Đức Chúa Trời và làm vinh danh Ngài?
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Thứ Tư

11 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH LÀM SÁNG DANH ĐỨC CHÚA
GIÊ-SU
Đức Thánh Linh làm việc trong thời Cựu Ước, nhưng dường như công
việc của Ngài không được lan truyền rộng rãi hoặc sâu rộng trong thời Cựu
Ước như trong Tân Ước. Đó là vì khi Đức Chúa Giê-su đến như Đấng Cứu
Thế đã được hứa, thì hoạt động của Đức Thánh Linh gia tăng.
Đức Thánh Linh ban các ơn của Ngài cho tất cả tín đồ. Sách Tân Ước
cho biết Đức Thánh Linh hoạt động bằng nhiều cách khác nhau trong đời
sống thiêng liêng của chúng ta và trong đời sống của hội thánh. Nhưng
công việc quan trọng nhất của Ngài là vinh danh Đức Chúa Giê-su Christ.
Xin đọc Giăng 16:13, 14 và Giăng 15:26. Trong những câu này, Đức
Chúa Giê-su nói công việc của Đức Thánh Linh là gì? Tất cả các việc
khác của Đức Thánh Linh liên quan đến công việc chính này thế nào?

Đức Chúa Giê-su phán rằng Đức Thánh Linh không nói về chính mình.
Thay vào đó, Ngài nói về Đức Chúa Giê-su. Công việc của Đức Thánh Linh
liên quan đến việc làm sáng danh Đức Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế. Ngài
chỉ đứng ở phía sau. Ngài muốn mọi người chú ý hoặc tập trung vào Đức
Chúa Giê-su. Có người nói, “Sứ điệp của Ngài không bao giờ ‘Hãy nhìn
Ta [Thánh Linh]. Đến với Ta. Hãy nhận biết Ta.’ Nhưng sứ điệp của Ngài
luôn luôn là ‘Hãy nhìn Ngài [Đức Chúa Giê-su]. Thấy sự vinh hiển của
Ngài. Hãy nghe Ngài. Hãy nghe Lời Ngài. Hãy đến với Ngài và sống; Hãy
nhận biết Ngài. Hãy nếm món quà niềm vui và bình an của Ngài.’ Chúng
ta có thể nói Đức Thánh Linh là người mai mối trên trời. Công việc của
Ngài là đem chúng ta đến gần Đấng Christ. Và công việc của Ngài là giúp
chúng ta hiệp một với nhau.” – Phỏng trich J.I. Packer, Keep in Step With
the Spirit: Finding Fullness in Our Walk with God, revised and enlarged
edition (Grand Rapids: Baker Books, 2005), tr. 57, 58.
Công việc rất quan trọng của Đức Thánh Linh là đề cao Đức Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh rất cần thiết cho đời sống thiêng liêng chúng ta, nhưng
Ngài không bao giờ chiếm chỗ của Chúa Giê-su trong cuộc đời chúng ta. Bất
cứ nơi nào Chúa Giêsu được tôn vinh, Đức Thánh Linh làm việc tại nơi đó.
Chúng ta được gọi là Cơ Đốc nhân vì chúng ta là môn đồ của Đấng Christ
(Công vụ 11:26). Chúng ta không được gọi là “Pneumians,” có nghĩa là môn
đồ của Chúa Thánh Linh (Graham A. Cole, He Who Gives Life: The Doctrine
of the Holy Spirit (Wheaton, Illinois: Crossways Books, 2007), tr. 284.
Tại sao rất quan trọng cho chúng ta để đề cao Chúa Phục Sinh trong
mọi việc chúng ta làm? Suy cho cùng, hãy nghĩ về những gì Đức Chúa
Giê-su đã làm cho chúng ta. Chúng ta nợ Ngài tất cả mọi thứ. Làm thế
nào chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn đối với Ngài? (Ví dụ, II Tê-sa-lô-ni-ca
1:11, 12.)
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Thứ Năm

12 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH VÀ ĐẤNG CHRIST

Đức Thánh Linh giúp Đức Chúa Giê-su làm nhiều việc trong thời gian
Ngài sống trên đất. Ngài đã làm cho Đức Chúa Giê-su có thể sinh ra như
một Hài nhi (Lu-ca 1:34, 35). Ngài tuôn đổ quyền năng trên Đức Chúa
Giê-su để thi hành sứ mạng (Lu-ca 3:21, 22). Quyền năng này giúp Đức
Chúa Giê-su hoàn thành công việc như là Đấng Mê-si, và khiến Đức Chúa
Giê-su có thẩm quyền để ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ Ngài. Và
Đức Thánh Linh hướng dẫn và giữ gìn Chúa Giê-su mạnh mẽ khi Ngài bị
cám dỗ (Mác 1:12; Ma-thi-ơ 4:1; Lu-ca 4:1, 2, 14).
Sự chiến thắng của Đức Chúa Giê-su trên tội lỗi ban cho Ngài quyền lực
để “cứu những kẻ bị cám dỗ” (Hê-bơ-rơ 2:18; so sánh với Hê-bơ-rơ 4:15,
16). Chính Đức Thánh Linh đã cho Đức Chúa Giê-su quyền lực để làm
công việc cứu rỗi này (Hê-bơ-rơ 9:14). Ngài đã phục sinh Đức Chúa Giêsu (I Phi-e-rơ 3:18). Tuy nhiên, trong tất cả các công việc này, Đức Thánh
Linh đứng ở phía sau. Thay vào đó, Ngài đã chọn để đem Đức Chúa Giê-su
Christ đến trung tâm của sự chú ý.
Hãy đọc Lu-ca 24:44-49; Ga-la-ti 5:16-23; và Ê-phê-sô 4:23, 24. Trong
những câu này, chúng ta học được gì về công việc của Đức Thánh Linh?
Đức Thánh Linh làm sáng danh Đức Chúa Giê-su thế nào?
Đức Thánh Linh làm sáng danh Đức Chúa Giê-su bằng các cách sau:
Ðức Thánh Linh dạy về Đức Chúa Giê-su trong Kinh Thánh. Chúng ta
có thể tin những gì Đức Thánh Linh phán. Ngài dạy chúng ta tất cả mọi
thứ chúng ta cần biết về Đấng Christ và sự cứu chuộc. Không có gì là thiếu
sót từ những điều Ngài dạy chúng ta. Ngài không lừa dối chúng ta. Tất cả
những gì chúng ta cần biết đều có trong Kinh Thánh. Chúng ta phải đọc
Lời Chúa trong đức tin, và phải tuân theo lời dạy của Ngài.
Ðức Thánh Linh kéo người ta vào mối quan hệ cứu rỗi với Đức Chúa
Giê-su Christ. Ngài dịu dàng làm việc trên tâm trí người ta. Ngài ban cho
họ sự hiểu biết, sau đó, họ có thể hiểu được những điều thiêng liêng. Ngài
khiến họ sẵn sàng đặt niềm tin vào Đức Chúa Giê-su. Ngài giúp họ chấp
nhận Đức Chúa Giê-su như Đấng Lãnh đạo và Cứu Chúa của họ.
Ðức Thánh Linh giúp chúng ta có bản tính của Đấng Christ (sự tốt
lành; thánh thiện). Ngài giúp chúng ta trở nên giống Đấng Christ trong đời
sống chúng ta (Ga-la-ti 5:22, 23). Và nhờ huyết của Chúa Giê-su chúng ta
chiến thắng tội lỗi (Khải huyền 12:11). Đức Thánh Linh ban cho chúng ta
sức mạnh để vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.
Ðức Thánh Linh giúp chúng ta sống cuộc đời phục vụ người khác giống
như Chúa Giê-su đã làm. Ngài giúp chúng ta yêu thương và vị tha. Ngài
kêu gọi chúng ta làm công việc đặc biệt cho Đức Chúa Trời. Ngài giúp
chúng ta tiếp cận với những người khác để kéo họ đến với Đấng Christ.
Đức Thánh Linh giúp chúng ta có bản tính của Đấng Christ. Công
việc này trong đời sống chúng ta đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa
Cha thế nào?
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Thứ Sáu

13 Tháng 1

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Chắc chắn là công việc của Đức Thánh Linh rất quan trọng trong việc
chúng ta đồng đi với Chúa. Chúng ta có thể không thấy công việc của Đức
Thánh Linh, nhưng có thể thấy kết quả của việc Ngài làm. Giả sử cuộc đời
của bạn đã thay đổi nhờ đức tin vào Đức Chúa Giê-su, và bạn đã thay đổi
chỉ vì công việc của Đức Thánh Linh trong bạn. “Chúng ta không thể nhìn
thấy gió. Nhưng chúng ta có thể thấy và cảm nhận tác động của gió. Trong
cùng một cách, công việc của Đức Thánh Linh trên linh hồn sẽ được thấy
trong mỗi hành động của những người cảm thấy quyền năng cứu rỗi của
Ngài. Thánh Linh của Đức Chúa Trời phải điều khiển hoàn toàn tâm trí
của chúng ta. Sau đó, Ngài có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời chúng ta.
Những suy nghĩ tội lỗi được bỏ đi, chúng ta không còn làm điều ác. Tình
yêu, lòng nhu mì, và hòa bình thay thế cho sự tức giận, ganh ghét, và tranh
cãi. Sự vui mừng thay thế cho buồn rầu. Cả khuôn mặt bày tỏ ánh sáng của
thiên đàng.” – Phỏng rích Ellen G. White, The Desire of Ages, tr. 173.
Những lời hứa này thật tuyệt vời! Đời sống của nhiều người đã bày tỏ
họ thực sự đang sống. Nhưng công việc của Đức Thánh Linh không phải
xảy ra chỉ một lần. Chúng ta không ngay lập tức trở nên người mà chúng ta
muốn. Một đời sống đức tin và vâng phục Chúa là một cuộc đời đấu tranh.
Đó là một cuộc sống đầu phục. Đời sống này liên quan đến sự ăn năn khi
chúng ta sa ngã. Đức Thánh Linh là Đấng Hỗ trợ thiên thượng của chúng
ta. Ngài làm việc trong đời sống để làm cho chúng ta thành những người
mới trong Đấng Christ. Nhưng quá trình này là công việc của cả một cuộc
đời. Lỗi lầm và yếu điểm của chúng ta phải đưa chúng ta đến việc đầu phục
Chúa nhiều hơn. Nhưng chúng ta đừng để ma quỷ dùng lỗi lầm để ngăn
cản chúng ta trong đời sống theo Chúa. Ma quỷ luôn luôn muốn tiêu diệt
những hy vọng của chúng ta. Nó sẽ cố gắng làm cho chúng ta cảm thấy
khủng khiếp về những tội mình đã phạm trong quá khứ. Khi đó chúng ta
phải luôn nhớ đến Đức Chúa Giê-su đã chết vì những kẻ có tội. Chúng ta là
những tội nhân cần ân điển (lòng thương xót và tha thứ). Đức Chúa Giê-su
đã chết cho chúng ta để ban cho chúng ta ân điển đó.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Gương của Đức Thánh Linh dạy bạn điều gì về sự hầu việc Đức Chúa
Trời từ trong hậu trường? Gương đó có thể dạy bạn gì về làm công việc
Chúa một cách âm thầm mà nhiều người không biết, không thấy, hoặc
biết ơn?
2. Đức Thánh Linh đề cao Đức Chúa Giê-su thế nào? Làm thế nào Đức
Thánh Linh có thể đem Đức Chúa Giê-su đến trung tâm sự chú ý của
chúng ta? Làm thế nào bạn có thể đề cao Đức Chúa Giê-su mà không
đặt mình vào trung tâm của sự chú ý? Tại sao đôi khi rất khó để làm
điều đó? Chúng ta có thể chiến đấu thế nào để chống lại sự mong
muốn tự nhiên là đặt mình trước Đức Chúa Giê-su và trước những
người khác?
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14 Tháng 1 – 20 Tháng 1
Bài Học 3

ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI
CÂU GỐC: “Nguyền xin ơn của Đức Chúa Giê-su Christ, sự yêu
thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở
với anh em hết thảy!” (II Cô-rinh-tô 13:14).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Công vụ 5:1-4;
I Cô-rinh-tô 2:10, 11; Ê-sai 63:10-14; Tít 3:4-6; Rô-ma 8:11; I Phi-e-rơ
1:2.

K

inh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Cha là ai. Kinh Thánh cũng
cho chúng ta biết Ngài là Đức Chúa Trời. Cả hai lẽ thật về Đức Chúa
Cha là ai và Ngài là Đức Chúa Trời được nói đến cách chắc chắn
trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy những lẽ thật này bày tỏ rõ ràng cả trong
Cựu Ước và Tân Ước. Những lẽ thật về Đức Chúa Cha là một số trong
những lẽ thật quan trọng và căn bản nhất trong Lời Chúa (Kinh Thánh).
Kinh Thánh cũng tuyên bố rõ ràng Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời,
và Ngài là ai. Sách Tân Ước đặc biệt tuyên bố Đức Chúa Giê-su là Đức
Chúa Trời. Kinh Thánh tuyên bố lẽ thật này trong các sách Phúc Âm và
các thánh thư.
Kinh Thánh cũng dạy rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Nhưng
lẽ thật này không được bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh. Thay vào đó, Kinh
Thánh nói đến lẽ thật này ở các câu khác nhau. Chúng ta cần phải so sánh
các câu với nhau để nghiên cứu cẩn thận những gì Đức Chúa Trời đã bày
tỏ trong Lời của Ngài về Đức Thánh Linh. Khi làm vậy, chúng ta không nên
nói điều gì là đúng khi Kinh Thánh không nói là đúng. Và chúng ta không
nên bỏ qua những gì Kinh Thánh tuyên bố là lẽ thật.
Sự nghiên cứu về Đức Thánh Linh là ai đòi hỏi một tấm lòng dễ dạy và
nhu mì. Chúng ta không nên dùng những ý tưởng của riêng mình làm tiêu
chuẩn để hiểu về Đức Thánh Linh. Thay vào đó, chúng ta nên chấp nhận
lẽ thật là những gì Kinh Thánh dạy. Một số những giáo lý này có thể khó
hiểu, nhưng chúng ta phải chấp nhận những lẽ thật này trên ý kiến riêng
của mình.
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Thứ Nhất

15 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh Thánh không đưa ra một dàn bài rõ ràng về Đức Thánh Linh là ai
hoặc Ngài làm gì. Thay vào đó, chúng ta thấy những gợi ý thú vị về Ngài.
Những gợi ý cho thấy các nhà viết Kinh Thánh tin rằng Đức Thánh Linh
bình đẳng với Đức Chúa Trời. Có nhiều câu Kinh Thánh miêu tả cùng một
việc liên quan tới Đức Chúa Trời thì cũng liên quan tới Đức Thánh Linh.
Xin đọc Công vụ 5:1-4. Chúng ta có thể kết luận gì về Ðức Chúa Trời
và Đức Thánh Linh từ những lời nói của Phi-e-rơ với A-na-nia?
Giả sử Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Trời, thì Phi-e-rơ đã
nói ở đây một cách rất bất cẩn. Tệ hơn nữa, những lời nói của ông đã gây
tử vong và hiểu lầm. Tuy nhiên, Phi-e-rơ đã đặt Ðức Chúa Trời và Đức
Thánh Linh ngang hàng. Trong câu 3, Phi-e-rơ hỏi A-na-nia tại sao ông ta
đã nói dối Đức Thánh Linh. Sau đó, cuối câu 4, Phi-e-rơ nói, “Chẳng phải
ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời”. Như vậy, Phi-e-rơ
rõ ràng cho thấy Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Quan điểm của ông là
A-na-nia không chỉ nói dối với các sứ đồ, nhưng với chính Đức Chúa Trời.
Nói dối Đức Thánh Linh là nói dối Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đức
Chúa Trời. Điều đó được nói rất rõ ràng ở đây.
Nhưng tại sao lại có sự trừng phạt khắc nghiệt đối với những gì A-nania và Sa-phi-ra đã làm? Chúng ta phải nhớ rằng các tín đồ của hội Thánh
đầu tiên trong Công vụ đã “một lòng một ý cùng nhau” (Công vụ 4:32). Sự
đồng ý này là kết quả công việc của Đức Thánh Linh trong tâm trí của họ.
Sau đó, vì các tín đồ nhất trí trong lòng, họ chia sẻ tất cả những gì họ sở
hữu. Vì vậy, đối với A-na-nia và Sa-phi-ra, nói dối về những gì họ chia sẻ là
đi ngược lại với sự đồng ý của các tín đồ để chia sẻ những gì họ có. Sự dối
trá của A-na-nia và vợ ông đã chối bỏ lẽ thật mà Đức Thánh Linh đã làm
để mọi người đều một lòng một ý với nhau.
Bằng cách này, sự nói dối của A-na-nia và vợ ông đã đưa ra một hình
ảnh sai lầm về công việc của Đức Thánh Linh trong cộng đồng hội thánh
đầu tiên. Sự nói dối như vậy đối với Đức Chúa Trời là hủy hoại, gây khó
khăn cho Đức Thánh Linh làm việc trong cuộc đời của các tín đồ. Đức
Chúa Trời muốn chúng ta phục vụ Ngài hết lòng. Ngài không muốn điều
gì phân rẽ lòng chúng ta với Ngài. Trong câu chuyện này, cộng đồng mới
của tín đồ đang ở một thời điểm quan trọng để phát triển. Chúa dùng các
biến cố khủng khiếp để bảo đảm hội thánh mới sẽ làm việc với nhau trong
lẽ thật. Ngài cho phép những việc này xảy ra để hội Thánh của Ngài sẽ học
cách để Đức Thánh Linh hướng dẫn họ.
Hãy suy nghĩ thật dễ dàng cho A-na-nia và Sa-phi-ra để bào chữa
cho tội lỗi của họ, “Suy cho cùng, chúng tôi chẳng bán tài sản riêng của
mình và dâng một số cho hội thánh hay sao? Có gì sai nếu chúng tôi giữ
lại một ít?” Câu chuyện này dạy chúng ta là nên cẩn thận khi bào chữa
cho những hành vi xấu của mình? Tại sao điều này là sai khi chúng ta
cố gắng làm những hành động sai trái mà dường như đúng trong mắt
của mình?
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Thứ Hai

16 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI VÀ NGÀI LÀM GÌ?

Nhiều câu Kinh Thánh miêu tả Đức Thánh Linh là ai và Ngài làm gì.
Ngài làm cùng một công việc như Đức Chúa Trời làm. Kinh Thánh cũng
miêu tả Đức Thánh Linh giống như Đức Chúa Trời.
Các câu sau đây liệt kê những điều đặc biệt về Đức Thánh Linh cũng
đúng như về Đức Chúa Trời. Những điều đó là gì?
I Cô-rinh-tô 2:10, 11; so sánh với Ê-sai 40:13, 14;
Thi thiên 139:7;
Hê-bơ-rơ 9:14; so sánh với I Ti-mô-thê 6:16;
Lu-ca 1:35; Rô-ma 15:19; so sánh với Thi thiên 104:30.
Phao-lô viết về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Phao-lô cho rằng
Đức Thánh Linh bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho chúng ta
biết. Có một câu nói, “Giống thì biết giống.” Nhưng một cách khác để diễn
tả câu này có thể là, “Đức Chúa Trời biết Đức Chúa Trời.” Phao-lô dùng sự
suy nghĩ này trong lập luận của mình. Ông lập luận rằng chỉ có một Đấng
bình đẳng với Đức Chúa Trời mới có thể biết được những sự sâu xa của
Ngài (I Cô-rinh-tô 2:10, 11). Nói cách khác, không ai biết Đức Chúa Trời
rõ như Thánh Linh của Ngài, vì Thánh Linh Đức Chúa Trời biết Ngài từ
bên trong. Đức Thánh Linh biết Đức Chúa Trời bằng một cách mà người
ngoài không biết. Vì vậy, Đức Thánh Linh thật sự là toàn tri.
Thánh Linh có thể hiện diện khắp nơi như Đức Chúa Trời. Không nơi
nào chúng ta có thể đến mà Thánh Linh không đến. Thánh Linh thực sự có
mặt ở khắp mọi nơi cùng một lúc – so sánh với Thi thiên 139:7.
Đức Thánh Linh thì “vĩnh cửu” (Hê-bơ-rơ 9:14). Trong Kinh Thánh, có
bao nhiêu Đấng vĩnh cửu? Câu trả lời là chỉ có Đức Chúa Trời mới vĩnh
cửu (I Ti-mô-thê 6:16). Đức Thánh Linh được gọi là vĩnh cửu. Vì thế Ngài
phải là Đức Chúa Trời.
Thánh Linh cũng toàn năng. Trong Lu-ca 1:35, các từ ngữ “Thánh Linh”
và “quyền năng của Đấng Tối Cao” có nghĩa giống nhau. Ở đây cả hai điều
này nói về một phép lạ của quyền lực cao nhất, đó là sự ra đời của Đức
Chúa Giê-su bởi một người nữ đồng trinh. Rô-ma 15:19, sứ đồ Phao-lô nói
rõ ràng ai đã cho ông quyền phép để làm chức vụ của mình. Thánh Linh
cho ông quyền lực để làm “dấu kỳ và phép lạ”. Thật vậy, Đức Thánh Linh có
thể làm các phép lạ của Chúa.
Đức Chúa Giê-su cũng nói rằng, “phạm thượng đến Đức Thánh Linh”
thì không thể tha thứ (Ma-thi-ơ 12:31, 32, Mác 3:28, 29). Lẽ thật này không
có ý nghĩa trừ khi Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời.
Nhưng có lẽ công việc tuyệt vời nhất của Đức Thánh Linh là quyền
năng thay đổi lòng người. Ngài là Đấng làm cho một người trở nên mới
(Giăng 3:5-8). Và Ngài có quyền lực để làm những việc chỉ có Đức Chúa
Trời mới có thể làm.
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Thứ Ba

17 Tháng 1

NHỮNG GỢI Ý TRONG KINH THÁNH
Có nhiều câu trong Kinh Thánh chỉ về Đức Thánh Linh. Những câu
này không những đề cập đến Đức Thánh Linh mà còn đến Đức Chúa Trời.
Xin đọc Ê-sai 63:10-14. So sánh các câu này với Dân số Ký 14:11 và
Phục truyền 32:12. Kinh Thánh đề cập đến ai trong các câu đó? Điều này
cho chúng ta biết gì về Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời?

Ê-sai 63:10 cho biết những người “nổi loạn” chống lại Đức Thánh Linh.
Họ khiến Đức Thánh Linh buồn rầu về tội lỗi của họ. Tuy nhiên, cùng
một câu chuyện trong Dân số Ký 14:11, “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se
rằng: Dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào?” Và trong Phục
truyền 32:12 chép rằng, “Một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể
ấy. Không có thần nào khác ở cùng người”. Thật rõ ràng, các nhà viết Kinh
Thánh nghĩ rằng Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh bình đẳng với nhau.
Trong II Sa-mu-ên 23:2, chúng ta đọc những lời sau cùng của Đa-vít,
“Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán”. Trong câu 3, Đavít viết, “Hòn Đá lớn của Y-sơ-ra-ên đã phán cùng ta rằng”. Một lần nữa,
những câu này kết luận rằng Đức Thánh Linh bình đẳng với Đức Chúa Trời.
So sánh I Cô-rinh-tô 3:16, 17 với I Cô-rinh-tô 6:19, 20. Cũng so sánh I
Cô-rinh-tô 12:11 với I Cô-rinh-tô 12:28. Trong những câu này, Đức Thánh
Linh và Đức Chúa Trời được gọi giống nhau thế nào? Và những điều tương
tự nào được nói về cả Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh?
Trong I Cô-rinh-tô 3:16, 17, sứ đồ Phao-lô dùng ngôn ngữ giống như
các ngôn ngữ ông dùng trong I Cô-rinh-tô 6:19, 20. Đối với Phao-lô, có
Đức Thánh Linh là có chính Đức Chúa Trời sống trong lòng của một
người. Ông dùng câu “đền thờ của Đức Chúa Trời” cũng là đền thờ “của
Đức Thánh Linh”. Dùng như vậy, Phao-lô cho thấy Đức Thánh Linh là Đức
Chúa Trời.
Trong I Cô-rinh-tô 12:11, Phao-lô viết rằng Đức Thánh Linh là Đấng
ban các ơn thiêng liêng cho mỗi tín đồ. Vài câu sau đó trong I Cô-rinh-tô
12:28, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban cho những ơn đó.
Sứ điệp căn bản thì rõ ràng: Đức Thánh Linh làm cùng một công việc Đức
Chúa Trời làm. Lẽ thật này cho thấy bằng chứng mạnh mẽ rằng Đức Thánh
Linh bình đẳng với Đức Chúa Trời.
Xin đọc lại Dân số Ký 14:11. Bằng những cách nào tình trạng miêu
tả trong câu này được áp dụng với chúng ta ngày nay? Hãy suy nghĩ về
các phép lạ mà Chúa đã làm trong hội thánh chúng ta. Hãy suy nghĩ về
những lý do Ngài đã ban cho chúng ta để tin. Làm thế nào chúng ta có
thể chắc chắn rằng ngày nay chúng ta không làm những gì mà dân sự
Chúa đã làm hằng ngàn năm trước?
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Thứ Tư

18 Tháng 1

CÔNG VIỆC THIÊNG LIÊNG CỦA ĐỨC THÁNH
LINH
Đức Thánh Linh làm một số công việc. Đây là những công việc mà
Kinh Thánh nói rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được. Vậy, Đức Thánh
Linh làm việc trong sự sáng tạo thiêng liêng. Ngài cũng tích cực trong công
việc của Đức Chúa Trời là làm cho tội nhân trở nên người mới.
Hãy đọc Tít 3:4-6. Phao-lô miêu tả công việc của Đức Thánh Linh thế
nào trong quá trình làm cho chúng ta nên người mới?

Đức Thánh Linh được nói đến cùng với “Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa
chúng ta” (Tít 3:4) trong khi thảo luận về sự tái sinh của chúng ta. Đó là do
Đức Thánh Linh làm cho lòng chúng ta nên mới. Ngài đánh thức lòng ham
muốn của chúng ta đi theo Đấng Christ. Ngài là Thánh Linh sự sống (Rôma 8:2). Ngài là Đấng thánh hóa tội nhân. Ngài thay đổi bản tính chúng ta,
và Ngài giúp chúng ta vâng lời Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng cứu chuộc
chúng ta. Chỉ có một vị thần mới có thể làm những việc tuyệt vời như vậy.
So sánh Ê-sai 6:8-10 với Công vụ 28:25-27. Trong những câu này, các
nhà viết Kinh Thánh nói ai đang phán?
Có một số câu trong đó những người viết Kinh Thánh nói rằng Đức
Chúa Trời là Đấng đang nói. Nhưng những người viết khác trong Kinh
Thánh nói rằng Đức Thánh Linh đang nói trong các câu tương tự. Chúng
ta cũng được dạy rằng Đức Thánh Linh ban Kinh Thánh cho chúng ta (II
Phi-e-rơ 1:21). Nhưng có những câu khác nói rằng Đức Chúa Trời ban
Kinh Thánh cho chúng ta (II Ti-mô-thê 3:16). Như vậy, việc ban Kinh
Thánh cho chúng ta là công việc thiêng liêng của Đức Thánh Linh.
Rô-ma 8:11 dạy chúng ta gì về thần tính của Đức Thánh Linh?
Kinh Thánh nói Đức Thánh Linh khiến Đức Chúa Giê-su sống lại từ
cõi chết. Kinh Thánh cũng nói Đức Chúa Giê-su sẽ khiến chúng ta sống
lại nhờ Thánh Linh. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền lực để làm người
chết sống lại. Vì vậy, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời.
Bạn có thể làm những sự thay đổi nào giúp bạn cởi mở hơn với sự
hướng dẫn của Ðức Thánh Linh? Đó là, những thói quen nào có thể khiến
bạn không hiểu rõ ràng về sự hướng dẫn của Ngài trong đời sống bạn?
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Thứ Năm

19 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI THÌ CÓ
VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG?

Điều gì sẽ bị mất nếu Đức Thánh Linh không là Đức Chúa Trời? Giả
sử, trong một khoảnh khắc, Ngài không hoàn toàn là Đức Chúa Trời, thì
các kết quả của sự cứu rỗi và sự thờ phượng sẽ trở nên nguy hiểm. Kinh
Thánh nói rằng công việc của Đức Thánh Linh là ban đời sống thiêng liêng
mới cho các tín đồ. Vì vậy, Đức Thánh Linh sống trong họ và làm cho họ
được đầy tràn. Ngài đổi mới sự suy nghĩ và thay đổi bản tính chúng ta.
Ngài có quyền lực để làm cho sống lại, và Ngài làm cho các môn đồ của
Đấng Christ được giống như Đức Chúa Trời: thánh thiện. Một lần nữa, giả
sử Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Trời, thì làm sao chúng ta có
thể chắc chắn rằng Ngài có thể làm các điều này? Và làm thế nào chúng ta
có thể biết chắc Ngài có thể làm những điều này để được Đức Chúa Trời
chấp thuận?
Xin đọc I Phi-e-rơ 1:2; II Cô-rinh-tô 13:14; và Ma-thi-ơ 28:18, 19.
Ðức Thánh Linh được nói đến trong những câu này cùng với Đức Chúa
Cha và Đức Chúa Con. Điều này cho chúng ta biết gì về những lời khen
ngợi và tình yêu sâu xa mà Đức Thánh Linh đáng được và xứng đáng
trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta?
Sự kiện Đức Thánh Linh là Thần giúp chúng ta chấp nhận và tôn vinh
Ngài như Đức Chúa Trời. Đời sống thiêng liêng của chúng ta lệ thuộc vào
Ngài là Đức Chúa Trời. Hội thánh thời Tân Ước không ngần ngại nói đến
Đức Thánh Linh bên cạnh Hai Đấng khác của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Như vậy Đức Thánh Linh chiếm cùng một trình độ và địa vị trong phép
báp-têm như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Phép báp-têm có một ý
nghĩa thiêng liêng sâu xa. Đó là một hành động thờ phượng sâu xa. Lời
chúc phước trong những thư của các sứ đồ gửi cho các hội thánh cũng vậy.
Suy cho cùng, lời chúc phước là một lời cầu nguyện tôn thờ. Và trong lời
cầu nguyện này Ðức Thánh Linh được ca ngợi như Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Con được ca ngợi. Điều này cho thấy cả ba Đấng của Ba Ngôi Đức
Chúa Trời cùng được nói đến bên cạnh nhau và được ca ngợi như nhau.
Đức Thánh Linh được đề cao như một Đấng xứng đáng được tôn thờ
trong Tân Ước. Ngài được đề cao không những là Đức Chúa Trời trong phép
báp-têm và trong lời chúc phước của các sứ đồ. Nhưng Ngài cũng được đề
cao trong các nhu cầu bất tận mà chúng ta lệ thuộc vào Ngài để được tất
cả các phúc lợi thiêng liêng. Vì thế, chúng ta phải vâng lời Ngài là Thầy và
Đấng Thánh hóa. Chúng ta phải biết Ngài là ai, và chúng ta phải biết và tin
rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Sau đó chúng ta sẽ tôn trọng công việc của
Ngài, và sẽ lệ thuộc vào Ngài cho sự tăng trưởng và thánh hóa của mình.
Hãy suy nghĩ về Thánh Linh là chính Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì và
Ngài đang làm việc trong đời sống bạn. Có những lời hứa vĩ đại nào cho
thấy Đức Chúa Trời đang làm việc để thay đổi chúng ta nên giống như
Ngài? Tại sao lẽ thật này hữu ích và tích cực?

24

Thứ Sáu

20 Tháng 1

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

Hãy đọc Ellen G. White, “Misrepresentations [False Ideas] of the
Godhead”, trang 613-617, trong Evangelism.
Tuần này chúng ta đã học là có bằng chứng rất mạnh mẽ trong Kinh
Thánh: Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh thật sự là Đức
Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Đức Thánh Linh cũng là một sự
mầu nhiệm. Hãy lặp lại quan điểm này: chúng ta không thể giải thích đầy
đủ về Ðức Chúa Trời và bản chất của Ngài. Vì vậy, chúng ta không được
dùng tư tưởng con người làm tiêu chuẩn để hiểu về Đức Chúa Trời. Lẽ thật
này vượt quá sự hiểu biết của chúng ta là con người giới hạn, đặc biệt là khi
lẽ thật này nói về Đức Chúa Trời là ai.
Đồng thời, tin rằng Đức Thánh Linh là Chúa có ý nghĩa nhiều hơn là
chỉ đơn giản chấp nhận Ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa
Con. Chúng ta phải lệ thuộc và tin tưởng vào chương trình cứu rỗi của
Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con nhờ quyền lực của Thánh Linh. “Không
cần thiết cho chúng ta để giải thích Đức Thánh Linh là.... Đức Thánh Linh
là một sự mầu nhiệm. Con người không thể giải thích Ngài là ai, vì Chúa
đã không bày tỏ lẽ thật đó cho họ. Có những câu trong Kinh Thánh nói
về Đức Thánh Linh. Người ta có thể cố gắng sắp đặt các câu này lại với
nhau để tạo ra một hình ảnh mà họ nghĩ rằng Đức Thánh Linh là như vậy.
Nhưng chấp nhận các quan điểm kỳ lạ này sẽ không làm cho hội thánh
mạnh hơn. Đức Thánh Linh là một sự mầu nhiệm quá sâu xa cho sự hiểu
biết của con người. Vì vậy, tốt hơn là giữ im lặng về những gì chúng ta
không hiểu hơn là nói như là chúng ta hiểu.” – Phỏng trích Ellen White,
Acts of the Apostles, tr. 51, 52.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Triết gia người Áo Ludwig Wittgenstein đã viết, “Những gì không thể

nói được chúng ta phải giữ im lặng.” Ông đề cập đến một điều gì đó
khác với những gì Ellen G. White viết trong đoạn trên đây. Nhưng
nguyên tắc thì giống nhau. Vì vậy, tại sao tốt hơn là giữ im lặng về một
số lẽ thật của Chúa chưa được Thánh Linh bày tỏ rõ ràng?
2. Đôi khi rất hữu ích để suy nghĩ về một niềm tin nào đó bằng câu hỏi,
“Điều gì sẽ bị mất nếu niềm tin đó không đúng sự thật?” Thí dụ: “Điều
gì sẽ bị mất nếu Đấng Christ không phải là Chúa? Bây giờ hãy nghĩ
về Thánh Linh và hỏi, “Điều gì sẽ bị mất nếu Đức Thánh Linh không
hoàn toàn là Đức Chúa Trời?”
3. Câu sau đây hữu ích cho đời sống thuộc linh của chúng ta thế nào?
“Đức Thánh Linh làm đầy tràn chúng ta. Nhưng Ngài không phải
là một quyền lực hoặc cảm giác mà không có cá tính. Ngài là Chúa.
Chúng ta phải nhận Ngài vào lòng với sự nhu mì sâu xa, thờ phượng
và vâng lời. Sau cùng, không cần hỏi là chúng ta có nhiều Ngài hơn,
nhưng là Ngài có nhiều chúng ta hơn hay không – Có, Ngài có tất cả
chúng ta.” Trích LeRoy Froom, The Coming of the Comforter, tr. 159.
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21 Tháng 1 – 27 Tháng 1
Bài Học 4

ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?
CÂU GỐC: “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ
nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại
cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Giăng 16:13,
14; Rô-ma 8:14-16; Rô-ma 15:13; Giăng 14:6; Giăng 17:17; Rô-ma 5:5.

K

inh Thánh miêu tả Đức Thánh Linh. Nhưng đôi khi Kinh Thánh
dùng từ ngữ dường như Đức Thánh Linh không phải là một Đấng.
Một số ngôn ngữ này bao gồm những hình ảnh hoặc biểu tượng,
chẳng hạn như gió và lửa. Kết quả là, một số người đã kết luận rằng Đức
Thánh Linh không phải là một Đấng thật. Thay vào đó, họ coi Ngài như là
một sức mạnh thần thánh hay quyền lực. Thí dụ, họ nghĩ rằng Ngài giống
như một dòng điện chạy vào trong chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh.
Tìm những câu Kinh Thánh để chứng minh quan điểm này thì cũng dễ.
Câu hỏi thực sự là, Có những câu Kinh Thánh nào cũng mạnh mẽ cho
thấy rằng Đức Thánh Linh có những cảm xúc, tư tưởng và thái độ như
một Người?
Có các câu trong Kinh Thánh cho chúng ta một bức tranh đầy đủ hơn
về Đức Thánh Linh là ai. Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu những câu này.
Chúng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về cá tính của Đức Thánh Linh. Lẽ
thật này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mục đích thiêng liêng của Thánh
Linh Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Và lẽ thật này sẽ giúp chúng
ta đạt được sự hiểu biết sâu xa hơn về lý do tại sao quan trọng để tin rằng
Đức Thánh Linh là một Đấng. Suy cho cùng, chúng ta phải suy nghĩ đúng
về Đức Thánh Linh. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể dâng cho Ngài sự kính
yêu, tôn thờ, tin cậy và vâng phục mà Ngài xứng đáng để nhận.
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ĐỨC CHÚA GIÊ-SU NÓI GÌ VỀ CÁ TÍNH CỦA ĐỨC
THÁNH LINH
Xin đọc Giăng 16:13, 14; Giăng 15:26, 27; và Giăng 14:17, 26. Đức
Chúa Giê-su miêu tả cá tính của Đức Thánh Linh thế nào trong những
câu này? Có ý nghĩa gì đối với bạn khi Đức Chúa Giê-su gọi Đức Thánh
Linh là Đấng Yên ủi (parakletos trong tiếng Hy Lạp)?

Theo Đức Chúa Giê-su, Đức Thánh linh hướng dẫn, nói, nghe, tiết lộ
(bày tỏ lẽ thật), và làm sáng danh (Giăng 16:13, 14). Đức Thánh Linh cũng
dạy và nhắc nhở chúng ta (Giăng 14:26). Ngài ở trong chúng ta (Giăng
14:17), Ngài làm chứng (Giăng 15:24, 26), và Ngài cáo trách (Giăng 16:8).
Những hành động này giống như hành động của một cá nhân độc lập tự
mình suy nghĩ. Đây không phải là những hành động của một quyền lực
không có cảm xúc.
Xin đọc Giăng 14:16-18. Lời hứa của Đức Chúa Giê-su được ứng
nghiệm thế nào? Các môn đồ sẽ không bị mồ côi nghĩa là gì?
Đức Chúa Giê-su quan tâm đến những người theo Ngài. Ngài sẽ không
bỏ các môn đồ của Ngài mồ côi. Ngài hứa sẽ ban Đức Thánh Linh. Đức
Chúa Giê-su nói ở đây là Ngài sẽ ban “Đấng Yên ủi” khác. Những chữ mà
Đức Chúa Giê-su dùng ở đây rất quan trọng. Ngài hứa sẽ ban Đấng Yên
ủi khác. Chữ Hy Lạp cho “khác” là allos. Trong ngôn ngữ Hy Lạp của Tân
Ước, allos có nghĩa là Đấng Christ sẽ ban Đấng Yên ủi khác. Đấng Yên ủi
này là một Đấng riêng biệt. Nhưng Ngài có bản tính giống như Đức Chúa
Trời. Nói cách khác, Đức Chúa Giê-su hứa sẽ ban một Đấng giống như
Ngài. Đây là Đấng sẽ thay thế Đức Chúa Giê-su. Đấng Yên ủi là Đấng sẽ
tiếp tục làm công việc của Đấng Christ trong chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ
là đại diện của Đấng Christ.
Công việc này của Đức Thánh Linh là công việc của một người giúp
đỡ hay an ủi. Chữ Hy Lạp mà Kinh Thánh dùng ở đây cho “người giúp đỡ”
hay “an ủi” là parakletos (Giăng 14:16). Chữ này miêu tả một người được
gọi để hỗ trợ và giúp chúng ta. Vì vậy, cũng giống như Đức Chúa Giê-su là
một Đấng, Đức Thánh Linh cũng là một Đấng. Kinh Thánh hỗ trợ ý tưởng
này bằng cách miêu tả hành vi của Đức Thánh Linh một cách riêng biệt
(Giăng 14:26; Giăng 15:26; Công vụ 15:28; Rô-ma 8:26; I Cô-rinh-tô 12:11;
và I Ti-mô-thê 4:1).
Tại sao chúng ta được yên ủi để biết rằng Đức Thánh Linh là một
nhân vật thay vì một quyền lực?
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ĐIỀU GÌ KHIẾN ĐỨC THÁNH LINH LÀ MỘT
ĐẤNG? Phần 1
Hãy đọc các câu sau đây: Rô-ma 8:14-16, 27; Rô-ma 15:30; I Cô-rinhtô 2:10; Công vụ 8:29; Công vụ 10:19, 20; và Công vụ 28:25. Những câu
này có nói về một quyền lực không có cá tính chăng? Tại sao có, tại sao
không?

Có thể nào một quyền lực không cảm xúc [vô cảm] hành động như một
trung gian giữa Đức Chúa Trời và chúng ta chăng? Một thần linh hay một
quyền lực vô cảm có thể bày tỏ cho chúng ta thấy những điều về Đức Chúa
Trời chăng? Một quyền lực vô cảm có thể nói không? Tất cả những câu
chúng ta vừa đọc có ý nghĩa hơn nhiều nếu chúng ta tin rằng Đức Thánh
Linh là một Đấng và không phải là một quyền lực vô cảm.
Hãy đọc các câu sau đây: Ê-phê-sô 4:30; Công vụ 5:3, 9; I Cô-rinh-tô
12:11; và Rô-ma 15:30. Những câu này cho thấy rằng Đức Thánh Linh
có cảm giác, suy nghĩ, và hành động như một Người thực sự thế nào?
Một cá tính được tạo thành từ ba điều: kiến thức (hay sự hiểu biết),
cảm giác, và ý chí. Ví dụ, chỉ có con người có thể cảm thấy đau khổ. Chỉ có
người có thể bị lừa gạt và nói dối. Chỉ có người có khả năng lựa chọn để
làm những gì mình muốn. (Có ý chí tự do lựa chọn để làm những gì mình
muốn có lẽ là một trong những phần quan trọng nhất của việc có một cá
tính.) Và chỉ có người có khả năng để yêu thương. Xét cho cùng, tình yêu
thật thì không phải là vô cảm. Tình yêu đến với một sự liên hệ rất cá nhân.
Tất cả những phần của một cá tính cho thấy rằng Đức Thánh Linh biết
Ngài là ai. Ngài có ý chí riêng của mình. Và Ngài tự do lựa chọn để hành
động về những suy nghĩ của mình. Ngài yêu thương. Ngài không phải là
một năng lực tuôn chảy. Ngài không phải là một quyền lực không có cá
tính. Thay vào đó, Đức Thánh Linh được nói đến với những nét cá nhân
(personal ways) trong Kinh Thánh. Tại sao? Tại vì chính Đức Chúa Trời là
một Đức Chúa Trời cá nhân (personal God). Và Đức Thánh Linh là Đức
Chúa Trời.
“Đức Thánh Linh có một cá tính. Nhưng giả sử Ngài không có. Nếu
vậy thì Ngài không thể làm chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
Ngài cũng phải là một Đấng thiêng liêng. Nhưng, một lần nữa, giả sử Ngài
không phải, thì Ngài không thể tìm ra những điều bí ẩn trong tâm trí Đức
Chúa Trời.” – Phỏng trích Ellen G. White, Evangelism, tr. 617.
Kinh Thánh coi Đức Thánh Linh là một Đấng. Quan điểm này giúp
xác định và tạo nên mối tương giao của chúng ta với Ngài thế nào? Có
điều gì khác nếu Đức Thánh Linh chỉ là một quyền lực vô cảm thay vì là
chính Đức Chúa Trời?
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ĐIỀU GÌ KHIẾN ĐỨC THÁNH LINH LÀ MỘT
ĐẤNG– Phần 2
Thật khó để hiểu biết Đức Thánh Linh là ai và để tưởng tượng Ngài là
một Đấng. Chúng ta không thể nhìn thấy, cảm thấy hoặc rờ Ngài được.
Chúng ta có thể tưởng tượng Đức Chúa Trời như một người Cha với một
thân hình có thể nhìn thấy hoặc cảm thấy hay rờ được (nếu không bằng
cặp mắt và đôi tay, thì chắc chắn chúng ta thấy Con Ngài). Chúng ta có Đức
Chúa Giê-su trong Phúc Âm. Ngài mặc lấy bản chất con người của chúng
ta. Ngài đến với chúng ta trong hình thể con người.
Tuy nhiên, Đức Thánh Linh được bày tỏ một cách rất khác. Ngài không
có thân thể, vì vậy, chúng ta không thể rờ Ngài. Vì lý do này, Ngài khó hiểu
hơn Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Kết quả là, một số người kết luận rằng Đức Thánh Linh chỉ là một
quyền lực vô cảm. Nhưng chúng ta đã thấy ý tưởng này không thực sự nói
đúng về Đức Thánh Linh. Bây giờ có những câu trong Kinh Thánh về Đức
Thánh Linh. Nhưng giả sử Ngài chỉ là một năng lực hay quyền lực vô cảm,
thì các câu này trong Kinh Thánh sẽ không có ý nghĩa.
Hãy cẩn thận đọc Rô-ma 15:13 và I Cô-rinh-tô 2:4. Hãy thử thay thế
ý nghĩa hoặc chữ được dùng cho Đức Thánh Linh với chữ “quyền lực” vô
cảm. Ý nghĩa hai câu đó thế nào? Tại sao chúng chỉ có ý nghĩa khi Đức
Thánh Linh thật sự là một Đấng?

Công vụ 15:28 nói rằng, “Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng
rằng”. Câu này sẽ không có ý nghĩa nếu Đức Thánh Linh chỉ là một quyền
lực hoặc một năng lực vô cảm. Thay vào đó, câu này nói về một Đấng. Vì
vậy, như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là hai Đấng, thì Đức Thánh
Linh cũng vậy.
Các tín đồ cũng được làm phép báp-têm “nhân danh Đức Chúa Cha và
Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19). Nhưng giả sử chúng
ta nghĩ về Hai Đấng đầu tiên được đề cập (Cha và Con) là Người, nhưng
không phải Đấng thứ Ba (Đức Thánh Linh). Quan điểm này không có ý
nghĩa. Thay vào đó, chúng ta phải nhận ra tất cả Ba Đấng là thành phần
của cùng Một Tên trong đó chúng ta được nhận phép báp-têm. Đây là lý
do tại sao Đức Thánh Linh đang nói đến ở đây ngang hàng với Đức Chúa
Cha và Đức Chúa Con.
Ellen G. White nói một cách khôn ngoan, “Có Ba Đấng Sống trong
Ba Ngôi Đức Chúa Trời... Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh
Linh.” – Phỏng trích Ellen G. White, Evangelism, tr. 615. Vì vậy, bà cũng nói
rất rõ ràng về sự kiện rằng Đức Thánh Linh là một Đấng.
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THẦN LẼ THẬT
Hãy đọc Giăng 14: 6 và Giăng 17:17. Ý nghĩa của lẽ thật trong những
câu này là gì?
Trong sách Giăng, chữ lẽ thật rất quan trọng. Ngày nay sự hiểu biết của
chúng ta về lẽ thật thường không rõ ràng. Và thật khó để định nghĩa. Trong
thế giới Tây phương, lẽ thật đã được thành hình bởi các tư tưởng gia Hy
Lạp. Họ sống cách đây hằng trăm năm. Nhưng trong Kinh Thánh, và rất rõ
ràng trong Phúc âm Giăng, lẽ thật có một ý nghĩa rất chính xác và về một
người: Đức Chúa Giê-su là lẽ thật (Giăng 14:6). Lời Chúa được viết xuống
(Kinh Thánh) là trung thực (so sánh với Giăng 17:17; Thi thiên 119:142).
Và lẽ thật của Đức Chúa Trời cũng được bày tỏ cho chúng ta bằng một cách
cao nhất và quyền lực nhất trong Con Người của Đức Chúa Giê-su Christ.
Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài cho chúng ta qua Đức Chúa Giê-su. Kinh
Thánh nói rất rõ ràng điều này cho chúng ta.
Đọc Giăng 15:26 và Giăng 16:13. Đức Thánh Linh hành động hoặc
phục vụ như là “Thần Lẽ Thật” thế nào?
Giăng 16:13 cho biết Thần Lẽ Thật sẽ hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ
thật. Và Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật bằng cách chỉ cho chúng ta về
Đức Chúa Giê-su Christ. Thí dụ, Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhớ lại
những gì Đức Chúa Giê-su đã nói (Giăng 15:26) và làm cho chúng ta.
Sau đó, lẽ thật mà Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào thì có tính cách cá
nhân. Đức Thánh Linh đề cao Đức Chúa Giê-su, và Ngài dẫn đưa chúng ta
vào một mối tương giao sống và trung thành với Đức Chúa Giê-su. Chúa
Giê-su cũng nói về Đức Thánh Linh với người phụ nữ Sa-ma-ri. Ngài nói
rằng chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng “tâm thần và lẽ thật”
(Giăng 4:24). Chúng ta cũng cầu xin sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Đó là vì Ngài sẽ dẫn chúng ta tới Đức Chúa Giê-su. Và Đức Chúa Giê-su là
“đường đi, lẽ thật và sự sống” (Giăng 14:6).
Lẽ thật trong Kinh Thánh không phải là một lý thuyết không rõ ràng (ý
tưởng khó kiểm chứng). Lẽ thật đưa chúng ta đến một mối tương giao cá
nhân sâu xa và trung thành với Đấng Tạo Hóa và Cứu Chúa của chúng ta
(Đấng Cứu Thế). Đấng Tạo Hóa chúng ta được gọi là “Đức Chúa Trời chân
thật” (so sánh Phục truyền 32:4 và Thi thiên 31:5). Vì vậy, thật rất đúng để
gọi Đức Thánh Linh “Thần Lẽ thật” (Giăng 14:17; Giăng 16:13). Sau cùng,
Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh cho chúng ta (Giăng 15:26).
Ý nghĩ rằng lẽ thật là một Đấng có ý nghĩa gì đối với bạn? Hãy thảo
luận câu trả lời của bạn trong lớp học.
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ĐIỀU ĐÓ CÓ SAO KHÔNG?

Đức Thánh Linh có một cá tính không? Câu hỏi này rất quan trọng. Đó
là một câu hỏi ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng của chúng ta một cách
rất thật và thực tế. “Nhưng chúng ta hãy giả sử rằng Đức Thánh Linh là
một Đấng thiêng liêng. Và chúng ta cũng giả sử rằng chúng ta cũng nghĩ
đến Ngài như một quyền lực vô cảm. Nếu vậy, thì chúng ta đang cướp đi
sự tôn trọng, danh dự, và tình yêu của một Đấng thiêng liêng mà Ngài rất
xứng đáng nhận lãnh.” – Phỏng trích LeRoy Edwin Froom, The Coming of
the Comforter, tr. 40.
Giả sử chúng ta nghĩ về Thánh Linh chỉ như là một quyền lực thần
thánh huyền bí. Sau đó, những suy nghĩ của chúng ta sẽ là: Làm thế nào
tôi có thể có nhiều Đức Thánh Linh hơn? Nhưng giả sử chúng ta nghĩ về
Đức Thánh Linh là một Đấng, thì chúng ta sẽ hỏi: Làm thế nào Đức Thánh
Linh có thể có nhiều tôi hơn? Điều rõ ràng là: Bạn muốn chiếm hữu Đức
Thánh Linh, hay bạn muốn Đức Thánh Linh chiếm hữu bạn? Bạn có chống
lại ảnh hưởng của Ngài không? Hay bạn sẵn sàng vui vẻ vâng lời Ngài (đọc
Rô-ma 8:12-14; Ga-la-ti 5:18-24)? Bạn có muốn dùng Đức Thánh Linh
theo chương trình của bạn không? Hay bạn muốn lệ thuộc vào Ngài? Bạn
có để Ngài giúp bạn trở nên giống Đức Chúa Giê-su không? Bạn có tin
cậy Ngài làm những gì Ngài muốn cho bạn không? Bạn có nghiêm túc
nghĩ rằng “thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh không? Thánh
Linh ở trong bạn, và bạn đã nhận được Thánh Linh từ Đức Chúa Trời” (I
Cô-rinh-tô 6:19)? Và bạn có sẵn sàng để tôn vinh Đức Chúa Trời trong đời
sống của mình không?
Đọc Rô-ma 5:5 và Ê-phê-sô 2:18, 19. Trong những câu này, làm thế
nào Đức Thánh Linh và tình yêu của Đức Chúa Trời kết hợp với nhau?
Tình yêu đó có ảnh hưởng gì đối với cá nhân bạn và đối với hội thánh?

Chỉ con người mới có sự tự do lựa chọn để hợp tác với nhau. Sau đó,
chúng ta được mời gọi để làm việc với Đức Thánh Linh khi Ngài hướng
dẫn và thay đổi chúng ta và thay đổi hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng
ta cần phải chấp nhận Đức Thánh Linh như một Đấng trong Ba Ngôi Đức
Chúa Trời (Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh). Nhưng
giả sử chúng ta không chấp nhận. Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta để
bỏ Ngài qua một bên, và làm cho lòng chúng ta cứng lòng hơn. Và chúng ta
cũng có thể cứng lòng để chống lại sự ảnh hưởng của Ngài trong việc thay
đổi cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn nhớ mình là những kẻ sa
ngã, bị tội lỗi làm hư hỏng. Chúng ta luôn luôn cần ân điển của Đức Chúa
Trời để thay đổi cuộc đời mình. Vì vậy, đừng bỏ qua sự nhắc nhở của Đức
Thánh Linh trong đời sống để làm những điều đúng. Quả thật, chúng ta
cần phải dâng hiến mình nhiều hơn cho Ngài.
“Chúng ta không thể dùng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh phải
dùng chúng ta.” The Desire of Ages, tr. 672. Bạn nghĩ Ellen G. White muốn
nói gì trong hai câu này? Làm thế nào Thánh Linh có thể dùng chúng ta?
(Đọc Phi-líp 2:13).
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Thứ Sáu

27 Tháng 1

NGHIÊN CỨU BỐ TÚC:
Hãy đọc những gì Ellen G. White nói gì về Đức Thánh Linh trong The
Desire of Ages, tr. 669-672. Xin cũng đọc Evangelism, tr. 613-617.
Đức Chúa Giê-su kêu gọi các môn đồ và giao công việc cho họ trong
Ma-thi-ơ 28:18-20, “Đức Chúa Giê-su đến gần, phán cùng môn đồ như
vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy
đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh
Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã
truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận
thế.” Xin lưu ý Đức Chúa Giê-su phán với các người theo Chúa làm phép
báp-têm cho các môn đồ nhân “danh” (số ít – nghĩa là một) Đức Chúa
Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ngài không nói “những danh”
của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, nhưng chỉ một “danh”, từ chữ
Hy-lạp onoma. Từ ngữ này là bằng chứng mạnh mẽ hơn rằng Đức Chúa
Trời chúng ta thờ phượng là Ba Đấng trong một Đức Chúa Trời. “Hỡi
Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có
một không hai” (Phục truyền 6:4).
Bài học tuần này đã nói lên một điều quan trọng. Không ai đặt câu
hỏi là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là các Đấng và có những cá tính.
Vậy, tại sao mọi người đặt câu hỏi về cá tính (personality) và nhân cách
(personhood) của Đức Thánh Linh? Trong Kinh Thánh, chúng ta có tình
yêu, sự chăm sóc, và sự an ủi của chính Đức Chúa Trời làm việc trong
chúng ta và qua chúng ta. Đó là bản tính của Đức Thánh Linh và những
việc Ngài làm. Thật tốt đẹp hơn nhiều để biết rằng quyền lực này là một
Đấng, cũng giống như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-su. Vâng, điều này
thật khó để hiểu hoàn toàn. Nhưng đồng thời, chúng ta không thể hoàn
toàn hiểu được một điều căn bản như ánh sáng và gió. Vì vậy, cũng hợp lý
thôi nếu chúng ta không thể hiểu hoàn toàn Đức Thánh Linh là ai.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Lẽ thật là một Người, Đức Chúa Giê-su Christ. Ý tưởng này nghĩa là

gì? Tại sao Đức Chúa Giê-su là Lẽ Thật? Làm thế nào chúng ta hiểu “lẽ
thật” là một Người thay vì là một ý tưởng hay một lý thuyết?
2. Ellen G. White viết: “Chúng ta cần phải nhận biết rằng Đức Thánh
Linh là một Đấng như Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh bước đi trên
đất này” – Phỏng trích Evangelism, tr. 616. Câu này cho chúng ta biết
Ðức Thánh Linh có thật thế nào?
3. Hãy ôn lại một số trong những điều chúng ta học được trong tuần
này về Đức Thánh Linh là một Đấng. Điều gì an ủi nhất đối với bạn?
Những điều gì về Ngài có ý nghĩa nhất đối với bạn?
4. Điều gì khiến bạn cảm nhận nhiều hơn – một quyền lực vô cảm hay
một người? Câu trả lời của bạn nói gì về đức tin của bạn?
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28 Tháng 1 – 3 Tháng 2
Bài Học 5

PHÉP BÁP-TÊM VÀ SỰ ĐẦY TRÀN
ĐỨC THÁNH LINH
CÂU GỐC: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến,
hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Mác 1:8; Ê-phêsô 5:18; Công vụ 13:52; Lu-ca 11:8-10; Công vụ 5:32; Ga-la-ti 5:16-26.

L

à Cơ Đốc nhân, chúng ta phải được tràn đầy Đức Thánh Linh. Không
có Ngài, sự làm chứng của chúng ta sẽ không có quyền lực. Không
có Ngài, đời sống theo Chúa của chúng ta sẽ là một gánh nặng. Thí
dụ, giả sử chúng ta có học thức, có tài năng, và nói giỏi, nhưng không có
Đức Thánh Linh, thì chúng ta không thể sống cuộc đời như Đức Chúa Trời
muốn cho chúng ta. Và chúng ta sẽ không có sự bảo đảm về sự cứu rỗi.
Chúng ta sẽ không biết được niềm vui đến từ sự phục vụ Chúa. Chúng ta
chỉ có tên là Cơ Đốc nhân nhưng không sống thật. Nếu một Cơ Đốc nhân
chỉ có tên thì không thật sự là Cơ Đốc nhân.
Nhưng Đức Chúa Giê-su muốn chúng ta sống cuộc đời dư dật. Ngài
muốn chúng ta sống cuộc đời hạnh phúc, có ý nghĩa, và có mục đích. Ngài
muốn cuộc đời của chúng ta đặt nền tảng từ nguồn của mọi sự sống: Đức
Chúa Giê-su Christ. Đức Chúa Giê-su, Đấng Tạo Hóa chúng ta là cách
duy nhất để được sự sống đời đời. Ngài phán, “Ta là đường đi, lẽ thật và
sự sống; Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Điều
này có nghĩa là sự sống dư dật này chỉ có thể đạt được bằng cách kết hợp
với Đức Chúa Giê-su. Và việc kết hợp với Đức Chúa Giê-su chỉ có thể xảy
ra qua việc làm của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta.
Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu những gì Kinh Thánh nói về phép
báp-têm của Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ tìm hiểu được đầy dẫy Đức
Thánh Linh nghĩa là gì. Chúng ta cũng sẽ xem xét một số bằng chứng cho
thấy rằng chúng ta, quả thật được đầy dẫy Thánh Linh.
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Thứ Nhất

29 Tháng 1

PHÉP BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH
Hãy đọc Mác 1:8. (So sánh câu này với Ma-thi-ơ 3:11; Lu-ca 3:16;
và Giăng 1:33.). Cũng đọc Công vụ 1:5 và 11:16. Theo những câu này,
có hành động quan trọng nào khác xảy ra cùng với phép báp-têm của
Thánh Linh?
Trong Tân Ước chỉ có bảy câu nói về phép báp-têm bằng Đức Thánh
Linh. Bốn câu nói về Giăng Báp-tít và về Lễ Ngũ Tuần. Tại Lễ Ngũ Tuần,
Đấng Christ đã ban Ðức Thánh Linh cho các môn đồ của Ngài. Món quà
này đánh dấu sự khởi đầu của “những ngày cuối cùng” của lịch sử cứu rỗi.
Bốn sách Phúc Âm đều nói về phép báp-têm của Đức Thánh Linh.
Nhưng sách của Giăng không mô tả phép báp-têm trong cùng một cách
như các sách của Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca. Thí dụ, Giăng không nói về báptêm của Thánh Linh như một điều gì đó chỉ xảy ra trong tương lai. Thay
vào đó, ông nói rõ rằng phép báp-têm của Thánh Linh là một kinh nghiệm
liên tục. Phép đó có quyền lực liên tục trong đời sống của người tín đồ
(Giăng 1:33).
Giăng 1:29 nói về một công việc quan trọng khác của Đức Chúa Giêsu. Đó là cất đi tội lỗi chúng ta và ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Cả
hai kinh nghiệm này xảy ra trong Công vụ 2:38. Mắt các môn đồ được mở
ra và họ nhận được sự tha tội và Đức Thánh Linh. Công vụ 10:43, 44 nói
những kinh nghiệm tương tự xảy ra trong nhà của Cọt-nây. Sau đó, Phi-erơ nói với các nhà lãnh đạo Do Thái tại Giê-ru-sa-lem về những gì đã xảy
ra. (Công vụ 11:16). Ông cho thấy rằng Đức Thánh Linh đã tuôn đổ ra trên
Cọt-nây và tất cả những người ở trong nhà. Vì vậy, Phi-e-rơ nói bây giờ
không ai có thể ngăn cản những người này chịu báp-têm bằng nước. Phép
báp-têm bằng nước là phép báp-têm của sự ăn năn (Công vụ 19:4). Chúng
ta có muốn nhận được Đức Thánh Linh không (Công vụ 2:28-39)? Nếu có
thì chúng ta phải từ bỏ tội lỗi, và chúng ta phải chịu phép báp-têm nhân
danh Đức Chúa Giê-su.
Trong Tân Ước, tiếp nhận Đức Thánh Linh đi đôi với phép báp-têm. Cả
hai đều chỉ về sự tái sinh mới của chúng ta, vì trong phép báp-têm, chúng
ta trở thành người của Đấng Christ. Tại sao Đức Chúa Giê-su ban Đức
Thánh Linh cho chúng ta? Ngài muốn chúng ta sống trong quyền năng của
Ngài. Và Ngài muốn chúng ta chia sẻ tin mừng này với những người khác.
Tin mừng đó là Ngài cất đi tội lỗi của chúng ta.
Sau đó, tất cả các tín đồ sẽ được uống chung một Thánh Linh. Trong I
Cô-rinh-tô 12:13, sứ đồ Phao-lô nói rằng tất cả chúng ta được chịu phép
báp-têm bởi Thánh Linh thành một thân thể của những người tin. Ông
nói về sự quan trọng của tất cả các tín hữu hiệp thành một trong tâm trí.
Các chữ “tất cả” là rất quan trọng. Phao-lô kết nối sự hiệp nhất trong Đấng
Christ của tất cả các tín hữu với phép báp-têm của Đức Thánh Linh.
Kinh nghiệm của bạn trong phép báp têm bởi Đức Thánh Linh là gì?
Ngài có ý nghĩa gì cho cuộc đời của bạn? Bạn sẽ như thế nào nếu không
có Ngài làm việc trong bạn?
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Thứ Hai

30 Tháng 1

ĐƯỢC ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH
Xin đọc Ê-phê-sô 5:18; Công vụ 13:52; Rô-ma 8:9. Được đầy dẫy Đức
Thánh Linh có nghĩa là gì? Làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh
Linh trong đời sống chúng ta?

Trước hết, chúng ta cần phải chịu phép báp-têm và thuộc về Đấng
Christ. Sau đó, chúng ta phải sống trong quyền lực của Đức Thánh Linh.
Để sống trong Thánh Linh có nghĩa là được đầy dẫy Thánh Linh. Có nhiều
câu trong Tân Ước nói về những người được tràn đầy Thánh Linh (Lu-ca
1:41, 67; Công vụ 2:4; Công vụ 4:8, 31; Công vụ 9:17; Công vụ 13:9). Sứ đồ
Phao-lô dùng chữ đầy dẫy để miêu tả một người đã hoàn toàn dâng hiến
cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời. Người này sẵn sàng để được Đức Thánh
Linh hướng dẫn. Bây giờ Chúa có thể làm việc trong đời sống của họ.
Được đầy dẫy Đức Thánh Linh nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta dâng
tất cả đời sống chúng ta cho quyền năng của Ngài để thay đổi chúng ta.
Sau đó, chúng ta sẽ bày tỏ Đức Chúa Giê-su trong đời sống, lời nói, và tư
tưởng của mình.
Chúng ta nhận được Đức Thánh Linh bằng cách tin những gì chúng ta
nghe về Ngài (Ga-la-ti 3:2); bằng đức tin (Ga-la-ti 3:14) khi chịu phép báptêm (Tít 3:5, 6). Nhưng chúng ta cũng cần phải tìm kiếm để được đầy dẫy
Đức Thánh Linh mỗi ngày. Chúng ta không thể sống nhờ một kinh nghiệm
mạnh mẽ mà chúng ta đã nhận được từ năm trước, tháng trước hay thậm
chí ngày hôm qua. Chúng ta cần Thánh Linh tuôn tràn vào chúng ta mỗi
ngày. Tại sao? Bởi vì mỗi ngày đem lại những thử nghiệm và khó khăn mới.
Trong Công vụ 13:52, chữ Hy lạp “đầy dẫy” thực sự có nghĩa là “được
[luôn luôn] đầy tràn.” Vì vậy, được đầy dẫy Thánh Linh không phải là việc
xảy ra một lần. Đó là một điều mà chúng ta nên tìm kiếm và nhận được
mỗi ngày. Nói cách khác, sự đầy dẫy này phải được lặp đi lặp lại. Sau đó,
mỗi phần của đời sống chúng ta sẽ được đầy tràn với sự hiện diện của Ngài.
Và chúng ta sẽ được cung cấp quyền lực để sống như chúng ta nên sống.
Được tràn đầy Ðức Thánh Linh không có nghĩa là chúng ta có nhiều Ngài
hơn, nhưng có nghĩa là Ngài chiếm hữu chúng ta nhiều hơn. Chúng ta phải
dâng hiến mỗi phần trong đời sống chúng ta cho Thánh Linh mỗi ngày.
Chỉ sau đó Ngài có thể dùng chúng ta cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
“Tôi muốn giúp bạn hiểu rằng những người bởi đức tin có Đức Chúa
Giê-su sống ở trong lòng thì đã nhận được Đức Thánh Linh. Mỗi người
tiếp nhận Đức Chúa Giê-su là Cứu Chúa của mình cũng nhận được Đức
Thánh Linh. Thánh Linh sẽ hướng dẫn từng tín hữu. Ngài sẽ làm cho họ
nên thánh. Và Ngài sẽ làm chứng cho họ về Đức Chúa Trời.” – Phỏng trích
Ellen G. White, Manuscript Releases, quyển 14, tr. 71.
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Thứ Ba

31 Tháng 1

NHỮNG ĐIỀU KIỆN: PHẦN 1
Lời Chúa (Kinh Thánh) cho thấy các điều kiện cần thiết để được Đức
Thánh Linh sống trong chúng ta. Chúng ta sẽ coi một số những điều kiện
quan trọng này trong hai ngày tới.
Xin đọc Công vụ 2:37, 38. Theo những câu này, điều kiện đầu tiên để
nhận được Đức Thánh Linh là gì?
Một điều kiện để nhận được Đức Thánh Linh là sự ăn năn. Nghe Lời
Chúa có thể giúp chúng ta hiểu mình tội lỗi và đi xa Chúa thế nào. Sự ăn
năn thật là nhiều hơn chỉ cảm thấy buồn rầu về các kết quả khủng khiếp
của tội lỗi mình, nhưng là một sự thay đổi hoàn toàn trong tâm trí. Điều đó
giúp chúng ta nhìn thấy thực trạng của tội lỗi: xấu xa và gian ác, vì tội lỗi là
tranh chiến chống lại Đức Chúa Trời. Cách duy nhất chúng ta có thể kinh
nghiệm sự ăn năn thật là được cảm động bởi tình yêu của Đức Chúa Trời,
“Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung
Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến
sự ăn năn sao” (Rô-ma 2:4)?
Xin đọc Ga-la-ti 3:14 và Gia-cơ 1:6-8. Những câu này nói chúng ta
phải tin cậy vào Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nhận được Đức
Thánh Linh mà không có đức tin nơi Lời của Ngài. Tại sao?
Đức Chúa Giê-su đã hứa sẽ gửi Thánh Linh như đại diện của Ngài.
Trong đức tin chúng ta nhận được món quà đã hứa. Nhưng giả sử chúng ta
nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời và không tin lời của Ngài, thì chúng
ta giống như người có hai lòng. Một người như thế không thể mong đợi để
nhận được bất cứ điều gì từ Chúa. Suy cho cùng, đức tin thì nhiều hơn là
tin rằng một cái gì đó là thật. Đức tin có nghĩa là sống những gì chúng ta
tin. Đó cũng có nghĩa là tin cậy Chúa giữ Lời của Ngài và Ngài không làm
cho chúng ta thất vọng, dù có vấn đề gì xảy ra.
Đọc Lu-ca 11:8-10, 13. Theo những câu này, tại sao cầu nguyện liên
tục và đều đặn đem lại sự khác biệt?
Lời cầu nguyện liên tục và đều đặn không thay đổi ý định của Chúa.
Cầu nguyện không đem Đức Chúa Trời xuống với chúng ta, nhưng thay
đổi chúng ta, đem chúng ta vào sự hiện diện của Ngài. Cầu nguyện đem
chúng ta lên với Ngài. Những lời cầu nguyện cho thấy mục đích chắc chắn
của chúng ta, và chuẩn bị chúng ta để tiếp nhận món quà Đức Thánh Linh.
Làm thế nào chúng ta có thể học để trở thành nghiêm túc hơn, cầu
nguyện nhiều hơn, và không ích kỷ trong đời sống cầu nguyện của
mình? Tại sao quan trọng cho chúng ta để học những điều này?
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NHỮNG ĐIỀU KIỆN: PHẦN 2
Xin đọc Công vụ 5:32. Tại sao vâng Lời Đức Chúa Trời là một điều
kiện quan trọng để nhận được Đức Thánh Linh?

Lúc đó, cũng như bây giờ, Đức Thánh Linh được ban cho tất cả những
ai vâng lời Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, sự yêu mến và vâng lời đi
đôi với nhau. Và đức tin thật được thể hiện trong sự vâng phục. Chúng ta
phải hết lòng tin cậy vào Chúa. Sau đó chúng ta sẽ tuân giữ các điều răn
của Ngài. Như Đức Chúa Giê-su phán, “Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời
ta” (Giăng 14:23).
Trong I Giăng 2:4, 5, chúng ta đọc, “Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không
giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người.
Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn
vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài.” Đó là những
lời mạnh mẽ. Từ Giăng chúng ta cũng biết rằng, “Ai vâng giữ các điều răn
Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng
ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban
cho chúng ta” (I Giăng 3:24).
Hãy đọc Giu-đe 18-21. Tại sao chúng ta cần phải tránh tất cả những
suy nghĩ và hành động không trong sạch? Giữ tâm trí chúng ta tinh
khiết giúp chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh thế nào?

Ngọn lửa của Thánh Linh không thể cháy sáng trong cuộc đời khi chúng
ta hướng về thế gian. Vì vậy, chúng ta cần phải được đầy tràn tình yêu của
Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải duy trì sự liên kết với Ngài qua lời cầu
nguyện. Nếu làm như vậy thì sự cầu nguyện và tình yêu của Chúa sẽ bảo vệ
chúng ta khỏi những suy nghĩ và hành động không trong sạch, và sẽ giúp
chúng ta có một tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu, và kỷ luật (II Ti-mô-thê
1:6, 7). Chúng ta phải chiến đấu kịch liệt với bản ngã. Chỉ khi đó chúng ta
sẽ là loại người mà Chúa muốn.
“Một người có thể trở nên hữu ích không giới hạn nếu đặt bản ngã
qua một bên. Người này sẽ dành chỗ cho Đức Thánh Linh làm việc
trong lòng mình. Người đó sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn thuộc về
Đức Chúa Trời”. – Phỏng trích Ellen G. White, The Desire of Ages, tr. 250,
251. Làm thế nào bạn có thể sống theo câu này trong đời sống thiêng
liêng của mình?
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SỰ KHÁC BIỆT GIỮA SỐNG CHO MÌNH VÀ SỐNG
CHO CHÚA
Đọc Ga-la-ti 5:16-26. So sánh những câu này với Ê-phê-sô 5:1-9, 1720. Liệt kê những sự khác biệt giữa một đời sống cho mình và một đời
sống được đầy dẫy Thánh Linh.
Người Ích kỷ
Muốn điều xấu và không đẹp lòng
Chúa
Không vâng theo ý muốn Chúa
Ích kỷ
Bày tỏ trái của tội lỗi
Khoe khoang, và không thấy cần
sự tha thứ

Người được Thánh Linh điều
khiển
Muốn điều tốt và đẹp lòng Chúa
Vâng theo ý muốn Chúa
Vô vị kỷ
Bày tỏ trái của Thánh Linh
Thấy cần sự tha thứ và ca tụng
Đức Chúa Giê-su vì những gì Ngài
đã làm

Chúng ta không thể tự mình thay đổi, vì chúng ta không có thực quyền
để làm như vậy. Chúng ta quá tội lỗi để thử. Sức mạnh để thay đổi phải
đến từ Đức Chúa Trời. Sự thay đổi tâm trí của chúng ta chỉ xảy ra nhờ sức
mạnh của Đức Thánh Linh. Không có sự thay đổi bề ngoài, chẳng hạn như
sửa đổi một thói quen xấu, làm chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân. Sự thay
đổi phải đến từ một tấm lòng được làm mới bởi Đức Thánh Linh.
Sự thay đổi này là công trình của cả một đời. Đó là một công việc sẽ có
lúc lên lúc xuống. Nhưng đó là công việc mà Đức Chúa Trời hứa sẽ làm
trong chúng ta nếu chúng ta đầu phục Ngài. Phi-líp 1:6 nói, “Tôi tin chắc
rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến
ngày của Đức Chúa Giê-su Christ”.
Trong những phần nào của cuộc đời mình bạn thấy sự ích kỷ? Và
trong những phần nào bạn thấy Đức Thánh Linh đang làm việc? Câu trả
lời của bạn cho biết gì về chính mình và các lựa chọn bạn cần phải làm?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Chúng ta đều muốn làm chủ cuộc đời của mình. Chúng ta thường lệ
thuộc vào nỗ lực của mình để được tất cả những gì có thể. Trong thực tế,
nhiều người dành cả cuộc đời của họ cố gắng để được làm chủ. Còn những
người khác sợ không được làm chủ. Nan đề này con người chỉ tìm thấy câu
trả lời trong Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng Tạo Hóa và Cứu Chúa chúng
ta. Ngài muốn chúng ta để cho Ngài toàn quyền điều khiển cuộc đời chúng
ta. Ngài biết và yêu thương chúng ta hơn tất cả mọi người.
Tình yêu này của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta mở ra cánh cửa
để Ngài làm việc trong đời sống chúng ta. Lựa chọn để dâng lòng chúng ta
cho sự kiểm soát của Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ đem lại cho chúng ta
sự bình an của Ngài. Ngài sẽ ban cho chúng ta nhiều cơ hội để trở thành
một ơn phước cho người khác. Nhưng chúng ta cần phải muốn quyền lực
này trong đời sống mình. Suy cho cùng, Đức Chúa Trời không ép buộc
chúng ta. Chúng ta có sự tự do lựa chọn để phục vụ Chúa hay quay lưng
lại với Ngài. Giả thử chúng ta muốn được thật sự tự do trong Đấng Christ,
thì chúng ta cần lìa bỏ con đường tội lỗi cũ. Chúng ta muốn quyền lực của
Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta. Chúng ta phải để Đức Thánh
Linh sống trong chúng ta. Chúng ta không còn bị đoán phạt (Rô-ma 8:1),
và chúng ta sống “hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được
trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh
Linh” (Rô-ma 8:4). Sự tự do khỏi tội lỗi qua Thánh Linh Đức Chúa Trời là
sự tự do thật duy nhất mà chúng ta là những tội nhân có thể có.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Một số người nghĩ rằng tự do có nghĩa là có thể làm những gì bạn

muốn, khi nào bạn muốn, và cách nào bạn muốn. Có gì sai với ý tưởng
đó từ quan điểm của Cơ Đốc nhân? Ý tưởng của Kinh Thánh về sự tự
do thật là gì? (Đọc Thi Thiên 119:45; Luca 4:18; Giăng 8:34-36; II Côrinh-tô 3:17; và Ga-la-ti 5:1).
2. Điều quan trọng là phải đặt cái tôi qua một bên, là dâng cuộc đời hoàn
toàn cho Đức Chúa Trời. Sau đó, Đức Thánh Linh có thể làm việc cách
mạnh mẽ qua chúng ta. Hãy tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra nếu bạn đặt
cái tôi qua một bên. Hãy tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra nếu bạn hoàn
toàn mở lòng cho công việc của Đức Thánh Linh. Bạn nghĩ Đức Chúa
Trời có thể làm gì qua bạn? Điều đó sẽ khiến bạn là một ơn phước cho
những người khác thế nào?
3. “Cuộc đời của Cơ Đốc nhân không phải là một sự thay đổi nhỏ từ cuộc
đời cũ. Thay vào đó, đây là một sự thay đổi hoàn toàn của tâm trí. Cái
tôi và tội lỗi phải chết. Sau đó, Chúa sẽ ban cho chúng ta một đời sống
mới hoàn toàn. Sự thay đổi này có thể được thực hiện chỉ bởi quyền
năng của Đức Thánh Linh.” – Phỏng trích Ellen G. White, The Desire
of Ages, trang 172.
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ĐỨC THÁNH LINH VÀ SỐNG CUỘC ĐỜI
THÁNH THIỆN
CÂU GỐC: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh
em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể
của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa
Giê-su Christ chúng ta đến” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: I Phi-e-rơ 1:1416; Ê-sai 6:3; Hê-bơ-rơ 12:14; I Cô-rinh-tô 6:11; I Ti-mô-thê 1:8; Thi
thiên 15:1, 2.

T

hật rất dễ dàng cho lòng chúng ta trở nên cứng cỏi để chống lại sự
thánh thiện của Đức Chúa Trời. Và cũng rất dễ để quên là Đức Chúa
Trời ghét tội lỗi và sự dữ đến chừng nào.
Nhưng sự thánh thiện là một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh. Sự
theo đuổi một đời sống thánh thiện nên là mục tiêu của mọi Cơ Đốc nhân.
Chúng ta cũng mong muốn sống yêu thương và tinh khiết như Đức Chúa
Giê-su. Chúng ta phải cảm thấy buồn sâu xa bởi những người có thái độ
“Tôi thánh thiện hơn bạn”. Nhưng, đồng thời, chúng ta nên mong muốn
sống một cuộc đời trong sạch và thánh thiện.
Tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thánh thiện của Ngài đi đôi với nhau.
Hai điều này không thể tách rời. Nếu không có sự thánh thiện của Đức
Chúa Trời, tình yêu của Ngài sẽ chỉ là một cảm giác. Nếu không có tình
yêu, sự thánh thiện của Đức Chúa Trời có vẻ nghiêm khắc và không thân
thiện. Đi đôi với nhau, tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thánh thiện của
Ngài là những phần căn bản nhất của Ngài.
Vì vậy, Đức Thánh Linh liên hệ chặt chẽ với mục tiêu của chúng ta về
đời sống thánh thiện. Suy cho cùng, tên của Đức Chúa Trời là Đức Thánh
Linh. Và Ngài được gọi là “Thần Linh của thánh đức” (Rô-ma 1:4). Vậy
thì tên của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là thánh. Tên của
Ngài nhắc nhở chúng ta rằng ước vọng lớn của Đức Chúa Trời là làm cho
tội nhân trở nên thánh nhân.
Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn sự nên thánh và sống một đời
thánh thiện nghĩa là gì.
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SỰ THÁNH THIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Đọc I Phi-e-rơ 1:14-16. Tại sao sự thánh thiện của Đức Chúa Trời
là lý do lớn nhất cho chúng ta để sống một cuộc đời thánh thiện? Điều
gì khiến bạn sống một cuộc đời thánh thiện? Đức Chúa Trời là thánh
nghĩa là gì?
Ngày nay rất phổ thông để nói về tình yêu của Đức Chúa Trời mà không
đề cập đến sự thánh của Ngài. Đúng, Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
Đồng thời, tên của Ngài trong Kinh Thánh liên quan với ý tưởng về sự
thánh hơn là với bất kỳ ý tưởng nào khác (Thi thiên 89:18; Ê-sai 40:25;
Giê-rê-mi 51:5; Ê-xê-chi-ên 39:7; Khải huyền 4:8). Đó là vì chữ thánh miêu
tả tâm trí Đức Chúa Trời rất tinh khiết. Sự thánh của Chúa cho thấy rằng
Ngài hoàn toàn tốt. Và điều đó có nghĩa là trong Ngài hoàn toàn không có
điều ác.
Đức Chúa Trời có quyền lực không giới hạn. Ngài có kiến thức hoàn
hảo, và Ngài có quyền phép để ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Nhưng giả sử
Ngài có tất cả quyền lực nhưng không thánh, thì chúng ta sẽ sợ quyền năng
của Ngài. Thay vào đó, Ngài là Đức Chúa Trời mà chúng ta nên yêu thương.
Quyền năng của Ngài là quyền năng thánh. Sự thương xót của Ngài là
sự thương xót thánh. Sự khôn ngoan của Ngài là sự khôn ngoan thánh. Và
tình yêu của Ngài là tình yêu thánh. Vì vậy, sự thánh là chữ để miêu tả Đức
Chúa Trời đúng nhất. Hơn bất kỳ chữ nào khác, chữ này miêu tả Ngài là ai.
Nói rằng Đức Chúa Trời không tinh khiết hay không thánh có thể còn tệ
hơn là từ chối Ngài. Từ chối Đức Chúa Trời hằng sống thì cũng giống như
nói rằng không có Đức Chúa Trời. Nhưng nói Đức Chúa Trời không tinh
khiết hay không thánh là nói Ngài xấu xa và đáng ghét.
Sự thánh thiện của Đức Chúa Trời phân rẽ Ngài khỏi tội lỗi. Ngài chỉ
làm và nghĩ những điều tốt, vì Ngài là tốt. Nói cách khác, sự thánh thiện có
nghĩa là có một tấm lòng tinh khiết và chỉ làm những sự lựa chọn tốt lành
và tinh khiết. Điều đó có nghĩa là tách biệt khỏi tội lỗi. Và đối với chúng
tôi, điều này có nghĩa là làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Ê-sai 6:3 và Khải huyền 4:8 miêu tả Đức Chúa Trời là “Thánh thay,
thánh thay, thánh thay.” Những người viết Kinh Thánh lặp đi lặp lại một
chữ quan trọng. Họ lặp lại các chữ để kêu gọi sự chú ý vào những gì đang
nói. Đức Chúa Giê-su cũng kêu gọi sự chú ý với những ý tưởng quan trọng
bằng cách lặp lại lời nói. Ví dụ, Ngài lặp đi lặp lại “Quả thật, quả thật (Giăng
5:24; Giăng 6:47,) và “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem” (Ma-thi-ơ 23:37).
Ngài cũng nhắc lại tên của một người hai lần: “Ma-thê, Ma-thê” (Lu-ca
10:41). Sự thánh thiện của Đức Chúa Trời là điều duy nhất được lặp đi lặp
lại ba lần trong một câu, và đó là về chính Đức Chúa Trời. Lặp đi lặp lại
chữ “thánh” ba lần trong một câu có nghĩa là sự thánh khiết rất quan trọng.
Bạn sẽ sợ Chúa thế nào nếu Ngài không thánh và yêu thương? Câu
trả lời của bạn cho biết lý do tại sao chúng ta nên biết ơn Đức Chúa Trời
vì Ngài thánh khiết và yêu thương?
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SỰ THÁNH KHIẾT NGHĨA LÀ GÌ?
“Hãy đến gần Đức Chúa Giê-su hơn. Bên cạnh Đức Chúa Giê-su, bạn
sẽ thấy mình thực sự tội lỗi. Thấy mình rõ ràng như vậy là bằng chứng cho
thấy sự dối trá của Sa-tan đã bị mất quyền lực. Đây là bằng chứng cho thấy
quyền lực ban sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời đang làm việc trong
đời sống của bạn.” – Phỏng trích Ellen G. White, Steps to Christ, tr. 64, 65.
Đọc Ê-phê-sô 1:4; Ê-phê-sô 5:25-27; và Hê-bơ-rơ 12:14. Trong những
câu này, mục đích của Đức Chúa Trời là gì cho tất cả dân sự của Ngài và
cho Hội thánh?

Sự thánh khiết vừa là món quà của Ðức Chúa Trời vừa là mạng lệnh của
Ngài. Chúng ta nên cầu xin sự nên thánh mỗi ngày. Và chúng ta phải cầu
xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta sống thánh khiết mỗi ngày. Suy cho cùng,
sự thánh là trái của Thánh Linh, và được bày tỏ qua đời sống của chúng ta.
Điều này cũng được bày tỏ khi chúng ta bước đi bởi Đức Thánh Linh với
Đấng Christ mỗi ngày (Ga-la-ti 5:16, 22, 25). Sự thánh khiết, trong một
chữ, là giống như Đấng Christ, nghĩa là sống đời vị tha như Ngài. Đây có
nghĩa là thuộc về Đức Chúa Giê-su, sống như con cái Ngài, yêu mến và
vâng lời Ngài. Điều đó cũng có nghĩa là càng ngày càng giống Ngài nhiều
hơn. Nói cách khác, định nghĩa căn bản của sự thánh khiết là được dành
riêng cho một mục đích đặc biệt cho Đức Chúa Trời. Mặt khác, sự thánh
cũng có nghĩa là tốt lành và tinh khiết trước mặt Chúa. Cả hai định nghĩa
phải đi đôi với nhau.
Trong Tân Ước, tín đồ được gọi là thánh. Mối tương giao đặc biệt của
họ với Chúa Giê-su biệt riêng họ cho một mục đích đặc biệt. Là thánh
không làm cho họ hoàn hảo và vô tội, nhưng giúp thay đổi họ để họ có
thể bắt đầu sống một cuộc đời trong sạch và thánh khiết. (I Cô-rinh-tô
1:2, Phao-lô gọi các tín đồ Cô-rinh-tô là “thánh đồ”). Sự tăng trưởng của
chúng ta trong sự nên thánh là một quá trình cả đời. Có nghĩa là lựa chọn
để được lấp đầy mọi khoảnh khắc với Thánh Linh Chúa. Có nghĩa là sống
từng giây phút trong sự hiện diện của Ngài. Sau đó chúng ta sẽ được biến
đổi giống như Ngài.
Đức Chúa Trời đã làm cho những người tội lỗi có thể nên thánh. Vậy
tại sao họ vẫn phải theo đuổi sự nên thánh hoặc sống một đời thánh
khiết? Hai ý tưởng dường như trái ngược với nhau. Nhưng chúng ta
biết rằng chúng ta đã thuộc về Ngài. Và chúng ta biết rằng Ngài chấp
nhận chúng ta vì sự chết của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá. Vì vậy,
biết được hai điều này khiến cho nhu cầu của chúng ta để sống một đời
thánh khiết dễ hiểu hơn thế nào?
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ĐẤNG LÀM CHO CHÚNG TA NÊN THÁNH
I Cô-rinh-tô 6:11; Tít 3:5; và Hê-bơ-rơ 13:12 nói gì với chúng ta về
sự nên thánh?

Chúng ta được nên thánh bởi đức tin (Hê-bơ-rơ 11:6) nhờ quyền phép
của Đức Thánh Linh (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; I Phi-e-rơ 1:2). Sứ đồ Phao-lô
viết, “Nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức
Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng
công bình rồi” (I Cô-rinh-tô 6:11). Vì vậy, Đức Chúa Giê-su đã làm cho
chúng ta lớn lên trong sự thánh khiết trong suốt cuộc đời chúng ta. Ngài
khiến trái của Thánh Linh phát triển trong chúng ta. Ngài thay đổi chúng
ta nên giống như Ngài. Và, sự thay đổi này “bởi Chúa, là Thánh Linh” (II
Cô-rinh-tô 3:18).
Đọc Ga-la-ti 5:16, 17. Phao-lô nói gì trong những câu này?
Có một cuộc chiến xảy ra trong mỗi tín đồ. Cuộc chiến mà tất cả chúng
ta phải đối diện đến từ sự kiện là tội lỗi sống ở trong chúng ta (Rô-ma
7:20). Sứ đồ Phao-lô biết về trận chiến này. Ông đã nói về nó khi đến cuối
cuộc đời mình, “Tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ
làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi
nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa
Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 3:13, 14).
Đọc Hê-bơ-rơ 12:1, 2. Trong những câu này, cuộc đấu tranh của đức
tin là gì mà chúng ta phải tham gia để chống lại tội lỗi?
Chúng ta được kêu gọi để chiến đấu chống lại tội lỗi. Chúng ta chỉ có
thể chiến thắng nếu chúng ta “nhìn xem Đức Chúa Giê-su, là cội rễ và cuối
cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu
lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức
Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2). Chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể giúp
chúng ta chiến thắng tội lỗi. Đó là nhờ Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhìn
vào Đức Chúa Giê-su. Khi nhìn vào Chúa Giê-su, chúng ta sẽ không ham
muốn tội lỗi (Hê-bơ-rơ 12:1). Nhìn vào Ngài, chúng ta sẽ được khuyến
khích để sống một đời thánh khiết trong quyền năng của Ngài.
Giả sử có người hỏi bạn, “Làm thế nào tôi có thể đánh bại tội lỗi như
lời Kinh Thánh đã hứa?” Bạn sẽ trả lời thế nào, và tại sao?
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LUẬT CỦA SỰ THÁNH KHIẾT LÀ LUẬT CỦA ĐỨC
CHÚA TRỜI

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta giữ luật pháp của
Ngài. Nhưng điều này đặt ra một câu hỏi. Tại sao chúng ta phải giữ luật
pháp nếu chúng ta không được cứu bởi luật pháp? Câu trả lời được tìm
thấy trong ý tưởng của sự thánh khiết.
Ðọc Rô-ma 7:12 và I Ti-mô-thê 1:8. Phao-lô dùng những lời nào để
miêu tả luật pháp trong các câu này? Luật pháp cho thấy bản tính của
Đức Chúa Trời thế nào?
Luật pháp là thánh, công bằng và tốt lành. Đi chung với nhau, ba chữ
này chỉ có thể miêu tả Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Vì vậy, luật
pháp cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là ai.
Để sống một cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta
sống theo luật pháp Đức Chúa Trời. Luật pháp không thay đổi. Ðức Chúa
Trời không thay đổi. Ngài luôn luôn là thánh. Luật pháp của Ngài cũng
vậy. Đức Chúa Giê-su phán Ngài đến không phải để phá luật pháp. Thay
vào đó, Ngài cho chúng ta thấy rằng tất cả các phần của luật pháp Ngài
phải được tuân giữ (Ma-thi-ơ 5:17-19). Tuy nhiên, giữ luật pháp không
phải là cố gắng để tự cứu mình bằng những việc làm tốt. Giữ luật pháp là
một hành động của đức tin. Luật pháp không cứu chúng ta, và không bao
giờ có thể. Luật pháp không bao giờ là cách của chúng ta để được sự cứu
rỗi. Thay vào đó, luật pháp là con đường của những người được cứu. Luật
pháp cho thấy làm thế nào để sống cuộc đời của mình và làm thế nào để
yêu thương người khác. Suy cho cùng, Đức Chúa Giê-su cảnh báo chúng
ta về những gì sẽ xảy ra khi người ta quay lưng lại với luật pháp của Ngài:
“Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ
nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:12). Nói cách khác, tình yêu trở nên lạnh lẽo khi
luật pháp bị coi thường.
Đọc Rô-ma 13:10 và Ma-thi-ơ 22:37-40. Trong những câu này, tại sao
yêu thương là sự làm trọn luật pháp?
Luật pháp Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn cho sự thánh khiết. Và tình yêu
là trung tâm của sự thánh khiết Ngài. Vì vậy, tình yêu là câu trả lời cho
hành động của Đức Chúa Trời để cứu chúng ta. Và điều này được bày tỏ
bởi một đời sống vâng phục trung tín với Ngài. Bạn không thể là môn đồ
đích thực của Đức Chúa Giê-su mà không giữ luật pháp. Có thể giữ luật
pháp mà không có tình yêu. Nhưng để bày tỏ tình yêu đích thực, bạn phải
giữ luật pháp. Tình yêu thật thì phải trung thành. Tình yêu không bỏ luật
pháp, nhưng làm trọn luật pháp.
Tại sao luật pháp là sự miêu tả hoặc hình ảnh của tình yêu Đức Chúa
Trời đối với chúng ta? Tình yêu và sự vâng phục liên quan với nhau thế nào?
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THEO ĐUỔI SỰ NÊN THÁNH
Đọc Thi thiên 15:1, 2; Ê-phê-sô 4:22-24; và II Ti-mô-thê 2:21. Những
câu này nói sự thánh khiết là gì?
Sự thánh khiết là điều đầu tiên phải có trước khi chúng ta có thể thực
sự tận hưởng hạnh phúc và mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta
cần phải có sự thánh thiện để thật sự phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta
biết chân lý của câu nói, “Gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một
thói quen, gặt một bản tính.” Điều này có nghĩa là những gì chúng ta làm
và cách chúng ta làm nói lên chúng ta là ai. Có một câu nói tương tự, “Bản
tính là định mệnh.” Nói cách khác, sự suy nghĩ, cảm xúc và hành động của
bạn có ảnh hưởng sâu xa trên con người bạn trong đời này và kết quả là
những gì bạn sẽ làm. Và điều duy nhất mỗi tín đồ sẽ đem lên thiên đàng là
bản tính của họ.
Chúng ta không thể tự mình phát triển những thói quen mới và tốt
hơn, và bản tính mới và tốt hơn. Chúng ta không thể làm cho mình nên
thánh. Tập thói quen mới là cách mà Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng
ta trở nên thánh khiết. Sau đó, thói quen rất quan trọng trong đời sống Cơ
đốc nhân, và giúp chúng ta phát triển đức tính (hành vi tốt). Những đức
tính này bao gồm kiên nhẫn, yêu thương, trung tín, nhân từ, hiền lành,
mềm mại và tiết độ.
Điều gì xảy ra khi Thánh Linh đầy tràn lòng chúng ta? Chúng ta trở nên
người hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thường làm công việc của
Ngài và quên rằng Ngài là Đấng làm cho chúng ta nên thánh. Chúng ta
quên mất ai là người sẽ hoàn thành “việc lành” mà Ngài đã bắt đầu trong
chúng ta (Phi-líp 1:6). Chúng ta bận rộn làm tất cả mọi thứ cho Chúa, và
quên tận hưởng thời gian với Ngài trong lời cầu nguyện.
Sẽ có những người nghĩ rằng họ làm công việc vĩ đại cho Chúa, nhưng
thực sự họ đã không theo Chúa gì cả. Đức Chúa Giê-su phán, “Ngày đó,
sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng
từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ
sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao” (Ma-thi-ơ 7:22, 23).
Điều này nói lên rằng có những người được hướng dẫn bởi Đức Chúa Trời,
và có những người được dẫn dắt bởi cái tôi.
Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta? Dưới đây là
hai điều chúng ta cần làm sẽ giúp chúng ta biết rằng Ngài đang hướng dẫn
cuộc đời chúng ta. Trước hết, chúng ta phải dành thời gian để lắng nghe
tiếng gọi của Ngài. Vì giả sử chúng ta không nghe. Sau đó, chúng ta bị nguy
hiểm là cái tôi dẫn dắt và làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Nhưng công
việc của chúng ta phải đến từ Đức Chúa Trời. Giả sử công việc của chúng
ta không đến từ Chúa, thì chúng ta sẽ không có sức mạnh, không có quyền
lực, không có sự bình an, Thứ hai, nhu cầu lớn nhất của chúng ta là để
dành thời gian với Chúa. Và chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của Ngài.
Chúng ta sẽ nhận được sức mạnh mới từ Kinh Thánh.
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Làm thế nào để chúng ta hiểu được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời?
Thật rất khó để chúng ta hiểu điều này. Chúng ta là con người tội lỗi, và
Đức Chúa Trời là quá toàn thiện. Ngài không phải là một phần của thế giới
tội lỗi và sự chết mà chúng ta kinh nghiệm. Và đây là điều tuyệt vời nhất:
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội để dự phần vào sự thánh khiết của
Ngài. Cơ hội này là một phần của mối quan hệ giao ước với Ngài. “Hãy
truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta, Giê-hô-va
Đức Chúa Trời các ngươi, vốn là thánh” (Lê-vi Ký 19:2). Hoặc, như sách
Hê-bơ-rơ nói, “Chúa phán: kìa, nhựt kỳ đến, khi đó ta sẽ cùng nhà Y-sơra-ên và nhà Giu-đa lập một ước mới... Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà
ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong
trí họ và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta”
(Hê-bơ-rơ 8:8, 10). Trong những câu này, chúng ta có thể thấy sự liên quan
giữa sự thánh khiết, giao ước, và luật pháp. Chúng ta không thể là thánh
mà không tuân giữ luật pháp của Chúa. Và chúng ta tuân giữ luật pháp của
Ngài vì ĐứcThánh Linh viết luật pháp trong lòng chúng ta. Thật là một
đặc ân tuyệt vời đã ban cho chúng ta: “được dự phần trong sự thánh khiết
Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10)! Và chúng ta bày tỏ sự thánh khiết của chúng ta
bằng cách yêu mến tuân giữ luật pháp Ngài.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Bạn sẽ nói gì với những người muốn biết làm thế nào để chiến thắng
2.
3.

4.
5.

tội lỗi trong cuộc đời của mình?
Có luật pháp của Đức Chúa Trời viết trong lòng chúng ta nghĩa là gì?
Tại sao điều này khác với việc luật pháp chỉ viết trên bảng đá?
Khi nghĩ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì bạn nghĩ về gì? Hãy
để mỗi người trong lớp nói về những gì họ tưởng tượng sự thánh khiết
của Đức Chúa Trời như thế nào. Đức Chúa Giê-su bày tỏ cho chúng ta
những gì về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời?
Nền tảng cho sự thánh khiết của chúng ta là gì? Làm thế nào để chúng
ta nên thánh?
Chúng ta đã đọc trong bài học hôm thứ Tư, “Luật pháp không cứu
chúng ta, và không bao giờ có thể. Luật pháp không bao giờ là cách của
chúng ta để được sự cứu rỗi. Thay vào đó, luật pháp là con đường của
những người được cứu.” Luật pháp quan trọng thế nào đối với những
Cơ Đốc nhân mà Đức Thánh Linh đang làm việc?
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11 Tháng 2 – 17 Tháng 2
Bài Học 7

TRÁI CỦA THÁNH LINH
CÂU GỐC: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự
vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại,
tiết độ: Không có luật pháp nào cấm các sự đó” (Ga-la-ti 5:22, 23).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Giăng 15:1-11;
Ga-la-ti 5:22; I Cô-rinh-tô 13; Rô-ma 14:17; Ê-phê-sô 5:9; Ma-thi-ơ 5:5.

C

ó trái của Thánh Linh nghĩa là thật sự sống cuộc đời Cơ Đốc nhân.
Sứ đồ Phao-lô liệt kê chín múi khác nhau của trái thiêng liêng.
Nhưng tất cả những múi này thật sự chỉ là một trái, vì các múi cùng
phát triển như một trái trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, trái
của Thánh Linh không cho chúng ta thấy những gì một người có thể làm
cho Đức Chúa Trời. Thay vào đó, trái cho thấy người đó sống cho Chúa thế
nào. Trái nói lên người đó là ai. Tất cả trái được liệt kê trong Ga-la-ti 5:22,
23 đều thấy trong Đức Chúa Giê-su Christ. Vì vậy, trái của Thánh Linh là
sự sống của Đức Chúa Giê-su ở trong chúng ta. Cuộc sống này có thể được
thực hiện qua quyền lực của Đức Thánh Linh.
Tuy nhiên, trái của Thánh Linh không phải là một cái gì đó chúng ta
có thể tạo ra bởi việc làm cực khổ hay do nỗ lực của chúng ta. Đúng, có
thể bằng sự cố gắng người ta sản xuất những gì có vẻ như trái của Thánh
Linh. Nhưng những gì chúng ta tự sản xuất thì không giống những gì Đức
Thánh Linh làm trong chúng ta. Những gì chúng ta tự sản xuất thì giống
như trái giả so với trái thật. Trái thiêng liêng thật thì không được sản xuất
hoặc trồng bởi những nỗ lực của con người. Thay vào đó, trái này phát
triển từ một mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh kết hợp
chúng ta với Đức Chúa Giê-su qua Lời Ngài là Kinh Thánh. Sau đó chúng
ta bắt đầu hành động, suy nghĩ và cảm thấy đường lối Chúa muốn cho
chúng ta. Chúng ta bắt đầu bày tỏ trái của Ngài trong đời sống của mình.
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Thứ Nhất

12 Tháng 2

ĐIỀU GÌ CẦN ĐỂ PHÁT TRIỂN TRÁI CỦA THÁNH
LINH
Đọc Giăng 15:1-11. Theo những câu này, tại sao trái chỉ có thể phát
triển từ một mối tương giao sống với Đức Chúa Giê-su? Đức Chúa Giêsu là gốc Nho. Tại sao dính vào gốc Nho rất quan trọng? Chúng ta ở
trong Ngài thế nào?
Bí quyết đầu tiên để trồng trái Cơ Đốc thật là ở trong Đấng Christ.
Ngoài Đấng Christ, chúng ta không thể sản xuất trái thiêng liêng thật.
Nhưng trái của Thánh Linh không ép buộc chúng ta từ bên ngoài. Thay
vào đó, đây là kết quả của cuộc đời Đấng Christ ở trong chúng ta. Trong
Giăng 15:1-11, Đức Chúa Giê-su phán rằng Ngài là gốc nho và các tín đồ là
nhánh. Sinh ra trái là kết quả của cuộc đời Đức Chúa Giê-su chảy qua các
nhánh của các tín đồ. Sự tăng trưởng của trái là công việc của Đức Chúa
Trời qua Đức Chúa Giê-su Christ trong chúng ta.
Tuy nhiên, ở trong Đấng Christ là trách nhiệm của người tín đồ. Giả
sử chúng ta để cho Đấng Christ sống trong tư tưởng của chúng ta, thì mọi
người sẽ thấy Ngài trong những gì chúng ta làm. Ngài sẽ sống cuộc đời của
Ngài trong chúng ta. Và cuộc đời Ngài sống trên trái đất sẽ được bày tỏ
trong chúng ta. Mọi người sẽ thấy những tư tưởng, cảm xúc, và hành động
của Ngài trong đời sống chúng ta.
Bằng cách này, trái của Thánh Linh là bản tính của Đức Chúa Giê-su.
Trái này được Đức Thánh Linh trồng trong các môn đồ của Đấng Christ.
Khi Đấng Christ sống trong chúng ta, thì chúng ta sẽ “bước đi theo Thánh
Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16).
Đức Chúa Giê-su phán, “Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây
nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu
cũng chẳng sanh được trái tốt” (Ma-thi-ơ 7:17, 18). Vì vậy, trái cây tốt là kết
quả tự nhiên của mối tương giao sống của chúng ta với Đức Chúa Giê-su
qua Đức Thánh Linh. Chúng ta phải hợp tác với việc làm của Đức Thánh
Linh trong lòng chúng ta. Sau đó, trái của Thánh Linh sẽ được thấy trong
đời sống chúng ta. Và bản tính của chúng ta sẽ thay đổi, và sẽ bày tỏ bản
tính của Đức Chúa Giê-su Christ. Những gì chúng ta nói, làm và suy nghĩ
sẽ bày tỏ bản tính của Ngài. Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta quyền lực
để sống một cuộc đời chiến thắng trong Đấng Christ. Thánh Linh sẽ giúp
chúng ta phát triển những đức tính thấy ở những con cái Đức Chúa Trời.
Trong II Ti-mô-thê 3:5, sứ đồ Phao-lô miêu tả những người “bề
ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó.”
Có sự khác biệt nào giữa một đời sống đạo đức giả và một đời sống được
đầy dẫy Đức Thánh Linh? Làm thế nào chúng ta có thể biết được chúng
ta đang sống cuộc đời nào?
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Thứ Hai

13 Tháng 2

TRÁI YÊU THƯƠNG
Đọc Ga-la-ti 5:22 và I Cô-rinh-tô 13. Trong những câu này, tại sao
tình yêu là trước hết và quan trọng nhất trong trái của Thánh Linh?
Tình yêu ảnh hưởng đến tất cả các phần khác của trái này thế nào?

Tình yêu được đề cập trước tiên trong trái của Thánh Linh. Đó là vì tình
yêu tuôn chảy qua toàn bộ của trái. Tóm lại, tất cả các phần khác của trái
được coi như là một phần của tình yêu. Suy cho cùng, “Đức Chúa Trời là sự
yêu thương” (I Giăng 4:8). Vì vậy, các nhân đức lớn nhất của Cơ đốc giáo
là tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 13:13). Tình yêu của Đức Chúa Trời là
nền tảng và nguồn gốc của mọi sự tốt lành khác. “Sự yêu thương của Đức
Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban
cho chúng ta” (Rô-ma 5:5). Nói cách khác, tình yêu là bằng chứng chúng
ta là con Đức Chúa Trời.
Tình yêu này thì hơn cả tình yêu hay cảm giác của con người, và không
thể phát sinh bởi nỗ lực của con người. Tình yêu này – kết quả của việc
sống trong Đấng Christ – thì rộng rãi và vị tha, có quyền lực để thay đổi
đời sống chúng ta. Vì tình yêu của Đức Chúa Trời thì vừa mạnh mẽ vừa dịu
dàng, dẫn tội nhân đến sự ăn năn và đánh thức ham muốn một điều gì đó
tốt hơn. Tình yêu như thế còn có sức mạnh đoàn kết những người đã từng
là kẻ thù (Lu-ca 6:27, 28; Rô-ma 5:8). Vì tình yêu của chúng ta dành cho
nhau, thế giới sẽ biết rằng các Cơ Đốc nhân là những người thật sự theo
Đức Chúa Giê-su (Giăng 13:35). Trái tình yêu cũng sẽ dẫn Cơ Đốc nhân
đến sự hiểu biết những người khác.
Điều thú vị là sự miêu tả về tình yêu trong I Cô-rinh-tô 13 đến ngay
giữa hai chương nói về những sự ban cho của Đức Thánh Linh. Nhưng
chương 13 nói về tình yêu, là trái của Thánh Linh. Điều này cho thấy rằng
ngay cả những sự ban cho lớn nhất cũng không có giá trị gì nếu không có
tình yêu thương. Thật ra, những sự ban cho của Thánh Linh mà không có
trái của Thánh Linh thì bất lực. Tự bản thân, các sự ban cho không đem
lại các phước lành mà Đức Chúa Trời mong muốn. Nhưng tình yêu là chất
keo gắn liền tất cả các phần khác của trái với nhau như một.
Các phần nào của đời sống bạn thiếu trái tình yêu? Hãy cầu xin Đức
Thánh Linh đổ đầy vào bạn tình yêu thương đối với những người mà
bạn phải tiếp xúc mỗi ngày. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng yêu
thương chúng ta qua những người khác. Có những cách nào bạn có thể
bày tỏ tình yêu thương đối với người khác? Tình yêu thương ảnh hưởng
thế nào đến các đức tính khác trong trái của Thánh Linh?
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Thứ Ba

14 Tháng 2

SỰ VUI MỪNG, BÌNH AN, VÀ NHỊN NHỤC
Rô-ma 14:17 nói, “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng
tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.” Câu này có
nghĩa là sự vui mừng là sự đáp lại của tình yêu thương về các ơn phước của
Ðức Chúa Trời và về lòng thương xót và tha thứ vĩ đại của Ngài.
Sự vui mừng của con người thường đặt vào những việc thế gian. Niềm
vui bị ảnh hưởng bởi các điều kiện chung quanh chúng ta. Nhưng sự vui
mừng thật bắt nguồn từ trái của Thánh Linh, đặt sự chú ý nơi Đức Chúa
Trời và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Sự vui mừng này không bị ảnh
hưởng bởi các điều kiện chung quanh. Là dân sự của Chúa, chúng ta cần
phải vui mừng. Vui mừng không có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn mỉm
cười, mặc dù một nụ cười thân thiện đem lại rất nhiều niềm vui. Nhưng
niềm tin của chúng ta vào Chúa sẽ cho chúng ta rất nhiều lý do để vui
mừng qua những gì Ngài đã làm cho chúng ta và trong chúng ta. Đó là vì
niềm vui thiêng liêng là kết quả của đức tin sống.
Đọc Giăng 14:27 cùng với Rô-ma 14:17. Sự bình an liên quan đến
công việc của Đức Thánh Linh thế nào?
Sự bình an thì lâu dài hơn là hạnh phúc. Sự bình an là kết quả của việc
“được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-su Christ chúng
ta” (Rô-ma 5:1). Vì vậy, Đức Thánh Linh giúp chúng ta được sự bình an với
Đức Chúa Trời. Sau đó, Đức Thánh Linh dẫn chúng ta đến sự bình an và
nhịn nhục đối với những người khác. Và “Đức Chúa Trời của sự bình sẽ ở
cùng anh em” (Phi-líp 4:9) qua Đức Thánh Linh. Sau đó chúng ta sẽ không
cãi cọ với người khác, chúng ta sẽ không muốn trả thù. Thay vào đó, chúng
ta sẽ muốn “nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi
người” (Rô-ma 12:18).
Đọc II Phi-e-rơ 3:9-12. Trong những câu này, sự nhịn nhục cho chúng
ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng thế nào?
Chúng ta thấy ít người có sự nhịn nhục. Nhịn nhục có nghĩa là chấp
nhận những người khác, chấp nhận một số hoàn cảnh, ngay cả khi mọi
việc không suông sẻ. Nhưng trong thời kỳ khó khăn, chúng ta không đơn
độc. Đức Chúa Trời giúp chúng ta mạnh mẽ qua Thánh Linh của Ngài.
Ngài xây dựng sự nhịn nhục trong chúng ta. Và sự nhịn nhục là một dấu
hiệu của tín đồ trong thời kỳ cuối cùng (Khải huyền 14:12). Học cách nhịn
nhục là một mục tiêu đáng giá. Những người thật sự cố gắng bày tỏ sự nhịn
nhục sẽ học để nhịn nhục.
Sự vui mừng, bình an, và nhịn nhục. Bao nhiêu phần của trái này
bạn kinh nghiệm trong đời sống của mình? Những phần nào bạn cần
nhiều hơn?
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Thứ Tư

15 Tháng 2

NHÂN TỪ, HIỀN LÀNH, VÀ TRUNG TÍN
Đọc I Cô-rinh-tô 13:4. Tại sao người ta đánh giá cao sự nhân từ ở
những người khác? Nơi nào bạn tìm thấy lòng tốt của Đức Chúa Trời
trong việc đối xử của Ngài với mọi người?
Sự nhân từ là chữ thường được dùng để miêu tả những gì Đức Chúa
Trời bày tỏ cho dân sự Ngài. Lòng nhân từ cũng miêu tả những gì chúng ta
bày tỏ cho người khác khi họ thất bại. Đức Chúa Trời có mọi quyền hành
để đối xử khắc nghiệt với chúng ta trong những lỗi lầm của chúng ta. Thay
vào đó, Ngài đối xử với chúng ta như một người cha yêu thương đối với
một đứa con đang học hỏi (Ô-sê 11:1-4). Chúng ta phải nhớ điều này, bởi
vì có lẽ không có gì phá hủy ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo và sự làm chứng
của chúng ta hơn là đối xử không tốt với những người khác. Sự nhân từ
không tốn tiền để mua, nhưng sự nhân từ có thể mở lòng của một người.
Chúng ta có thể cần phải rất nghiêm nghị khi trừng phạt ai đó hoặc nói với
họ rằng họ sai. Có lòng nhân từ đối với người nào đó khi họ làm sai là một
trong những dấu hiệu lớn nhất là chúng ta có một tấm lòng cao thượng.
Đọc Ê-phê-sô 5:9. Trong câu này, điều gì đi đôi với sự nhân từ?
Lòng nhân từ là tình yêu trong hành động. Sự nhân từ phát triển trong
chúng ta là trái của Thánh Linh gồm các công việc và hành động tốt. Điều
này được bày tỏ cho những người khác trong các công việc hữu ích của
tình yêu. Nhưng trước tiên Đức Thánh Linh phải sống trong chúng ta. Sau
đó, sự nhân từ sẽ tuôn chảy ra từ chúng ta đến những người chúng ta gặp
mỗi ngày.
Đọc Ga-la-ti 5:22. Trong câu này, tại sao quan trọng để trung tín
trong việc chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời? Và tại sao quan trọng
đối với những người khác để có thể tin tưởng vào chúng ta?
Đức Thánh Linh sống trong chúng ta và giúp chúng ta trung tín. Sau
đó, những người khác cảm thấy họ có thể tin tưởng chúng ta. Trung tín
nghĩa là người khác có thể tin tưởng chúng ta. Những người trung tín làm
những gì họ hứa sẽ làm. Suy cho cùng, Đức Chúa Giê-su trung tín, thậm
chí Ngài còn được gọi là “Đấng làm chứng thành tín” (Khải huyền 1:5). Và
Đức Chúa Cha thì trung tín. Ngài giữ lời hứa của Ngài và trung tín trong
những gì Ngài làm (I Cô-rinh-tô 1:9; 10:13; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24; II Tê-salô-ni-ca 3:3). Vì vậy, khi trung tín, chúng ta bày tỏ Đức Chúa Trời trong
cuộc đời chúng ta. “Các kết quả tuyệt vời chúng ta đạt được không quá
quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Điều quan trọng đối với Ngài là lý do
đằng sau hành động và việc làm của chúng ta. Ngài ban thưởng cho những
gì tốt và trung tín trong chúng ta. Ngài ban thưởng cho hai điều này hơn là
cho các kết quả tuyệt vời.” – Phỏng trích Ellen G. White, Testimonies for the
Church, quyển 2, tr. 510, 511.

51

Thứ Năm

16 Tháng 2

MỀM MẠI VÀ TIẾT ĐỘ
Đọc Ga-la-ti 5:23 và Ma-thi-ơ 5:5. Theo những câu này, tại sao mềm
mại hay nhu mì thì rất quan trọng đối với một người lãnh đạo Cơ Đốc?

Mềm mại hoặc nhu mì không có nghĩa là yếu đuối. Nhu mì không có
nghĩa là hèn nhát hay là một người lãnh đạo xấu. Môi-se đã được gọi là
nhu mì và khiêm tốn nhất trên trái đất (Dân số Ký 12:3). Và ông là một nhà
lãnh đạo mạnh mẽ của dân sự Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ rằng,
người nhu mì thì không lớn tiếng và ồn ào, họ không cãi cọ. Họ không ích
kỷ hay đầy thuyết phục. Thay vào đó, họ phục vụ trong tinh thần mềm mại.
Bằng cách này, nhu mì là dấu hiệu bên ngoài của một đức tin nội tâm và
tin cậy vào sức mạnh của Đức Chúa Trời làm việc trong chúng ta. Thường
thường, những người lớn tiếng, đầy thuyết phục, và có vẻ tự tin thì che đậy
những yếu điểm và sự sợ hãi của họ.
Đọc Ga-la-ti 5:23 và Châm ngôn 16:32. Những phước lành nào chúng
ta nhận được nếu chúng ta làm chủ được cuộc sống của mình? Sự đau
khổ nào sẽ đến khi chúng ta không tự chủ được?

Phần cuối cùng của trái của Thánh Linh là tiết độ, hoặc tự chủ. Tất cả
chúng ta cần phải tự chủ. Chúng ta phải đấu tranh với ý muốn làm chủ
cuộc đời của mình. Trước khi một người có thể cai trị một thành, một cộng
đồng, hoặc một hội thánh, người đó phải cai trị chính mình. Sự tiết độ thật
là tự chủ không chỉ trong việc ăn uống, mà là tự chủ trong tất cả các phần
của đời sống.
Giống như Đấng Christ trong mọi sự là đáng kể trong cuộc đời của một
tin đồ. Trái của Thánh Linh là dấu hiệu cho thấy chúng ta thuộc về Đấng
Christ. Điều này đem tất cả các tín đồ lại với nhau như một trong Đấng
Christ.
Hãy nghĩ về các phần của cuộc đời mà bạn có thể có nhiều sự tự chủ
hơn. Có lẽ bạn tự chủ một phần nào của cuộc đời bạn, nhưng bạn có
thể không có nhiều tự chủ ở một phần khác. Tự chủ được mình là nhờ
quyền năng của Đức Chúa Trời. Tại sao quan trọng để có sự tự chủ này
trong mỗi phần của cuộc đời bạn?
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Thứ Sáu

17 Tháng 2

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Trong ngôn ngữ ngày nay, những câu trong Ga-la-ti 5:22, 23 có thể
được viết như sau, ‘Trái của Thánh Linh là sự yêu thương, tỏa sáng với
niềm vui và hạnh phúc. Trái đó có một tâm hồn bình tĩnh và khiêm tốn
trong lời nói và việc làm, rất kiên nhẫn với những người khó chịu và trong
những hoàn cảnh khó khăn. Trái cho thấy sự đồng cảm với người khác,
thích giúp đỡ, rộng rãi và có sự phán xét đúng. Trái bày tỏ sự trung thực
và có thể luôn luôn tin cậy được, có sự tự chủ trong mọi việc. Sự tự chủ là
dấu hiệu cuối cùng là chúng ta đã thực sự trở nên giống như Đấng Christ.
Tất cả những điều này bày tỏ trái của Thánh Linh. Chúng ta đạt được trái
của Thánh Linh không phải bởi những nỗ lực của chúng ta, mà bằng cách
sống trong Đấng Christ và để Thánh Linh của Ngài sống trong chúng ta.
Chúng ta phát triển trái này bằng cách tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, chứ
không phải do nơi việc làm của chúng ta.’” – Phỏng trích S. Chadwick,
trong Arthur Walkington Pink, The Holy Spirit (Bellingham, Wash.: Logos
Bible Software, n.d.), chương 30.
“Hãy tưởng tượng sự yêu mến lẽ thật ở trong lòng của bạn, thì bạn sẽ
nói về lẽ thật. Bạn sẽ nói về niềm hy vọng phước hạnh mà bạn có trong
Đức Chúa Giê-su. Hãy để tình yêu thương sống trong lòng của bạn, thì
bạn sẽ tìm cách thiết lập và xây dựng đức tin của anh em mình. Bây giờ
giả sử có người nói xấu về bạn bè hay anh em của mình, thì đừng khuyến
khích sự nói xấu này, vì đó là công việc của kẻ thù. Hãy tế nhị nhắc nhở
người đó rằng Lời của Đức Chúa Trời không cho phép chúng ta nói như
vậy về những người khác.” – Phỏng trích Ellen G. White, You Shall Receive
Power, tr. 76.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Nếu chúng ta được cứu bởi ân điển, thì tại sao chiến thắng tội lỗi rất

quan trọng? Suy cho cùng, có phải phúc âm nói về sự tha thứ tội lỗi
chăng? Đồng thời, hãy nghĩ về Giu-đa. Tội tham lam đã làm gì cho nó?
Chúng ta có thể học gì từ gương của nó để giúp chúng ta trả lời những
câu hỏi về sự chiến thắng? Ngoài ra, câu của Ellen G. White sau đây
giúp chúng ta hiểu rõ nhu cầu cần chiến thắng thế nào? “Một sự suy
nghĩ, cảm giác, hay hành động sai, một ham muốn tội lỗi ôm ấp trong
tâm hồn, cuối cùng, sẽ phá hủy sức mạnh của Phúc âm.” – Phỏng trích
Testimonies for the Church, quyển 5, tr. 53.
2. Tại sao trái của Thánh Linh lại quan trọng hơn bất cứ sự ban cho nào
của Thánh Linh?
3. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13. Tại sao Phao-lô đặt tầm quan trọng lớn như
vậy về tình yêu thương? Chúng ta có thể học về tình yêu thương thế
nào theo cách Phao-lô nói ở đây? Tại sao chết cho cái tôi và sống trong
Đấng Christ rất quan trọng cho sự thành công của chúng ta trong việc
học để yêu thương theo cách này? Tại sao chúng ta phải chết cho chính
mình và sống trong Đấng Christ để yêu thương những người chúng ta
thật sự không thích?
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18 Tháng 2 – 24 Tháng 2
Bài Học 8

NHỮNG SỰ BAN CHO
CỦA ĐỨC THÁNH LINH
CÂU GỐC: “Có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức
Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có
các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Ðức Chúa Trời, là Đấng
làm mọi việc trong mọi người” (I Cô-rinh-tô 12:4-6).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Ê-phê-sô 4:7; I
Cô-rinh-tô 12:4-7, 11; I Cô-rinh-tô 12:14-31; Rô-ma 12:3-8; I Giăng
4:1-3.

M

ột người có một cuộc hành trình xa để lo việc kinh doanh. Ông
để con trai mình phụ trách việc kinh doanh ở nhà. Ông nói với
con ông muốn anh ấy làm một công việc đặc biệt trong khi ông đi
xa. Nhưng anh ta sớm nhận ra rằng cha mình đã không cho tiền và dụng
cụ cần thiết để thi hành công việc. Thất vọng, anh ta đã không thực hiện
được công việc.
Cũng vậy, Đức Chúa Giê-su đã từ giã các môn đồ của Ngài để đi về với
Cha Ngài trên trời. Ngài đã giao cho họ một công việc đặc biệt để làm. Ngài
truyền họ đi rao giảng Phúc âm cho thế giới. Nhưng Đức Chúa Giê-su giúp
đỡ các môn đồ. Ngài cho họ những gì cần thiết để làm công việc Ngài giao
phó. Ngài truyền họ rao giảng tin mừng nhân danh Ngài và qua quyền
năng và sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Trong I Cô-rinh-tô 1:4-7, Phaolô tạ ơn Đức Chúa Trời “vì anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong
Đức Chúa Giê-su Christ; vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban
cho... Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta hiện
đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào.” Vì vậy, chúng ta phải nhớ rằng Đấng
Christ ban cho chúng ta các ơn thiêng liêng qua Đức Thánh Linh, và Ngài
ban cho chúng ta các ơn ấy để xây dựng hội thánh Ngài.
Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu về Đức Thánh Linh là Đấng Ban Phát
Tối Cao các ơn đặc biệt của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng sẽ học hỏi sự
khác biệt giữa trái của Thánh Linh và những sự ban cho của Thánh Linh.
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Thứ Nhất

19 Tháng 2

TRÁI CỦA THÁNH LINH VÀ CÁC SỰ BAN CHO
CỦA THÁNH LINH

Trái của Thánh Linh và những sự ban cho của Thánh Linh có cùng một
tác giả là Đức Chúa Trời, nhưng hai thứ này không giống nhau. Không
ai phải chứng minh rằng họ đã nhận được sự ban cho của Thánh Linh.
Nhưng mỗi Cơ Đốc nhân nên bày tỏ trái của Thánh Linh. Nhận được
những sự ban cho thiêng liêng không có nghĩa là người đó thiêng liêng.
Nhưng trái của Thánh Linh cho thấy người đó thiêng liêng. Chỉ có một
trái, nhưng có nhiều sự ban cho thiêng liêng. Và một số sự ban cho thì lớn
hơn những sự khác.
Đọc I Cô-rinh-tô 12:4-7, 11. Sự dạy dỗ của Phao-lô trong các câu này
có ý nghĩa căn bản gì?
Đức Chúa Trời có ý định là tất cả các phần của trái Thánh Linh được
bày tỏ trong đời sống của những người theo Ngài. Nhưng không phải mọi
tín đồ đều có cùng những ban cho. Không có luật nói rằng tất cả mọi người
nên có sự ban cho giống nhau, chẳng hạn như ơn nói tiếng lạ. Thay vào đó,
Đức Chúa Trời ban cho các tín đồ những ơn khác nhau tùy Ngài lựa chọn.
Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những ơn của Thánh Linh để chúng
ta có thể phục vụ người khác. Chúng ta phải dùng những sự ban cho này
để xây dựng hội thánh của Ngài. Ngài không ban cho chúng ta những ơn
của Thánh Linh để chúng ta dùng cho sự khoái lạc và vinh quang của riêng
mình. Thay vào đó, Ngài ban cho chúng ta những ơn này để giúp công việc
của Ngài tiến tới.
Tuy nhiên, những sự ban cho thiêng liêng thì không giá trị gì nếu không
có trái của Thánh Linh. Điều thú vị là Phao-lô thường đề cập đến tình yêu
khi ông viết về những ơn thiêng liêng. Thí dụ, ông nói về các sự ban cho
trong I Cô-rinh-tô 12. Ngay sau đó, ông miêu tả các hình thức cao nhất của
tình yêu, trong chương 13. Ê-phê-sô 4:11-13 đề cập đến những ơn Đấng
Christ đã ban cho hội thánh, và tại sao. Sau đó, sự yêu thương được đề cập
trong câu 15 và 16. Phao-lô đề cập đến những ơn của Thánh Linh trong
Rô-ma 12:3-8, sau đó ông nói về sự thương xót trong câu 9 và 10.
Các sự ban cho là những món quà của ân điển. Nói cách khác, đó là
những món quà của tình yêu. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những món
quà của tình yêu. Ngài ban những ơn đó để chúng ta chia sẻ tình yêu với
người khác. Điều này có nghĩa là chúng ta phải yêu thương người khác.
Sau đó chúng ta sẽ bày tỏ tình yêu của Ðức Chúa Trời cho họ.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng yêu thương và biết tất cả. Ngài ban
cho dân Ngài những gì cần thiết để làm những điều Ngài yêu cầu họ làm.
Có lẽ đó là lý do tại sao tình yêu là món quà lớn nhất (I Cô-rinh-tô 13:13).
Tại sao tình yêu rất quan trọng đối với tất cả những gì chúng ta là Cơ
đốc nhân làm? Tình yêu đem lại quyền lực cho sự làm chứng của chúng
ta thế nào?
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Thứ Hai

20 Tháng 2

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG BAN PHÁT TỐI CAO
NHỮNG ƠN THIÊNG LIÊNG

Chúng ta không quyết định những ơn chúng ta có. Chữ Hy Lạp cho
những ơn của Thánh Linh là charismata. Chữ này cho chúng ta biết rằng
những ơn của Thánh Linh là các món quà của ân điển. Chính Đức Chúa
Trời ban các ơn đó cho chúng ta. Chúng ta không mua được dù chúng ta
là ai hay vì điều gì chúng ta đã làm. Đó là những món quà. Đức Chúa Trời
tự do ban phát vì Ngài yêu chúng ta. Ngài ban các ơn đó để chúng ta có thể
làm những việc Ngài đã giao phó cho chúng ta.
Đọc Ê-phê-sô 4:7. Chúng ta thường nghĩ Đức Thánh Linh là Đấng
ban các ơn thiêng liêng. Nhưng sứ đồ Phao-lô cũng nói Đấng Christ
ban những ơn này. Đức Chúa Giê-su liên quan đến việc ban các ơn này
thế nào?
Phao-lô nói rằng ân điển của Đấng Christ đã làm Ngài có thể ban cho
chúng ta các ơn thiêng liêng. Nhưng Đức Thánh Linh là Đấng ban những
ơn này cho các thành viên của hội thánh. Chúng ta phải chấp nhận Đức
Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi của mình. Chúng ta phải tin vào Ngài. Sau
đó, Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta những ơn thiêng liêng “theo ý
Ngài muốn” (I Cô-rinh-tô 12:11). Vì vậy, một mình Đức Chúa Trời quyết
định những ơn nào chúng ta sẽ nhận được.
Tài năng hoặc khả năng tự nhiên không phải là một ân tứ thiêng liêng.
Những ơn thiêng liêng thì không giống như tài năng tự nhiên mà một
người có thể phát triển qua sự học hỏi lâu dài và khó khăn. Nhiều người
ngoài Cơ Đốc giáo được may mắn có tài năng Chúa ban cho. Cuối cùng,
“mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi
Cha sáng láng mà xuống” (Gia cơ 1:17). Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn để
ban cho các tín đồ những ơn đặc biệt. Ngài ban những ơn này để chúng ta
có thể ban phước cho đời sống của các Cơ Đốc nhân khác và xây dựng hội
thánh của Ngài. Đức Chúa Trời cũng có thể dùng tài năng tự nhiên cho
mục đích đó.
Phao-lô nói gì trong I Cô-rinh-tô 12:14-31 về việc ban phát những
ơn thiêng liêng? Tại sao sự thật này rất quan trọng để hiểu rằng các ơn
thiêng liêng là để dùng trong hội thánh?
Đức Thánh Linh ban các ơn cho chúng ta theo sự khôn ngoan và ý
muốn của Ngài. Vì vậy, chúng ta không cần phải ganh tị với những người
khác và ơn của họ. Ganh tị với những người khác là không biết ơn đối với
Chúa về món quà chúng ta có. Điều đó cho thấy chúng ta nghi ngờ sự khôn
ngoan của Chúa về những ơn Ngài đã ban cho.
Những món quà nào Đức Chúa Trời đã ban cho các thành viên của
hội thánh bạn? Bạn học được sứ điệp nào là những người khác nhau có
các món quà khác nhau?
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MỤC ĐÍCH CỦA CÁC ƠN THIÊNG LIÊNG
Ðọc Rô-ma 12:3-8 và Ê-phê-sô 4:8-12. Mục đích của những ơn thiêng
liêng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là gì?

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các ơn thiêng liêng để giúp chúng ta
phục vụ và làm công việc của Ngài. Nhưng những ơn thiêng liêng không
rửa sạch tội lỗi chúng ta hoặc làm cho chúng ta nên thánh. Chỉ có Đức
Chúa Giê-su có thể làm điều đó.
Những ơn Chúa ban để hoàn thành nhiều mục đích của Ngài: như giúp
hội thánh hiệp một trong Đấng Christ, xây dựng hội thánh (Ê-phê-sô 4:1216), thực hiện các công việc của Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta như
một hội thánh (Ê-phê-sô 4:11, 12). Trên hết, những ơn được ban cho để
tôn vinh Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 4:10, 11).
Tuy nhiên, các ơn thiêng liêng không bao giờ được ban cho để làm vui
lòng chúng ta, nhưng phải dùng để giúp đỡ những người khác (I Phi-erơ 4:10; I Cô-rinh-tô 14:12, 26). Chúng được ban cho để mang lại ích lợi
thiêng liêng cho hội thánh, để cải thiện tâm trí và bản tính (suy nghĩ; cảm
xúc; hành động) của các tín đồ, và để hướng dẫn toàn thể hội thánh. Vì vậy,
thật là kinh khủng khi những ơn của Chúa ban bị sử dụng sai. Đó là sự sai
lầm khi một số cá nhân được đề cao hơn những người khác. Khi điều này
xảy ra, những người đó được chú ý hơn và thấy quan trọng hơn. Sự đối xử
bất công này gây ra rất nhiều sự bất hòa và tranh cãi trong hội thánh, gây
chia rẽ và người ta quay lại tấn công lẫn nhau.
Ngoài ra, chúng ta thường nghĩ rằng các ơn thiêng liêng là tài năng và
khả năng mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời. Tài năng có liên quan
đến những ơn thiêng liêng. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng khi Đức Thánh
Linh ban cho chúng ta một ơn gì thì Ngài cũng luôn luôn giao phó một
công việc đặc biệt đi cùng với ơn đó (I Phi-e-rơ 4:10). Vì vậy, chúng ta có
thể nói rằng những ơn thiêng liêng là một số khả năng để làm công việc
cho Đức Chúa Trời. Ngài ban cho chúng ta các khả năng qua Đức Thánh
Linh. Những ơn này chuẩn bị mỗi người chúng ta để làm một công việc
đặc biệt hầu xây dựng hội thánh. Để đạt mục tiêu đó, chúng ta cần nhiều
ơn khác nhau.
Bạn nghĩ tại sao mục đích chính của các ơn là giúp hội thánh hiệp
một lòng một ý với nhau? Làm thế nào các tín đồ với những ơn khác
nhau có thể liên kết với nhau như một trong hội thánh? Điều gì cần phải
xảy ra để những ơn khác nhau trong hội thánh là một phước lành chứ
không phải là một nguồn để đem lại khoảng cách và sự chia rẽ?
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CÁC SỰ BAN CHO, THỜI ĐÓ VÀ BÂY GIỜ
Trước hết, đọc I Cô-rinh-tô 14:1. Sau đó so sánh các danh sách khác
nhau của các sự ban cho trong I Cô-rinh-tô 12:7-11, 27-31; Rô-ma 12:38; và Ê-phê-sô 4:11, 12. Những ơn này có phải chỉ được ban cho các tín
hữu trong Tân Ước? Tại sao các ơn này vẫn còn tồn tại ngày hôm nay?

Có một số Cơ Đốc nhân nghĩ rằng những ơn thiêng liêng được nhắc
đến trong Tân Ước chỉ giới hạn trong thời gian của Đức Chúa Giê-su và
các sứ đồ. Họ cho rằng những ơn thiêng liêng đặc biệt không còn hiện diện
trong hội thánh. Họ tin rằng những ơn đó ngừng lại sau khi các sứ đồ qua
đời. Họ nghĩ như vậy dùng I Cô-rinh-tô 13:10 để hỗ trợ quan điểm của
họ. Trong câu này, sứ đồ Phao-lô nói, “Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự
chưa được trọn lành sẽ bị bỏ.” Vâng, sẽ có một thời gian khi những ơn này
sẽ ngừng lại, nhưng chúng chỉ ngừng khi những gì trọn vẹn đã đến. Đó là,
khi Đức Chúa Giê-su tái lâm.
Kinh Thánh cho biết những ơn thiêng liêng được ban cho để xây dựng
hội thánh (I Cô-rinh-tô 12:28). Phao-lô nói với các tín đồ “Hãy ước ao các
sự ban cho thiêng liêng” (I Cô-rinh-tô 14:1). Những ơn này cần thiết cho
sự phúc lợi của hội thánh. Không có bằng chứng nào trong Kinh thánh
nói rằng Đức Chúa Trời đã ngừng ban cho chúng ta các ơn đó hay loại bỏ
chúng trong hội thánh. Vì vậy, chúng ta phải tin rằng Ngài muốn các ơn
này ở lại cho đến khi hội thánh đã hoàn thành công việc của mình. Thời
gian đó là khi Đấng Christ trở lại.
Công việc của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành vào thời kỳ cuối
cùng. Công việc này sẽ được hoàn thành với quyền lực và sức mạnh lớn
hơn nhiều so với thời của các sứ đồ. Vì vậy, hội thánh được kêu gọi để
chuẩn bị thế giới cho sự Đấng Christ đến lần thứ hai. Và Đức Chúa Trời sẽ
không bỏ mặc các thành viên của hội thánh mà không giúp đỡ trong việc
hoàn thành công việc này. Nhưng các ơn của Thánh Linh sẽ không bao giờ
bỏ Kinh Thánh qua một bên, sẽ không bao giờ thay thế cho vị trí của Kinh
Thánh. Thay vào đó, các ơn này là một phần của các lời hứa của Đức Chúa
Trời để giúp tất cả các tín đồ sẵn sàng hầu hoàn thành công việc của Chúa.
Những sự ban cho này giúp họ xây dựng thân thể Đấng Christ và để chuẩn
bị thế giới cho sự sớm trở lại của Đức Chúa Giê-su.
Đọc Ê-phê-sô 4:11-13. Hãy chú ý đến câu 13. Câu này nói chính Ngài
tiếp tục ban các ơn thiêng liêng “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp
một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc
thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” Các
câu này nói gì về nhu cầu là chúng ta cần những ơn này trong hội thánh
ngay bây giờ?
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ĐỨC THÁNH LINH VÀ ƠN BIẾT PHÂN BIỆT
Đọc I Cô-rinh-tô 12:10; I Cô-rinh-tô 14:29; và I Giăng 4:1-3. Tại sao
ơn biết phân biệt quan trọng?
Có những ơn thiêng liêng thật hiện diện trong hội thánh. Đồng thời,
Kinh Thánh cũng cảnh báo chúng ta không nên tin cậy mọi thần. Thay
vào đó, chúng ta phải thử các thần và các sứ điệp xem chúng có đồng ý với
Kinh Thánh hay không. Chúng phải hòa hợp với Kinh Thánh. Chúng phải
đề cao Đức Chúa Giê-su là Chúa và tôn vinh Ngài. Vì vậy, điều cần thiết
là có khả năng “phân biệt các thần” (I Cô-rinh-tô 12:10). Đó là vì không
phải mọi thứ giả bộ đến từ Đức Chúa Trời thật sự là đến từ Đức Chúa Trời.
Chúng ta đã được cảnh báo rằng các ác thần hoặc quỷ sứ sẽ cố gắng để
lừa gạt hội thánh. Sa-tan sẽ cố gắng để làm giả các ơn thật của Thánh Linh
Đức Chúa Trời. Những ơn giả này gồm các giáo lý giả và lời tiên tri giả đến
từ quỷ sứ. Các ác quỷ cũng sẽ cho người ta khả năng nói nhiều thứ ngôn
ngữ khác nhau, quyền lực để “chữa lành” bệnh tật, và làm phép lạ giả.
Ngày nay, nhiều người nhìn nhận rằng có nhu cầu cho các ơn thiêng
liêng trong hội thánh. Nhưng họ đề cao sự quan trọng về một số ơn thiêng
liêng hơn những ơn khác. Ví dụ, họ đề cao sự quan trọng của các dấu kỳ và
phép lạ. Điều thú vị là Phao-lô liệt kê sự phân biệt ngay sau khi ông đề cập
đến những ơn “làm phép lạ” và “nói tiên tri” và trước khi ông đề cập đến
“nói nhiều thứ tiếng khác nhau (I Cô-rinh-tô 12:10).
Đức Chúa Trời muốn giữ hội thánh của Ngài tinh khiết trong lẽ thật
và đức tin. Ngài muốn bảo vệ các thành viên không theo tiên tri giả. Ngài
muốn giữ tín đồ khỏi bị lừa gạt bởi những dấu hiệu sai và phép lạ giả. Vì
vậy, Ngài ban cho hội thánh ơn biết phân biệt. Một kiến thức thật về Lời
Chúa thì cần thiết để phân biệt thần nói từ trời, hay từ một ác quỷ. Ngoài
ra, sống một cuộc đời trung tín là một phần quan trọng để phân biệt điều
gì từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là nền tảng để có và thực hành ơn phân
biệt. Chúng ta phải thử tất cả mọi thứ bằng Lời Chúa. Sự thử nghiệm như
vậy là cách duy nhất chúng ta có thể biết chắc chắn những gì chúng ta nghe
hoặc nhìn thật sự là đến từ Chúa hay, từ một nơi khác.
“Giả thử một người cho sự làm phép lạ là một thử nghiệm cho đức tin
mình. Sau đó, ông ta sẽ thấy Sa-tan có thể lừa gạt ông bằng cách làm tất cả
các loại phép lạ mà dường như là đến từ Đức Chúa Trời... Đừng đánh mất
cơ hội để hết lòng tìm kiếm Chúa. Chúng ta phải chấp nhận lẽ thật trong
tình yêu. Nếu không, chúng ta có thể thấy những phép lạ do Sa-tan làm
trong ngày cuối cùng và tin tưởng chúng. Nhiều điều kỳ lạ sẽ xuất hiện
như những phép lạ tuyệt vời. Nhưng các ‘phép lạ’ đó là giả dối, đến từ cha
của sự nói dối [Sa-tan]... Những người dưới quyền lực của quỷ sẽ làm phép
lạ.” – Phỏng trích Ellen G. White, Selected Messages, quyển 2, tr. 52, 53.
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Đọc Ellen G. White, The Great Controversy [Cuộc chiến giữa Đấng
Christ và Sa-tan], tr. 511-517, 593-602.
Một số người đã hỏi, “Tại sao chúng ta không thấy cùng một thứ phép
lạ ngày nay, chẳng hạn như các phép lạ chữa bệnh trong thời Kinh Thánh?”
Trước hết, chúng ta vẫn nghe những câu chuyện về phép lạ, và một số
người cũng đã chứng kiến các phép lạ. Thứ hai, khi đọc Kinh Thánh, chúng
ta có ý tưởng rằng các phép lạ vẫn luôn luôn xảy ra. Nhưng chúng ta có
ý tưởng đó bởi vì Đức Thánh Linh hướng dẫn các người viết về các biến
cố quan trọng trong việc xây dựng hội thánh đầu tiên. Những biến cố này
thường gồm các phép lạ, sau đó, mọi sự trở lại bình thường như chúng ta
thấy ngày nay. Người ta được nghe Lời Chúa giảng dạy, sau đó họ đáp lại
lời kêu gọi của Đức Thánh Linh để đi theo Đức Chúa Giê-su.
Ellen G. White viết, “Đây là cách Đấng Christ làm việc. Ngài rao giảng
Lời Chúa, chữa bệnh bằng cách làm phép lạ. Nhưng tôi được chỉ dạy là
bây giờ chúng ta không thể làm việc theo cách này. Tại sao không? Bởi vì
Sa-tan cũng sẽ làm phép lạ. Những người theo Chúa ngày nay không thể
làm việc bằng các phép lạ. Tại sao không? Bởi vì các công việc giả dối về
chữa bệnh sẽ được thực hiện nhân danh Chúa. Vì lý do đó, Chúa đã đặt ra
một cách để dân sự của Ngài chữa bệnh thân thể. Cách này phải được thực
hiện cùng với sự giảng dạy Lời Chúa. Các dưỡng đường (trung tâm chữa
bệnh) đang được thành lập. Nhân viên ở đó sẽ làm đúng theo y tế truyền
giáo. Bằng cách này, Chúa sẽ bảo vệ bệnh nhân đến đó để điều trị. “- Trích
từ Selected Messages, quyển 2, tr. 54.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Có sự khác biệt nào giữa trái của Thánh Linh và những ơn của Thánh

Linh?
2. Chúng ta phải hiểu rằng các ơn được Đức Chúa Trời yêu thương và
khôn ngoan ban cho. Hiểu được lẽ thật này giúp chúng ta biết giá trị
những ơn khác nhau trong hội thánh chúng ta thế nào?
3. Tại sao phép lạ không phải là một sự hướng dẫn an toàn để biết lẽ thật?
Chúng ta cần gì đi cùng với phép lạ?
4. “Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có
tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng
đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người” (Rô-ma 12:3). Sứ
đồ Phao-lô cho chúng ta lời khuyên quan trọng nào ở đây? Chúng ta
nên nghĩ “cao” về mình bao nhiêu?
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ĐỨC THÁNH LINH VÀ HỘI THÁNH
CÂU GỐC: “Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh
Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức
phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một
Chúa, một đức tin, một phép báp-têm” (Ê-phê-sô 4:3-5).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Ê-phê-sô 1:22,
23; I Cô-rinh-tô 12:13; Rô-ma 6:3-7; Công vụ 17:11; Ê-phê-sô 4:5, 6;
Công vụ 2:4-11.

Đ

ôi khi chúng ta nghĩ rằng Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống
chỉ mỗi lúc một người. Đúng, Đức Thánh Linh làm việc trong đời
sống cá nhân, và các tín đồ là nền tảng của một cộng đồng thiêng
liêng. Nhưng Đức Thánh Linh cũng có trách nhiệm đối với đời sống của
hội thánh Đấng Christ.
Chúng ta thường nghĩ rằng hội thánh sống động và phát triển vì những
gì chúng ta làm cho Chúa. Đúng, Đức Chúa Trời muốn hội thánh đạt được
chương trình vinh quang của Ngài, và Ngài muốn làm như vậy với sự giúp
đỡ của chúng ta. Nhưng công việc chúng ta không phải là lý do thật sự để
có một hội thánh. Cũng không phải là hội thánh sống bởi vì có các nhà
lãnh đạo giỏi và tổ chức tốt. Những điều này thì rất quan trọng, nhưng hội
thánh sống được vì những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua Đức
Thánh Linh. Và hội thánh sống vì những gì Đức Chúa Trời tiếp tục làm qua
Đức Thánh Linh Ngài.
Đức Thánh Linh tạo ra một cộng đồng thiêng liêng và sự thông công
trong hội thánh. Nền tảng uy quyền của hội thánh là Kinh Thánh. Đức
Thánh Linh soi dẫn người ta để viết Kinh Thánh, và cũng một Thánh Linh
hướng dẫn người ta để sống theo Kinh Thánh. Kinh Thánh là nền tảng cho
sự hiệp nhất của đức tin trong hội thánh. Sẽ không có một hội thánh nếu
không có công việc của Đức Thánh Linh. Không có Thánh Linh, hội thánh
không thể truyền bá Phúc âm cho thế giới.
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Thứ Nhất

26 Tháng 2

ĐỨC THÁNH LINH KHIẾN CHÚNG TA NÊN MỘT
VỚI ĐẤNG CHRIST
Đức Thánh Linh làm chúng ta nên một bằng nhiều cách. Trước hết
Ngài làm cho chúng ta nên một với Đấng Christ. Sự hiệp nhất đó là lý do
tại sao có hội thánh. Sau đó, Đấng Christ là đầu của hội thánh (Ê-phê-sô
1:22, 23; Ê-phê-sô 5:23). Và Đức Thánh Linh giúp chúng ta tham gia như
một với chính Đấng Christ.
Là một với Đấng Christ là khởi đầu của tất cả các ơn phước của sự cứu
rỗi. Đó là vì tất cả những gì chúng ta có trong Chúa đến từ Đức Thánh
Linh. Lý do thứ nhất, hiệp một với Đấng Christ làm cho chúng ta thành
những con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Lý do thứ hai, sự làm sạch và
sự tha thứ của chúng ta đến từ sự hiệp một với Đức Chúa Giê-su. Và hiệp
một với Ngài làm cho chúng ta nên thánh, và cho chúng ta quyền lực để
chiến thắng tội lỗi.
Thân thể và bản chất của chúng ta sẽ được biến hóa khi Chúa đến lần
Thứ Hai. Sự thay đổi này là kết quả của việc chúng ta là một với Đấng
Christ. Vì vậy, Đức Chúa Giê-su phải là nền tảng cho toàn bộ kinh nghiệm
của chúng ta là Cơ Đốc nhân.
Đọc Ê-phê-sô 2:18, 20-22 và I Phi-e-rơ 2:6, 7. Những câu này cho
chúng ta biết gì về công việc của Đấng Christ và Đức Thánh Linh trong
việc tạo ra hội thánh?

Qua Đức Thánh Linh, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Giê-su là Vầng Đá. Ngài là nền tảng của sự cứu rỗi chúng ta. Tất cả
các phần khác của hội thánh được xây dựng trên Ngài.
Công việc của Thánh Linh trong đời sống cá nhân dẫn đến việc xây
dựng một cộng đồng đức tin là hội thánh. Thứ nhất, chúng ta kinh nghiệm
sự cứu rỗi qua đức tin vào chỉ một mình Đức Chúa Giê-su. Tiếp theo, tình
yêu của Đức Chúa Trời cảm động lòng chúng ta. Sau đó, chia sẻ “sự yêu
thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh” (II Côrinh-tô 13:14) trong hội thánh.
Mỗi tín đồ giống như các viên gạch. Đức Chúa Trời dùng họ để dựng
nên một hội thánh mới “trong Thánh Linh” (Ê-phê-sô 2:22). Vì vậy, là
những người đi theo Đấng Christ, chúng ta nên “dùng dây hòa bình giữ
gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3).
Đọc Cô-lô-se 3:12-14. Theo những câu này, một Cơ Đốc nhân nên
đối xử với những người khác thế nào? Hành động theo cách này giúp
cho sự hiệp nhất trong hội thánh thế nào? Tại sao đối xử với người khác
theo cách này rất quan trọng để có được sự hiệp một trong hội thánh?
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Thứ Hai

27 Tháng 2

ĐỨC THÁNH LINH HIỆP MỘT CHÚNG TA QUA
PHÉP BÁP-TÊM
Đọc I Cô-rinh-tô 12:13. Trong câu này, phép báp-têm giúp chúng ta
hiệp một với Đấng Christ và Thánh Linh thế nào?
Thánh Linh làm cho chúng ta thành một thân thể (hội thánh) của các
tín đồ. Chúng ta đi vào nước thiêng liêng của Đấng Christ qua phép báptêm. Chúng ta chịu phép báp-têm để gia nhập hội thánh địa phương. Vì
vậy, phép báp-têm liên quan đến mối tương giao của chúng ta với các tín
đồ khác và mối tương giao của họ trong hội thánh đối với chúng ta. Đó là
vì những người theo Đấng Christ không thể sống một mình. Chúng ta đều
cần sự hỗ trợ, khuyến khích, và giúp đỡ của người khác. Và chúng ta chắc
chắn không thể làm công việc của Đức Chúa Trời một mình. Đức Chúa
Trời tạo nên hội thánh vì lý do này. Đi theo Đấng Christ có nghĩa là chia sẻ
cuộc sống của các tín đồ khác trong hội thánh. Vì lý do này, phép báp-têm
thì công khai, cho thấy chúng ta đã chọn để đi theo Đấng Christ. Chia sẻ
cuộc sống của hội thánh cũng cho thấy rằng chúng ta đang đi theo Đấng
Christ.
Theo Rô-ma 6:3-7, phép báp-têm là biểu tượng cho điều gì?
Phép báp-têm là một hành động tượng trưng cho sự chết với Đức Chúa
Giê-su, được chôn trong nước, và được sống lại cho đời sống mới trong
mối tương giao với Đấng Christ, là Chúa và Đấng Cứu Thế chúng ta. Đây
là một biểu tượng của cuộc sống cũ đã chết trên thập tự giá, một biểu
tượng công khai rằng chúng ta đã tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa
của mình.
“Phép báp-têm tượng trưng cho sự chúng ta đã chết về đời sống tội lỗi
và hứa nguyện sống một đời sống mới trong Đấng Christ. Sự hứa nguyện
này được thực hiện trước tất cả thiên đàng và toàn thể vũ trụ. Nhân danh
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một người được
chôn cùng với Đấng Christ trong phép báp-têm; sau đó, được nâng lên
khỏi mặt nước để sống đời sống mới của sự vâng phục trung thành với
Đức Chúa Trời.” – Phỏng trích Ellen G. White Comments, The SDA Bible
Commentary, quyển 6, tr. 1074.
Phép báp-têm là một bước đi tích cực về đức tin. Những người muốn
thuộc về Đức Chúa Trời và muốn sống dưới thẩm quyền của Ngài đều phải
chịu báp-têm. Nói cách khác, phép báp-têm là dấu hiệu của sự ăn năn thật,
một sự thay đổi để sống tốt hơn trong Chúa. Chúng ta hứa sẽ trung thành
với Đức Chúa Trời và điều răn của Ngài. Và Chúa hứa rằng chúng ta có thể
phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Ngài bất cứ khi nào chúng ta cần.
Bạn đã quyết định chịu phép báp-têm chưa? Nếu chưa, có gì ngăn
cản bạn đi theo Đấng Christ trong phép báp-têm? Còn bạn đã chịu phép
báp-têm rồi? Phép ấy có đem lại sự khác biệt nào trong bước đi thiêng
liêng của bạn với Đức Chúa Giê-su?
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Thứ Ba

28 Tháng 2

ĐỨC THÁNH LINH KHIẾN HỘI THÁNH HIỆP MỘT
QUA KINH THÁNH
Đọc Công vụ 17:11. Cũng đọc Giăng 5:39, 46, 47 và Giăng 8:31, 32.
Dấu hiệu của một môn đồ thật của Đấng Christ là gì? Tại sao Kinh
Thánh rất quan trọng trong việc bày tỏ Đấng Christ cho chúng ta? Kinh
Thánh giúp chúng ta theo Ngài cách trung tín thế nào?

Kinh Thánh là một nguồn đáng tin cậy để biết Đức Chúa Giê-su và ý
muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đọc Kinh Thánh và nhớ thuộc lòng các
câu là rất quan trọng. Suy cho cùng, Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời
cho chúng ta. Kinh Thánh giúp chúng ta để biết phân biệt lẽ thật thiêng
liêng và sự sai lầm. Thí dụ, Phao-lô khen người Bê-rê là hẳn hoi vì ngày nào
họ cũng nghiên cứu Kinh Thánh (Công vụ 17:11) để tìm hiểu những gì họ
nghe giảng có đúng không.
Vì vậy, đời sống mới trong hội thánh và tất cả thay đổi để được tốt hơn
phải dựa trên Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là nền tảng mà trên đó đức tin của
chúng ta được xây dựng. Và tình yêu của chúng ta với Đức Chúa Giê-su và
lòng yêu mến Lời Viết của Ngài ràng buộc chúng ta lại với nhau như một.
Hãy đọc Giăng 17:17-21. Trong những câu này, Đức Chúa Giê-su nói
về sự hiệp một trong đức tin. Ngài nói rằng khi người ta hiệp một trong
đức tin thì đó là một dấu hiệu đặc biệt để bày tỏ những người theo Ngài
là ai. Theo Giăng 17:17, nguyên nhân cho sự hiệp một trong đức tin giữa
các tín đồ là gì?

Lời Chúa là lẽ thật (Giăng 17:17; Thi Thiên 119:160). Và sự hiệp một
của đức tin trong hội thánh là công việc của Đức Thánh Linh với và qua
Lời Viết của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ không bao giờ hướng dẫn chúng ta
nghi ngờ hoặc chỉ trích sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Thay vào đó, Ngài
giúp chúng ta đánh giá cao thẩm quyền thiêng liêng của Kinh Thánh. Đức
Thánh Linh không bao giờ dẫn chúng ta đi xa Lời Viết hoặc Lời Hằng Sống
(Đức Chúa Giê-su). Đức Thánh Linh luôn luôn giúp chúng ta tràn đầy sự
mong muốn vâng theo Đức Chúa Giê-su và Kinh Thánh.
Kinh Thánh là nguồn gốc của niềm tin chúng ta trên toàn thế giới. Giả
sử niềm tin của chúng ta vào Kinh Thánh là Lời Chúa cho lẽ thật yếu đi
thì kết quả sẽ là gì? Câu trả lời là sự hiệp một của hội thánh sẽ bị phá hủy.
Bạn dành bao nhiêu thì giờ để đọc Kinh Thánh? Quan trọng hơn, làm
thế nào bạn có thể học để hoàn toàn làm theo lời dạy của Kinh Thánh?
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Thứ Tư

1 Tháng 3

ĐỨC THÁNH LINH KHIẾN HỘI THÁNH HIỆP MỘT
TRONG ĐỨC TIN
“Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức
Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa
mọi người và ở trong mọi người” (Ê-phê-sô 4:5, 6). Phao-lô nói gì về
việc hiệp một trong đức tin trong Ê-phê-sô 4:5, 6? Ông nói sự hiệp nhất
này đến từ đâu?
Sự hiệp một trong đức tin là kết quả của sự trung thành với Lời Chúa.
Chúa ngày hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.
Ngài làm một sự ràng buộc thiêng liêng với mọi tín đồ. Sự ràng buộc này
đem lại kết quả là một đời sống mới. Đức Thánh Linh ban quyền lực cho sự
tái sanh. Ngài giúp chúng ta vâng giữ Lời Chúa. Ngài truyền chúng ta làm
mọi điều để có hòa bình với tất cả mọi người (Rô-ma 12:18). Nhưng chúng
ta không có quyền lực để hiệp một trong niềm tin hay trong mục đích của
chúng ta như là một hội thánh toàn thế giới. Sự hiệp một không phải là
điều chúng ta có thể làm được, mà là sự ban cho của Đức Thánh Linh. Ngài
làm việc trên từng cá nhân tín đồ và trên hội thánh như một đoàn thể.
Nền tảng của tất cả niềm tin của chúng ta chính là Lời Đức Chúa Trời.
Lời Chúa giúp chúng ta hiệp một trong niềm tin như một hội thánh. Đức
Thánh Linh và Lời Ðức Chúa Trời đồng ý với nhau và hòa hợp trong sự
giảng dạy. Vì vậy, chúng ta cần phải làm theo cả hai. Giả sử chúng ta chỉ
theo một bên thì chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Đi theo Thánh Linh nhưng
không làm theo Lời Chúa có thể khiến chúng ta tin những giáo lý sai.
Đồng thời, cố gắng làm theo Kinh Thánh mà không có sự giúp đỡ của Đức
Thánh Linh có thể lấy đi quyền lực của Kinh Thánh. Cuối cùng, chỉ có một
Chúa. Chỉ có một đức tin. Và cả hai dẫn đến một phép báp-têm.
Chúng ta phải vui mừng trong đức tin vào Lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi
đó chúng ta mới có thể thấy sự hiệp một trong hội thánh. Sự hiệp một
trong đức tin và giáo lý sẽ dẫn đến sự hiệp một trong công việc chúng ta
làm cho Đức Chúa Trời.
“Chúng ta có một Chúa, có một đức tin, có một phép báp-têm. Phúc âm
của Đấng Christ có nghĩa là đến với tất cả các tầng lớp xã hội, các quốc gia,
các ngôn ngữ. Phúc âm có nghĩa là đem tất cả mọi người lại với nhau trong
tình huynh đệ lớn. Chúng ta chỉ có một tấm gương là Đấng Christ. Chúng
ta phải giống Ngài trong tư tưởng, cảm xúc, và hành động. Sau đó, chúng ta
sẽ có sự hòa hợp hoàn hảo. Tất cả mọi người của các quốc gia khác nhau sẽ
trở nên một trong Đấng Christ. Họ sẽ có đồng một lòng, một ý, một tiếng
nói.” – Phỏng trích Ellen G. White, Our High Calling, tr. 171.
Hãy xem lời của bà White: Đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ
về bạn và những gì người khác làm. Thay vào đó hãy hỏi: Tôi có thể làm
gì để giúp hội thánh đạt mục tiêu tuyệt vời này là hiệp một trong đức tin?
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Thứ Năm

2 Tháng 3

ĐỨC THÁNH LINH KẾT HỢP HỘI THÁNH THÀNH
MỘT TRONG VIỆC LÀM CHO ĐỨC CHÚA TRỜI
Đọc Công vụ 2:4-11, 16-21. Trong những câu này, Đức Thánh Linh
đã được đổ ra trên các tín đồ thời Tân Ước. Kết quả của sự tuôn đổ đó
là gì?
Đức Thánh Linh chịu trách nhiệm về chương trình truyền giáo mạnh
mẽ nhất trong lịch sử. Câu chuyện này cho thấy rằng Đức Chúa Trời có
thể làm nhiều hơn qua một nhóm nhỏ hiệp một trong tình yêu của họ cho
Ngài hơn là Ngài có thể làm qua một nhóm lớn với những người có lòng
chia rẽ. Nhưng Ngài còn có thể làm những điều lớn hơn khi chúng ta dâng
hiến cuộc đời, sức mạnh, tài năng và tất cả những gì chúng ta có cho Ngài.
Hội thánh Tân Ước phát triển là kết quả của sự hiệp một của các tín đồ.
Họ là một trong đức tin, trong đời sống và trong sự phục vụ Đức Chúa Trời.
Lúc đầu, họ là một nhóm nhỏ và đầy sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Trời đã thay
đổi họ thành một đạo quân hùng mạnh. Bằng cách này, họ đã tiếp cận với
những người có nhiều văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Và họ nói với những
người khác về “những sự cao trọng của Đức Chúa Trời” (Công vụ 2:11).
Cùng một Ðức Chúa Trời làm việc trong thời Tân Ước sẽ làm việc vào
thời kỳ cuối cùng. Tuy nhiên, công việc cần phải được hoàn thành trước
khi Đấng Christ trở lại.
Xin đọc Công vụ 2:42-47. Trong những câu này, có những cách nào
khác các tín đồ hiệp với nhau như một?
Hội thánh đầu tiên hiệp một vì một số lý do. Thứ nhất, họ bền lòng giữ
lời dạy của các sứ đồ (Công vụ 2:42). Thứ hai, họ thông công với các anh
em. Thứ ba, họ ăn chung với nhau, có thể có nghĩa là họ hiệp một trong
sự thờ phượng. Thứ tư, họ là một trong lời cầu nguyện. Thứ năm, họ là
một trong sự ngợi khen Đức Chúa Trời (Công vụ 2:47). Thứ sáu, họ là một
trong việc phục vụ những người có nhu cầu. Và thứ bảy, họ tự do chia sẻ
những gì họ có với nhau (Công vụ 2:44, 45). Vì vậy, chúng ta phải nghiên
cứu Kinh Thánh với nhau và nhóm họp với nhau như một hội thánh. Sau
đó, chúng ta sẽ mong muốn chia sẻ phúc âm với những người khác và giúp
đỡ họ. Đức Thánh Linh sẽ mở mắt chúng ta để thấy nhu cầu của những
người xung quanh chúng ta.
Một số dịch vụ hoặc công việc cần làm cho Đức Chúa Trời trong hội
thánh địa phương của bạn là gì? Những điều này giúp cho sự hiệp một
của hội thánh thế nào? Còn điều gì khác chúng ta có thể làm?
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3 Tháng 3

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Đây là những điều chúng ta phải làm. Chúng ta không nên chờ đợi
một cái gì đó đặc biệt xảy ra. Thay vào đó, chúng ta cần tận dụng tối đa
các cơ hội của mình. Chúng ta phải làm những gì cần làm để cứu các linh
hồn. Chúng ta không được lãng phí thì giờ cố gắng tìm những điều mà
Đức Chúa Trời đã giữ bí mật. Thay vào đó, chúng ta phải dâng mình cho
sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải làm công việc Chúa giao
phó để làm. Chúng ta phải cung cấp bánh sự sống cho những linh hồn
đang đói khát lẽ thật.” – Phỏng trích Ellen G. White, Selected Messages,
quyển 1, tr. 186.
“Ai cũng muốn có quyền lực để ảnh hưởng đến người khác. Nhưng dân
sự Đức Chúa Trời phải thấy rằng việc đặt mình hoàn toàn dưới sự kiểm
soát của Ngài là con đường an toàn duy nhất ngăn cản họ mong muốn
kiểm soát người khác. Ân điển của Ngài sẽ thay đổi lòng người. Điều này sẽ
dẫn đến sự hiệp một chưa từng thấy. Tất cả những ai đầu phục Đấng Christ
sẽ hòa hợp với nhau. Đức Thánh Linh sẽ tạo ra sự hiệp một trong đức tin.”
– Phỏng trích Ellen G. White, Selected Messages, quyển 3, tr. 20, 21.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Ellen G. White có ý gì khi nói, “Ai cũng muốn có quyền lực để ảnh

hưởng người khác”? Tại sao ước vọng đó rất tự nhiên đối với tất cả
chúng ta? Và chúng ta có thể làm gì để chống lại ước muốn này trong
đời sống chúng ta? (Đọc Phi-líp 2:3, 4)
2. Một số người cho rằng những gì thực sự sẽ làm cho chúng ta hiệp một
là dịch vụ, chứ không phải niềm tin của chúng ta. Trong thực tế, họ
lý luận rằng giáo lý của hội thánh dường như chia rẽ người ta. Vì vậy,
họ nghĩ rằng giáo lý của hội thánh không nên có một vị trí quan trọng
trong công việc làm cho Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao chúng ta phải
có sự hiệp một trong giáo lý và niềm tin? Tại sao không thể có sự hiệp
một trong công việc chúng ta làm cho Chúa trừ khi chúng ta có sự hiệp
một trong những gì chúng ta tin? Tại sao chia sẻ đức tin là một công cụ
mạnh mẽ để làm việc với nhau như một cho Đức Chúa Trời?
3. Đồng thời, có chỗ cho sự khác biệt về niềm tin không? Ít người hiểu
lẽ thật giống y như nhau. Làm thế nào hội thánh có thể là một trong
đức tin? Đồng thời, làm thế nào chúng ta có thể cho phép có sự khác
biệt nhỏ trong những gì chúng ta tin? Làm thế nào các tín đồ trong hội
thánh địa phương của bạn đối phó với sự hiểu biết khác nhau nhưng
vẫn hiệp một trong đức tin?
4. Kinh Thánh có thể là một công cụ để giúp hội thánh hiệp một trong
đức tin thế nào? Chúng ta phải có những suy nghĩ hay cảm xúc nào
trong việc nghiên cứu Lời Chúa để có thể hiệp một trong công việc và
trong đức tin?
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4 Tháng 3 – 10 Tháng 3
Bài Học 10

ĐỨC THÁNH LINH, KINH THÁNH
VÀ SỰ CẦU NGUYỆN
CÂU GỐC: “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối
chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện
cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không
thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng
người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức
Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy” (Rô-ma 8:26, 27).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Giăng 15:7;
Ma-thi-ơ 7: 7; Thi thiên 66:18; Gia-cơ 1:6-8; I Giăng 5:14, 15; Công
vụ 2:38.

N

gười thiêng liêng thật thì luôn luôn cầu nguyện. Không có đời sống
thiêng liêng nào mà không có lời cầu nguyện mạnh mẽ. Chúng
ta cần phải ăn năn là điều rất quan trọng. Nhưng có lẽ một trong
những nhu cầu lớn nhất và cấp bách nhất là một đời sống cầu nguyện mới.
Có tin mừng là ngay cả trong những lời cầu nguyện, chúng ta có sự giúp đỡ
của Đức Thánh Linh. Cầu nguyện kéo chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, vì
lời cầu nguyện của đức tin giúp chúng ta tin cậy vào những lời hứa phong
phú của Ngài. Cuộc đời của chúng ta cũng được thay đổi khi chúng ta nhận
các ơn phước Đức Chúa Trời đã hứa trong Lời của Ngài (Kinh Thánh).
Đức Chúa Trời có thể cung cấp nhiều hơn cho tất cả các nhu cầu của
chúng ta y theo sự giàu có của Ngài (Phi-líp 4:19). Và Ngài luôn luôn là
trung tâm của tất cả các lời cầu nguyện chân thật và đời sống thiêng liêng.
Suy cho cùng, cả lời cầu nguyện và đời sống thiêng liêng bắt nguồn từ Lời
Viết của Ngài (Kinh Thánh).
Chúng ta không bao giờ nên lệ thuộc đời sống thiêng liêng của mình
trên kinh nghiệm không vững chắc hoặc cảm xúc của chúng ta. Thay vào
đó, Kinh Thánh phải hướng dẫn đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúng
ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và điều này được bày tỏ trong
Lời của Ngài. Đức Thánh Linh cũng đánh thức trong chúng ta lòng mong
muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện. Ngài hướng dẫn
chúng ta để cầu nguyện cho nhau.
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5 Tháng 3

LỜI CẦU NGUYỆN ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI
Hãy đọc Giăng 15:7. Trong câu này, tại sao quan trọng đối với những
lời cầu nguyện là chúng ta sống trong Đức Chúa Giê-su và lời của Ngài
sống trong chúng ta? Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ có mục đích
gì khác nếu chúng ta không sống trong Đức Chúa Giê-su?

Trước hết, chúng ta phải tìm kiếm Đức Chúa Giê-su và tìm thấy Ngài.
Sau đó, chúng ta phải có lòng ham thích dành thì giờ cho Ngài. Tìm thấy
Chúa và dành thì giờ cho Ngài là điều quan trọng hơn bất cứ món quà tặng
nào Ngài có thể ban cho chúng ta. Nếu đặt Đức Chúa Trời lên trên hết mọi
sự trong đời sống chúng ta thì chúng ta sẽ muốn làm những gì Ngài muốn.
Sự suy nghĩ của Ngài sẽ hướng dẫn sự mong ước của chúng ta. Vì lý do này,
Ngài phải là trung tâm của sự cầu nguyện. Sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện
theo cách Ngài muốn. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy toàn bộ đời sống của chúng
ta qua đôi mắt của Ngài. Nhìn mọi điều bằng cách này khiến cho lời cầu
nguyện cao quý.
Đức Chúa Trời rất quan tâm đến chúng ta. Ngài muốn tham gia vào tất
cả các phần của đời sống chúng ta. Ngài muốn chúng ta chia sẻ mọi thứ với
Ngài. Ngài muốn chúng ta nói với Ngài về những lo lắng, nỗi sợ hãi, mong
muốn, hy vọng, thành công, niềm vui và thất bại của chúng ta. Chúng ta có
thể nói tất cả những điều này với Ngài. Và Ngài sẽ giúp chúng ta thấy tất cả
mọi thứ về chính mình chúng ta qua đôi mắt của Ngài.
Tuy nhiên, cầu nguyện không thay đổi Đức Chúa Trời. Cầu nguyện thay
đổi chúng ta. Cầu nguyện đưa chúng ta đến với Chúa, Đấng thay đổi đời
sống chúng ta. “Cầu nguyện là mở lòng mình cho Chúa. Ngài là người bạn
tốt. Chúng ta không cần phải cho Chúa biết những gì chúng ta đang có. Đó
không phải là mục đích của sự cầu nguyện. Thay vào đó, cầu nguyện giúp
chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng chúng ta. Cầu nguyện không đem Chúa
xuống với chúng ta, nhưng nâng chúng ta lên với Ngài.” – Phỏng trích
Ellen G. White, Steps to Christ, tr. 93.
Thật là một trích dẫn mạnh mẽ! Nói lên rất nhiều sự thật về những
gì cầu nguyện làm và cho chúng ta. Cầu nguyện khiến chúng ta mở lòng
mình cho sự giàu có của Chúa. Ngài tuôn đổ ơn phước, quyền năng, và
chính Ngài vào đời sống chúng ta. Ai đã không kinh nghiệm sự cầu nguyện
kéo chúng ta đến gần Đức Chúa Trời?
Hãy suy nghĩ về đời sống cầu nguyện của bạn. Bạn cầu xin điều gì?
Khi nào? Tại sao? Câu trả lời của bạn nói lên tình trạng thuộc linh của
bạn. Chúng nói gì về mối tương giao của bạn với Chúa? Những thay đổi
gì bạn cần phải làm?

69

Thứ Hai

6 Tháng 3

KINH THÁNH DẠY CẦU NGUYỆN LÀ CẦU XIN
CHÚA
Đọc Ma-thi-ơ 7:7. Câu này nói rằng chúng ta phải cầu xin Chúa cho
những gì chúng ta muốn trước khi chúng ta có thể nhận được. Chúng ta
biết rằng Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Vậy, tại sao vẫn quan trọng
đối với chúng ta là cầu xin Ngài những gì chúng ta cần?
Cầu xin bày tỏ chúng ta mong muốn sự hỗ trợ và giúp đỡ của Chúa, và
cũng cho thấy chúng ta tin cậy vào Ngài. Chúng ta cũng phải nhớ rằng, xin
Chúa giúp chúng ta là cho phép Ngài làm việc cho chúng ta. Và Đức Chúa
Trời muốn được yêu cầu. Ngài muốn chúng ta đem đến cho Ngài những
lời cầu xin. Chúng ta phải cầu xin Ngài những gì chúng ta cần. Nếu không
thì chúng ta sẽ không nhận được những ơn phước Ngài đã hứa. Đức Chúa
Giê-su phán, “Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ” (Lu-ca 11:9, 10).
Đọc Mác 11:24; I Giăng 5:14, 15; và Thi thiên 66:18. Những câu này
nói gì về lý do tại sao không có lời cầu xin nào là quá lớn đối với Đức
Chúa Trời? Tại sao rất tốt để biết rằng Chúa thì rộng lượng và thích ban
phát cho chúng ta mọi sự Ngài có? Đức Chúa Trời cần gì từ chúng ta
trước khi Ngài có thể đáp lại những lời cầu nguyện của chúng ta?
Chúng ta thực sự có thể cầu xin Chúa bất cứ điều gì. Không có lời cầu
xin nào là quá nhỏ hoặc không quan trọng đối với Ngài. Không có lời cầu
xin nào là quá lớn mà Ngài không thể đối phó. Ngài là toàn năng. Vì vậy,
bằng đức tin chúng ta có thể xin mọi lời hứa trong Kinh Thánh. Và bởi đức
tin chúng ta có thể nhận được lời hứa từ tay của Ngài theo chương trình
của Ngài (II Cô-rinh-tô 1:20).
Nhưng có một số điều kiện cần phải được thỏa đáp trước khi chúng ta
nhận được những gì cầu xin. Chúng ta phải sẵn sàng dâng hiến hoàn toàn
đời sống mình cho Chúa. Chúng ta phải đặt mình hoàn toàn dưới sự kiểm
soát của Ngài. Những lời cầu xin của chúng ta cũng không được ích kỷ
hoặc đến từ những ham muốn tội lỗi, vì Ðức Chúa Trời sẽ không đáp lại
những lời cầu nguyện như vậy (Ê-sai 59:1, 2).
Còn có một điều kiện quan trọng khác mà chúng ta cần phải làm để
lời cầu nguyện được đáp lại. Chúng ta phải vâng lời và sẵn sàng làm theo
chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta. Chúa có thể ban
tất cả các ơn phước đã hứa cho chúng ta, nhưng trước hết có các điều kiện
cần phải thỏa đáp. Chúng ta phải vâng lời, sau đó, Ngài có thể ban cho
chúng ta những ơn phước của Ngài” – Phỏng trích Ellen G. White, Christ’s
Object Lessons, tr. 145.
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KINH THÁNH DẠY RẰNG CHÚNG TA PHẢI TIN
NƠI NHỮNG LỜI HỨA CỦA CHÚA KHI CẦU
NGUYỆN
Hãy đọc Mác 11:24. Trong câu này, có những điều gì khác Đức Chúa
Giê-su phán chúng ta phải làm khi cầu nguyện?
Cầu xin thì chưa đủ. Có điều gì khác cũng cần phải được đi đôi với lời
cầu nguyện của chúng ta: đức tin. Sách Hê-bơ-rơ nói, “không có đức tin thì
không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúng ta phải nhớ,
có hơn ba ngàn lời hứa trong Kinh Thánh. Và đây là cách để nhận được lời
hứa của Chúa: chúng ta phải quỳ xuống trước mặt Ngài. Chúng ta phải mở
Kinh Thánh để đọc bất cứ lời hứa nào trong đó. Chúng ta phải có lòng tinh
khiết, đơn giản và tin cậy như một đứa trẻ. Chúng ta phải cầu xin Chúa giữ
lời hứa của Ngài. Và chúng ta phải tin rằng Ngài sẽ làm những gì tốt nhất
cho chúng ta trong thời gian của Ngài.
Hãy đọc Gia-cơ 1:6-8. Những câu này miêu tả người không có đức tin
thế nào? Tại sao đức tin cần thiết để nhận được những gì Chúa đã hứa?
Chúng ta phải đến với Chúa tin rằng Ngài đang sống, và tin rằng Ngài
sẽ thưởng cho những người tìm kiếm Ngài. Những loại cầu nguyện nào có
kết quả? Lời cầu nguyện linh nghiệm phải đi kèm với hai niềm tin. Trước
hết, chúng ta phải tin Đức Chúa Trời có thể đáp lại những lời cầu nguyện
của chúng ta. Và thứ hai, chúng ta phải tin rằng Ngài sẽ làm như vậy theo
chương trình của Ngài.
Chúng ta có thể tin cậy một người nào đó khi biết người đó đáng tin
cậy. Giả sử chúng ta nghi ngờ Đức Chúa Trời không giữ lời hứa của Ngài.
Sau đó chúng ta không tiến tới trong đức tin để nhận lời hứa của Ngài.
Như vậy, chúng ta không thể mong đợi để nhận được bất cứ điều gì từ
Ngài. Chúng ta phụ thuộc vào Ðức Chúa Trời và lời hứa của Ngài. Chúng
ta tin cậy Ngài, ngay cả khi tình cảm của chúng ta nghi ngờ. Vì “đức tin là
sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng
cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). Đức tin này
cho chúng ta sức mạnh để bám vào lời hứa của Chúa, cho chúng ta sự can
đảm để tin cậy những gì Ngài đã hứa (Hê-bơ-rơ 11:11). Đức tin biết rằng
“Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối” (Hê-bơ-rơ 6:18). “Đức Chúa Giê-su
Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơrơ 13:8). Đức tin biết rằng không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được
(Lu-ca 1:37).
Đức tin luôn mở cửa kho báu của Đức Chúa Trời. Ngài làm việc qua
Đức Thánh Linh để cảm động lòng của những người tin cậy vào Lời Ngài.
Và lời cầu nguyện trung thành di chuyển cánh tay toàn năng của Chúa.
Điều gì giúp đức tin của bạn phát triển mạnh mẽ? Đức Chúa Giê-su
giúp bạn thế nào để tin rằng Ngài sẵn sàng và có thể giúp khi bạn cần?
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Thứ Tư

8 Tháng 3

KINH THÁNH DẠY CHÚNG TA PHẢI CẦU XIN
NHỮNG LỜI HỨA CỦA CHÚA
Đọc I Giăng 5:14, 15. Những câu này nói chúng ta có thể chắc chắn
Đức Chúa Trời nghe chúng ta. Và chúng ta có thể tin chắc sẽ nhận được
những gì chúng ta cầu xin. Giăng nói chúng ta có lý do nào để tin cậy
những lời hứa này?
Chúng ta phải tin lời hứa của Ngài. Sau đó, chúng ta cần phải xin những
gì Ngài đã hứa. Chúng ta nhận được lời hứa bằng cách tạ ơn Ngài. Đúng,
chúng ta tạ ơn Ngài ngay cả trước khi nhận được những gì chúng ta cầu
xin. Bằng cách này, những lời hứa trở thành một phần của tâm hồn chúng
ta. Ellen G. White nói, “Chúng ta có thể xin bất cứ ơn phước nào Đức Chúa
Trời đã hứa. Sau đó, chúng ta tin rằng mình đã nhận được lời hứa đó, và
cảm tạ Ngài là chúng ta đã nhận được.” – Phỏng trích Education, tr. 258.
Trong Lu-ca 8:1-11, Đức Chúa Giê-su phán Lời Chúa như hột giống.
Thí dụ, cả cây táo được chứa trong một hột táo. Cũng vậy, ơn phước của
Chúa ở trong lời hứa của Ngài. Chúng ta phải tin vào lời hứa, và tạ ơn
Chúa. Sau đó chúng ta sẽ nhận được ơn phước, vì lời hứa đó là của chúng
ta. Đúng, chúng ta chỉ nhận được ơn phước đã hứa bởi đức tin. Chúng ta
có thể không cảm thấy hoặc nhìn thấy lời hứa, nhưng Đức Chúa Trời sẽ
ban cho chúng ta. Giăng 11 cho thấy Đức Chúa Giê-su đã cầu nguyện theo
cách này.
Giăng 11 nói về sự sống lại của La-xa-rơ. Đức Chúa Giê-su biết Đức
Chúa Trời muốn làm gì trong hoàn cảnh này. Ngài muốn La-xa-rơ sống lại.
Giăng 11:11 cho biết Đức Chúa Giê-su sẵn sàng làm những gì Đức Chúa
Trời muốn. Ngài đã vâng theo chương trình của Đức Chúa Trời. Trong
Giăng 11:39-41, chúng ta thấy Đức Chúa Giê-su đã cảm tạ Cha vì đã làm
La-xa-rơ sống lại. Nhưng La-xa-rơ vẫn còn nằm trong mộ. Đức Chúa Giêsu đã nhận được câu trả lời khi Ngài tạ ơn Cha. Chúng ta phải nhớ rằng
chúng ta là con của Chúa. Chúng ta cũng đang sống trên những lời hứa
của Ngài.
Chúa phán, “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu
ngươi” (Thi thiên 50:15). Ngài mời gọi chúng ta đem lại cho Ngài những
điều làm chúng ta bối rối. Chúng ta phải nói với Ngài những nhu cầu của
mình, và chúng ta cần sự giúp đỡ thiêng liêng. Ngài muốn chúng ta luôn
sẵn sàng để cầu nguyện. Chúng ta xin Ngài những gì chúng ta cần khi có
những rắc rối. Lời cầu nguyện khẩn thiết cho thấy sự tin cậy vững chắc vào
Đức Chúa Trời. Cảm giác chúng ta cần dẫn chúng ta đến sự cầu nguyện tha
thiết. Cha trên trời cảm động khi chúng ta cầu xin.” – Phỏng trích Ellen G.
White, Christ’s Object Lessons, tr. 172.
Tại sao rất quan trọng để luôn luôn tâm sự tất cả mọi thứ với Chúa
khi cầu nguyện?
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Thứ Năm

9 Tháng 3

CẦU XIN ĐỂ ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH
Đọc Ê-phê-sô 3:16 và Công vụ 2:38. Những câu này cho biết gì về việc
tiếp nhận Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta?

Có một nhu cầu rất lớn chúng ta cần vào lúc này, đó là những ơn của
Đức Thánh Linh. Vì lý do đó, Đức Thánh Linh là món quà lớn nhất mà
Đức Chúa Giê-su có thể ban cho. Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống
chúng ta. Ngài cung cấp tất cả nhu cầu chúng ta. Đức Thánh Linh là một ơn
phước. Ngài sẽ mang đến tất cả các ơn phước khác vào cuộc đời chúng ta.
Đây là những gì chúng ta cần phải làm để nhận được Đức Thánh Linh.
Trước hết chúng ta cần phải ăn năn, và dâng hiến hoàn toàn đời sống mình
cho Đức Chúa Giê-su. Đó chính là những gì hội thánh trong thời Tân Ước
đã làm. Và Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta làm điều đó.
Trước hết, chúng ta phải đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Linh. Ngài
kêu gọi chúng ta ăn năn. Xây bỏ tội lỗi cho thấy rằng Đức Thánh Linh
đang làm việc trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải khiêm tốn, phải
có đức tin. Sau đó, Chúa có thể rửa sạch mọi tội chúng ta. Chúng ta cần ý
thức mình cần Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài (lòng thương xót và tha
thứ). Không có Ngài, chúng ta bị chết mất. Chúng ta đã chết trong tội lỗi,
và chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất sự sống đời đời.
Thứ hai, lời cầu nguyện khẩn thiết giúp chúng ta làm những gì Chúa
cần chúng ta làm để Ngài có thể ban Thánh Linh cho chúng ta. Sau đó, tất
cả chúng ta phải làm là xin Chúa ban Thánh Linh Ngài. Và Đức Chúa Trời
sẽ sẵn sàng ban Thánh Linh cho chúng ta. “Đức Chúa Trời là Cha trên trời
của chúng ta. Ngài sẵn sàng ban Thánh Linh cho những người xin Ngài.
Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài hơn là cha mẹ thế
gian sẵn sàng cho những món quà tốt cho con của họ.” – Phỏng tích Ellen
G. White, Ye [You] Shall Receive Power, tr. 284.
Chúng ta phải nhớ rằng Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta để đề
cao Đức Chúa Giê-su, và giúp chúng ta trở nên giống Đấng Christ. Đức
Thánh Linh giúp chúng ta phục vụ người khác. Ngài giúp chúng ta xây
dựng thân thể Đấng Christ là hội thánh. Vì vậy, bất kỳ sự thờ phượng nào
trong hội thánh hay ở nhà mà đề cao Đức Thánh Linh trên Đức Chúa Giêsu là sai.
Tại sao Đức Thánh Linh là món quà lớn nhất mà Đức Chúa Giê-su
có thể ban cho chúng ta? Kinh nghiệm của bạn là gì khi có Thánh Linh
trong đời sống của bạn? Cuộc đời bạn sẽ khác thế nào nếu không có
món quà này?
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Thứ Sáu

10 Tháng 3

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Xin đọc Ellen G. White, “Asking to Give,” tr. 139-149, trong Christ’s
Object Lessons. Đối với lời hứa giúp đỡ và khích lệ, đọc Ellen G. White,
God Has Promised (Washington, D.C.: Review and Herald, 1982).
Nếu không cầu nguyện, chúng ta không có sức mạnh thiêng liêng trong
đời sống mình. Cầu nguyện liên kết chúng ta với Nguồn của tất cả quyền
lực thiêng liêng. Nếu không cầu nguyện, chúng ta cũng không có sự liên
kết sống với Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên những bình trống rỗng. Sau
đó, chúng ta có thể “bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền
phép của nhân đức đó” (II Ti-mô-thê 3:5).
Quả thật, chúng ta đã được ban cho những lời hứa tuyệt vời về cách
Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện. Nhưng còn những lần khi chúng ta
không nhận được những gì cầu xin thì sao? Còn những lần chúng ta đã
làm tất cả mọi thứ Đức Chúa Trời đòi hỏi, nhưng vẫn không nhận được
những gì chúng ta cầu xin? “Đừng nản chí nếu những lời cầu nguyện của
bạn dường như không được trả lời ngay lập tức. Chúa thấy lời cầu nguyện
đó thường pha trộn với sự ích kỷ. Nói cách khác, chúng ta cầu nguyện cho
những điều chúng ta muốn. Và Chúa không đáp lời cầu nguyện như chúng
ta mong đợi. Thay vào đó, Ngài thử nghiệm chúng ta. Ngài đem chúng ta
qua các hoàn cảnh làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ về tội lỗi của mình.
Sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn những gì chúng ta thực sự cần. Ngoài ra,
Chúa không ban cho chúng ta những điều để thỏa đáp các khao khát tội
lỗi. Ngài không cung cấp cho chúng ta bất cứ điều gì sẽ làm tổn thương
chúng ta hoặc khiến chúng ta làm ô danh Ngài. Ngài không cho chúng
ta những điều khiến chúng ta tự hào. Chúng ta phải đến với Chúa với
tấm lòng đã giao phó mọi sự cho Ngài.” – Phỏng trích Ellen G. White, In
Heavenly Places, tr. 89.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Trong những cách nào cầu nguyện có ảnh hưởng đến mọi phần trong

đời sống của bạn? Đó là, cầu nguyện có ảnh hưởng gì đối với bạn? Bạn
có thấy khác sau khi cầu nguyện hơn là trước khi cầu nguyện?
2. Giả sử một người nào đó đã cầu nguyện cho một điều gì đó, nhưng họ
đã không nhận được câu trả lời. Thí dụ, giả sử họ cầu nguyện cho sự
chữa lành một em nhỏ bị bệnh. Bạn sẽ nói gì với người này? Làm thế nào
để chúng ta học để tin cậy Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh này?
3. Trong lớp học, hãy nói về kinh nghiệm của bạn trong sự cầu nguyện.
Cầu nguyện có ý nghĩa gì đối với bạn? Bạn đã học được gì về sự cầu
nguyện có thể giúp những người đang cố gắng để hiểu biết về mục
đích của sự cầu nguyện?
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11 Tháng 3 – 17 Tháng 3
Bài Học 11

ĐỪNG LÀM BUỒN VÀ CHỐNG ĐỐI
ĐỨC THÁNH LINH
CÂU GỐC: “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc”
(Ê-phê-sô 4:30).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Công vụ 7:51;
Hê-bơ-rơ 10:24, 25; Ê-phê-sô 4:25–5:2; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-21; Mác
3:28, 29.

Đ

ức Thánh Linh có khả năng đặc biệt để hướng dẫn chúng ta là tội
nhân để hiểu chúng ta thực sự tội lỗi thế nào. Ngài cũng giúp chúng
ta chấp nhận Đức Chúa Giê-su. Đức Thánh Linh giúp chúng ta
mong muốn sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đó là vì Đức Thánh Linh có
một quyền lực mà không ai có thể sánh được. Ngài làm cho chúng ta chiến
thắng. Ngài giúp chúng ta thấy bản tính tốt đẹp của Đức Chúa Giê-su.
Chúng ta đều là những tội nhân yếu đuối. Nhưng chúng ta vẫn có thể
khước từ quyền lực của Đức Thánh Linh. Ngài không ép buộc chúng ta.
Tội lỗi thì rất quyến rũ và hấp dẫn. Nhưng nó cũng rất lừa gạt. Nó dẫn
đến sự chết. Đó là vì tội lỗi hoàn toàn trái ngược với Đức Chúa Trời. Đức
Chúa Trời thì tinh khiết, thánh thiện và tốt lành. Và Đức Thánh Linh cho
chúng ta thấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời.
Đức Thánh Linh chống lại tội lỗi trong mọi hình thức. Và Ngài rất đau
buồn khi chúng ta phạm tội và không muốn từ bỏ tội lỗi. Đức Thánh Linh
rất quyền phép, nhưng ảnh hưởng tích cực của Ngài có thể bị bỏ qua và
dập tắt như một đám cháy có thể bị dập tắt với nước. Và chúng ta chống lại
quyền lực của Đức Thánh Linh khi chúng ta tiếp tục trong đời sống tội lỗi.
Các sách Phúc âm cho biết có một tội không thể tha thứ. Đó là tội phạm
thượng chống lại Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 12:31, 32).
Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu những gì Kinh Thánh nói về việc
chớ làm buồn, bỏ qua, hoặc chống lại Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng sẽ
nghiên cứu tội không được tha thứ.
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Thứ Nhất

12 Tháng 3

CHỐNG NGHỊCH ĐỨC THÁNH LINH
Hãy đọc Công vụ 7:51. Có lời cảnh cáo nào ở đây? Lời cảnh báo này
quan trọng thế nào đối với chúng ta ngày nay?
Kinh Thánh đề cập đến một số tội phạm đến Đức Thánh Linh. Có tội
chống lại Thánh Linh mà chúng ta phạm như cá nhân. Và có tội chống lại
Thánh Linh mà một nhóm người làm. Chúng ta có thể thấy được lẽ thật
này khi đọc Công vụ 7:51. Ê-tiên tố cáo rằng những người lên án ông là
“cứng cổ.” Họ tự hào là dân Y-sơ-ra-ên khi họ thờ con bò vàng (Xuất Ê-díptô Ký 33:3). Ê-tiên nói điều này bởi vì người Do Thái từ chối nghe những gì
Đức Thánh Linh đã nói với họ qua các tiên tri của Đức Chúa Trời. Một số
người mà Ê-tiên cảnh cáo đã không lắng nghe. Họ quay lưng chống lại Đức
Chúa Giê-su. Họ không theo Ngài. Thay vào đó, họ đã dùng các nghi lễ thờ
phượng thay thế cho sự vâng phục Lời Đức Chúa Giê-su (Kinh Thánh).
Đức Chúa Trời tạo ra con người. Nhưng con người sa ngã và yếu đuối.
Vì vậy, chúng ta phải lệ thuộc vào Ngài. Nhưng chúng ta vẫn có thể chống
lại công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể từ chối ân điển của Đức
Chúa Trời. Sự thật là Đức Chúa Trời rất quyền phép, nhưng Ngài không ép
buộc chúng ta. Ngài tôn trọng sự lựa chọn của chúng ta.
Giả sử Đức Chúa Trời ép buộc chúng ta vâng lời Ngài. Nếu vậy, tại sao
Ngài không ép buộc A-đam và Ê-va vâng lời trong vườn Ê-đen? Ngài có
thể đã tránh được tất cả sự khủng hoảng của tội lỗi bằng cách ép buộc
A-đam và Ê-va phải vâng lời. Thay vào đó, Ngài tạo ra tất cả chúng ta được
tự do. Ngài cho chúng ta quyền lực để lựa chọn giữa tốt hay xấu và đúng
hay sai. Và Ngài đã ban cho chúng ta quyền lực để lựa chọn giữa sự sống
và sự chết. Thật là một món quà thánh và quý giá Đức Chúa Trời đã ban
cho chúng ta!
Như vậy, mọi người có trách nhiệm đối với những sự lựa chọn của họ.
Nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm đối với những người khác. Chúng
ta nên khuyến khích họ trung tín, và vâng Lời Chúa (Kinh Thánh). Chúng
ta nên giúp đỡ lẫn nhau để ở gần Đức Chúa Giê-su (Hê-bơ-rơ 10:24, 25).
Chúng ta quay lưng chống lại Đức Thánh Linh khi chúng ta chống lại Lời
của Đức Chúa Trời. Chúng ta chống lại Đức Thánh Linh khi không nghe
lời các tiên tri của Ngài nói với chúng tôi.
Thật dễ dàng để phán xét và chỉ trích dân Y-sơ-ra-ên trong thời Kinh
Thánh về mọi lỗi lầm của họ. Nhưng còn sự lựa chọn sai của chúng ta thì
sao? Bạn cảm thấy thế nào nếu những lựa chọn sai được bày tỏ công khai
như những sai lầm của dân Y-sơ-ra-ên đã làm khi xưa?
Có những cách nào chúng ta có thể giúp đỡ người khác để yêu và để
làm việc lành? Trách nhiệm của bạn là gì để giúp họ làm những việc này?
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LÀM BUỒN ĐỨC THÁNH LINH: Phần 1
Đọc Ê-phê-sô 4:30. Phao-lô dùng một mạng lệnh mạnh mẽ trong câu
này để cảnh báo chúng ta chớ “làm buồn cho Đức Thánh Linh.” Làm
buồn cho Đức Thánh Linh nghĩa là gì?

Đức Thánh Linh là một Đấng. Đó là lý do tại sao Ngài có thể buồn lòng.
Nhưng chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh thế nào? Chúng ta nên nhớ
rằng một trong những việc làm của Đức Thánh Linh là mở mắt chúng ta
để nhận ra tội lỗi (Giăng 16:8). Bằng cách này, Ngài dẫn chúng ta đến Đức
Chúa Giê-su, Đấng tha thứ tội lỗi và làm cho chúng ta nên thánh. Chúng ta
làm Đức Thánh Linh vui khi chúng ta nghĩ và nói những điều tinh khiết và
thánh thiện. Nhưng Ngài rất đau buồn khi chúng ta làm điều gì trái ngược
với đời sống Ngài đã dẫn dắt chúng ta. Bất kỳ sự lựa chọn nào chúng ta
làm để bám vào tội lỗi đều khiến Ngài đau buồn. Chúng ta cũng làm Ngài
buồn khi chúng ta coi tội lỗi dường như không quá xấu xa. Và làm cho Đức
Thánh Linh buồn là một điều nghiêm trọng.
Vì vậy, trong Ê-phê-sô 4:30, Phao-lô nói chớ làm buồn cho Đức Thánh
Linh. Nhưng trước đó, Phao-lô nói về việc từ bỏ lối sống cũ. Ông nói về
cách chúng ta nên sống bây giờ khi chúng ta thuộc về Đấng Christ. Nói
cách khác, chúng ta nên bắt đầu sống một cuộc đời mới: thánh thiện và tốt
lành như Đức Chúa Trời. Chúng ta nên kiên nhẫn và mềm mại với nhau.
Chúng ta nên cố gắng dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một trong
đức tin với các tín đồ khác (Ê-phê-sô 4:2, 3). Sau cùng, chúng ta được “làm
nên mới” bởi Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:23). Vì vậy, chúng ta không còn
sống như người ngoại đạo nữa (Ê-phê-sô 4:17). Thay vào đó, chúng ta sẽ
sống để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:24-31).
Chúng ta không được cho phép những điều tiêu cực nói trong Ê-phê-sô
4 sống trong lòng chúng ta. Giả sử những điều tiêu cực này xuất hiện trong
lời nói và việc làm chúng ta, thì chúng ta đã làm Đức Thánh Linh buồn. Và
làm Đức Thánh Linh buồn nghĩa là chối bỏ Ngài. Ngài làm cho chúng ta
nên thánh, và thay đổi đời sống của chúng ta. Nhưng Ngài không thể thay
đổi chúng ta khi chúng ta muốn tiếp tục phạm tội.
Đức Thánh Linh quan tâm về cách chúng ta sống. Đọc Ê-phê-sô 4:2431. Bây giờ hãy làm một danh sách những điều chúng ta làm buồn Đức
Thánh Linh. Tại sao những điều này làm Đức Thánh Linh buồn?
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LÀM BUỒN ĐỨC THÁNH LINH: Phần 2
Chúng ta có thể làm Đức Thánh Linh buồn. Sự đau buồn của Ngài nói
rằng Ngài quan tâm đến chúng ta và những gì chúng ta làm. Đó là vì Chúa
bị ảnh hưởng bởi sự quyết định và cách sống của chúng ta.
Đọc Ê-phê-sô 4:25–5:2. Những câu này nói chúng ta phải làm gì?
Cuộc đời sẽ khác biệt thế nào nếu chúng ta làm theo các mạng lệnh này?

Chúng ta tự xưng là Cơ Đốc nhân; vậy, chúng ta phải sống cách nào
để cho thấy Đấng Christ sống trong chúng ta. Chúng ta phải bày tỏ mình
đã được thay đổi bởi sự hướng dẫn và tình yêu của Ngài. Nhưng giả sử
chúng ta hành động như thể Đấng Christ chưa bao giờ sống trong chúng
ta, thì chúng ta đã làm cho Đức Thánh Linh buồn. Chúng ta làm đúng khi
xưng ra rằng chúng ta tin vào Lẽ Thật (Đức Chúa Giê-su). Nhưng chúng ta
không được hành động trái ngược với Lẽ Thật, nếu không, chúng ta sẽ làm
buồn cho Đức Thánh Linh. Thí dụ, Đức Thánh Linh sẽ buồn khi chúng ta
không bênh vực những điều đúng và tốt. Vì vậy, chúng ta phải sống cách
nào để những người khác nhận ra rằng chúng ta thật sự là con của Đức
Chúa Trời. Chúng ta phải cho người khác thấy rằng chúng ta biết Đức
Chúa Giê-su thì chúng ta sẽ làm vui lòng Đức Chúa Trời.
Đọc Ê-phê-sô 4:3, 4, 15, 16, 32. Những câu này dạy chúng ta gì về việc
sống trong Đức Thánh Linh? Một cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh bày
tỏ thế nào trong cộng đồng với các tín đồ khác?

Ê-phê-sô 4 nói về cách Cơ Đốc nhân phải đối xử với nhau. Phao-lô nói
họ phải hiệp một trong đức tin. Ông đề cập đến ý tưởng này nhiều lần. Tại
sao? Vì sự chúng ta đối xử với nhau trong hội thánh là một phần rất quan
trọng trong việc không làm buồn cho Đức Thánh Linh, “Dùng dây hòa
bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3).
Nói cách khác, hội thánh là đền thờ của Ðức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô
3:16, 17). Và cách chúng ta đối xử với nhau trong hội thánh rất quan trọng
đối với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh quan tâm sâu xa về việc chúng ta
quan tâm đến nhau trong hội thánh của Đấng Christ.
Điều quan trọng là phải biết lẽ thật của sứ điệp ba thiên sứ trong
Khải huyền 14:6-12. Nhưng hãy tự hỏi: Bạn đối xử thế nào với những
người khác, đặc biệt là những người ở dưới bạn hoặc những người
không có thể làm gì cho bạn? Đó là, bạn đối xử thế nào với những người
không có gì để trả ơn cho bạn?
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DẬP TẮT ĐỨC THÁNH LINH
Hãy đọc I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-21. Theo những câu này, làm thế nào để
dập tắt Đức Thánh Linh?

Chữ “dập tắt” nhắc chúng ta đến lửa. “Dập tắt” đến từ chữ Hy lạp được
dùng trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 và trong Ê-phê-sô 6:16. Chữ này gợi ý
rằng có một điều gì đó về Đức Thánh Linh như một ngọn lửa mà chúng ta
có thể dập tắt. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Thánh Linh làm hai điều quan
trọng cho chúng ta. Thứ nhất, Ngài chỉ cho biết tội lỗi. Thứ hai, Ngài ban
cho chúng ta quyền lực để thắng tội lỗi. Cả hai điều có liên quan đến sự
nên thánh.
Đức Thánh Linh nói với chúng ta qua Kinh Thánh. Ngài nói với chúng
ta qua Lời Chúa mà chúng ta cần phải biết để sống thánh thiện. Quyền
năng của Ngài sống trong chúng ta, giúp chúng ta thay đổi đời sống bằng
cách chú ý đến lẽ thật trong Kinh Thánh. Phao-lô nói đó là một cách chúng
ta có thể tránh dập tắt Thánh Linh. Ông nói chúng ta “chớ khinh dể các lời
tiên tri, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy” (I Tê-sa-lô-ni-ca
5:20, 21). Nói cách khác, chúng ta cần phải mở cửa cho Đức Thánh Linh,
và không được dập tắt công việc của Ngài trong hội thánh.
Thật không may, không phải tất cả các thần đều tốt và hòa bình. Nhưng
Kinh Thánh được “Chúa hà hơi.” Điều này có nghĩa là Đức Thánh Linh
hướng dẫn người ta để viết. Lời Chúa là “ngọn đèn cho chân tôi, Ánh
sáng cho đường lối tôi” (Thi thiên 119:105). Vì vậy, Kinh Thánh là thước
đo, giúp chúng ta biết được lời tiên tri có phải đến từ Đức Chúa Trời hay
không. Kinh Thánh cho chúng ta biết làm thế nào để “bước theo Thánh
Linh” (Ga-la-ti 5:25). Chúng ta làm điều đó bằng cách từ bỏ chính mình để
làm theo sự dạy dỗ của Lời Chúa, bằng cách vâng theo sự hướng dẫn của
Đức Thánh Linh. Ngài chỉ cho chúng ta cách phải sống.
Nhiều người tuyên bố tin Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng
họ khinh thường Lời Chúa hoặc không tôn trọng. Nếu làm vậy, chúng ta
sẽ dập tắt ngọn đèn được ban cho để dẫn dắt chúng ta trên đường đời. Đèn
này (Kinh Thánh) hướng dẫn chúng ta để làm việc lành. Vì vậy, chúng ta
phải sống theo lẽ thật của Kinh Thánh trong đời sống mình.
Xin đọc I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7, 8. Đức Chúa Trời gọi chúng ta đến “sự
nên thánh” nghĩa là gì? Phần nào trong đời sống của bạn cần “được nên
thánh”?
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TỘI PHẠM ĐẾN ĐỨC THÁNH LINH
Xin đọc Mác 3:28, 29; Lu-ca 12:10; và Ma-thi-ơ 12:31, 32. Những câu
này cho chúng ta biết rằng tất cả tội lỗi và sự phạm thượng có thể được
tha thứ. Vậy, tội gì không thể tha thứ được?
Có lẽ không có tội nào đã bị hiểu lầm hơn lời phạm thượng chống lại
Đức Thánh Linh. Một số người nghĩ rằng Đức Chúa Giê-su đang nói về
một loại tội đặc biệt rất khủng khiếp. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng tất
cả tội lỗi thì khủng khiếp đối với Đức Chúa Trời. Một số tội lỗi có thể có
những hậu quả khủng khiếp hơn các tội khác. Nhưng Đức Chúa Giê-su
muốn nói gì khi Ngài nói về tội không tha thứ được?
Thật ra, không có câu nào trong những câu này nói rằng tội này không
thể tha thứ được. Thay vào đó, những câu này nói rằng tội này sẽ không
được tha thứ. Điều đó nghĩa là gì? Chúng ta hãy nhớ những việc làm của
Đức Thánh Linh. Công việc của Ngài là hướng dẫn tội nhân nhận thức tội
lỗi của họ. Công việc của Ngài là làm cho họ đầy tràn sự mong muốn tiếp
nhận Đức Chúa Giê-su. Chỉ có Đức Chúa Giê-su tha thứ tội lỗi. Sự phạm
thượng chống lại Đức Thánh Linh là sự liên tục lựa chọn, tiếp tục từ chối
không để Đức Chúa Giê-su cứu chúng ta. Sự phạm thượng chống lại Đức
Thánh Linh sẽ xảy ra khi một người bướng bỉnh lựa chọn để quay lưng
chống lại sự ban cho của Đức Thánh Linh là sự cứu rỗi trong Đức Chúa
Giê-su.
Đức Chúa Giê-su không nói về một người nào đó nói một vài câu xấu
hoặc nói dối. Tội phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh chỉ xảy ra khi
một người tiếp tục quay lưng lại Đức Chúa Giê-su và không tin Ngài. Sự
phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh không phải là sự kiện xảy ra một
lần. Thay vào đó, đây là sự lựa chọn của cả cuộc đời.
“Đây là những gì một số người đã làm. Họ không chấp nhận lẽ thật về
Đức Chúa Giê-su. Thay vào đó, họ ôm ấp con đường tội lỗi. Họ buộc tội
Đức Chúa Giê-su làm công việc tuyệt vời của Ngài là do quyền phép của
quỷ. Đây là tội phạm đến Đức Thánh Linh.” – Phỏng trích Ellen G. White,
Loma Linda Messages, tr. 156.
Một tấm lòng ngoan cố sẽ quay lưng chống lại Đức Chúa Trời, sẽ từ
chối dâng cho Đức Chúa Giê-su vinh dự Ngài đáng được. Một tấm lòng
cứng cỏi sẽ không chấp nhận lẽ thật từ Đức Thánh Linh là Đức Chúa Giêsu đã cứu chúng ta. Tội này không thể tha thứ. Đức Chúa Trời không bất
lực. Ngài có thể tha thứ bất kỳ tội lỗi nào và sẵn sàng tha thứ. Nhưng Ngài
không thể tha thứ cho một người không thú nhận tội lỗi mình, không chấp
nhận sự tha thứ qua Đức Chúa Giê-su. Tất nhiên thái độ này có hậu quả
đời đời.
Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng mình không chống lại
Ðức Chúa Trời và Đức Thánh Linh? (Đọc I Giăng 5:3 và Rô-ma 8:13, 14).
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Thật ra khi người ta hỏi nếu họ đã phạm tội không thể tha thứ cho thấy
rõ ràng họ đã không phạm tội đó. Giả sử họ đã phạm tội không thể tha thứ
thì họ đã không lo lắng về điều đó. Sự lo lắng của họ là bằng chứng cần
thiết là họ thật sự vẫn còn mở cửa cho sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Những gì mọi người cần phải làm là chấp nhận đời sống thánh thiện của
Đức Chúa Giê-su. Họ nên tiến tới trong đức tin và vâng lời Ngài.
Chỉ có một người Đức Chúa Trời không thể tha thứ. Đó là người liên
tục từ chối đến với Đức Chúa Giê-su để được tha thứ. “Tội phạm thượng
chống lại Đức Thánh Linh không xảy ra chỉ vì một lời nói hoặc một hành
động. Tội chống lại Đức Thánh Linh là một sự lựa chọn liên tục để xây
lưng lại với lẽ thật và bằng chứng về lẽ thật. Tội chống lại Đức Thánh Linh
không phải là một điều gì đó không thể hiểu hoặc giải thích. Tội chống
lại Đức Thánh Linh là tội nhiều lần từ chối đáp lại lời kêu gọi ăn năn
[từ bỏ tội lỗi].” – Phỏng trích Ellen G. White Comments, The SDA Bible
Commentary, quyển 5, tr. 1093.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Giả sử một người nào đó đến với bạn sợ rằng họ đã phạm tội không

thể tha thứ. Bạn sẽ nói gì với người này? Những câu Kinh Thánh nào
bạn sẽ dùng để giúp đỡ? Tại sao sự hiểu biết về sự cứu rỗi bởi đức tin
rất quan trọng cho việc giúp đỡ người nào đó cảm thấy mình đang bị
chết mất?
2. Chúng ta dập tắt Đức Thánh Linh khi từ chối hành động hoặc nói như
Ngài hướng dẫn chúng ta. Chúng ta có nguy cơ dập tắt Đức Thánh
Linh thế nào? Có những phần nào trong đời sống chúng ta thấy mình
từ chối sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời? Làm thế nào chúng ta có thể
học để dâng những phần đó trong đời sống chúng ta cho Ngài?
3. Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép một số hoàn cảnh khủng khiếp xảy
ra trong cuộc đời chúng ta. Có lẽ chúng ta không thích hoặc không
hiểu những hoàn cảnh đó. Kinh nghiệm này đã xảy ra cho Gióp. Tại
sao những suy nghĩ tiêu cực có thể chống lại sự hướng dẫn của Đức
Thánh Linh trong đời sống chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể
hoàn toàn tin cậy vào Đức Chúa Trời? Và làm thế nào chúng ta có thể
hoàn toàn dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài, ngay cả trong những lúc
khó khăn nhất?
4. Một số sợ bị “đầu độc” bởi những gì họ cảm thấy là ảnh hưởng xấu
trong hội thánh. Vì vậy, họ hoàn toàn rút lui ra khỏi hội thánh và làm
theo ý muốn mình. Có gì sai với tư tưởng đó? Có thí dụ nào trong
Kinh Thánh để chúng ta làm theo?
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18 Tháng 3 – 24 Tháng 3
Bài Học 12

CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH
CÂU GỐC: “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh
em đầy dẫy mọi điều vui vẻ, và mọi điều bình an trong đức tin, hầu
cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông
cậy” (Rô-ma 15:13).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Giăng 16:8-11;
Rô-ma 5:10; Hê-bơ-rơ 4:15, 16; I Phi-e-rơ 5:8, 9; I Giăng 5:12, 13; Thi
thiên 31:24.

B

ây giờ chúng ta đã đến cuối những bài nghiên cứu của ba tháng này
về Đức Thánh Linh và đời sống thiêng liêng. Chúng ta sẽ học một
công việc quan trọng khác của Đức Thánh Linh trong bài học cuối
cùng này. Đó là một công việc chúng ta chưa chú ý đến.
Đức Chúa Giê-su phán với các môn đồ rằng Ngài sẽ đi về cùng Cha, và
Ngài hứa sẽ gửi Đức Thánh Linh, “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh
Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi
sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng
14:26).
Đức Chúa Giê-su phán rằng Đức Thánh Linh là một parakletos, đó là
một “người giúp đỡ’, hay “yên ủi”, hoặc một “trung gian.” Nói cách khác,
Ngài làm việc cho chúng ta. Đồng thời, Đức Chúa Giê-su cũng phán những
công việc mà người trung gian sẽ làm. Đức Thánh Linh “sẽ khiến thế gian
tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (Giăng 16:8).
Trong tuần lễ cuối cùng, chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết hơn công việc
đặc biệt này của Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng sẽ học công việc đặc biệt
này của Ngài liên quan thế nào đến hai phần quan trọng khác của công việc
Ngài làm vì chúng ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu công việc của Ngài liên quan
thế nào đến niềm hy vọng của chúng ta có là sự cứu rỗi chắc chắn trong
Đấng Christ. Và chúng ta sẽ học công việc đặc biệt này của Đức Thánh
Linh liên quan thế nào đến niềm hy vọng vinh quang của sự Tái Lâm. Sự
Đức Chúa Giê-su sớm trở lại là niềm hy vọng vĩ đại của chúng ta.
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Thứ Nhất

19 Tháng 3

TỰ CÁO VỀ TỘI LỖI
Hãy đọc Giăng 16:8, 9. Trong những câu này, Đức Thánh Linh làm
công việc đặc biệt nào cho chúng ta? Tại sao việc này rất quan trọng?
Đức Chúa Giê-su đã gọi Đức Thánh Linh là Đấng Yên ủi. Chữ này có ý
nghĩa rất phong phú. Nó cho thấy ý tưởng về người Giúp đỡ, Trung gian,
và Yên ủi. Đức Thánh Linh giúp chúng ta hiểu được những điều chúng ta
làm sai và những gì chúng ta cần phải làm đúng. Nhưng Ngài không phải
là người tố cáo chúng ta. Đức Chúa Giê-su đã không gửi Đức Thánh Linh
để lên án chúng ta mà để giúp chúng ta thấy nhu cầu cần ân điển của mình.
Có một người yên ủi thì thật tuyệt vời. Nhưng một người yên ủi cũng
phải là người giúp đỡ. Thật rất buồn khi nhiều Cơ Đốc nhân thường có
một tinh thần lên án thay vì giúp đỡ. Chúng ta không phải đi chung quanh
vạch ra tội lỗi của người khác. Đó không phải là việc Đức Chúa Giê-su
kêu gọi chúng ta để làm. Suy cho cùng, chúng ta là ai để vạch ra tội lỗi của
người khác? Chính chúng ta cũng là những kẻ có tội.
Đọc Rô-ma 2:1 và Ma-thi-ơ 7:3. Chúng ta học được sứ điệp nào từ
những câu này?
Chúng ta là những người làm chứng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta
không được phán xét người khác. Chúng ta được kêu gọi để nói cho người
khác về việc Đức Chúa Giê-su đã cứu chúng ta. Chúng ta không lên án
người khác về những sai lầm của họ. Vạch ra tội lỗi của người khác là công
việc của Đức Thánh Linh.
Đó là Đấng Yên ủi – không phải chúng ta – sẽ “khiến thế gian tự cáo
về tội lỗi” (Giăng 16:8). Ngài sẽ cho họ thấy tội lỗi của họ. Những người
không dâng hiến cuộc đời họ cho Đức Chúa Giê-su thường không biết tội
lỗi thật sự là gì. Họ không biết tội lỗi có sức hủy hoại thế nào.
Các câu này không dạy rằng Thánh Linh sẽ liệt kê những tội lỗi cụ thể.
Thay vào đó, Ngài sẽ đi đến trọng tâm của tất cả các tội lỗi: đó là sự không
tin vào Đấng Christ (Giăng 16:9). Chúng ta có thể tự hỏi điều gì gây ra
sự bất hạnh và cảm giác cô đơn sâu xa nhất. Nguyên nhân không phải là
bản tính không hoàn hảo của chúng ta. Thay vào đó, nguyên nhân là sự từ
chối không chấp nhận Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã sai Ngài để cứu
chúng ta khỏi tình trạng buồn rầu và cô đơn của mình.
Vì vậy, vấn đề chính của tất cả tội lỗi là không tin vào Đức Chúa Giêsu. Ngài là Đấng duy nhất có thể cứu chúng ta ra khỏi tội. Vì vậy, chúng ta
không được từ chối Ngài hay Đức Thánh Linh. Từ chối Đức Chúa Giê-su
và Thánh Linh của Ngài là một tội lỗi. Tội này đặt cái tôi vào trung tâm. Chỉ
có Đức Thánh Linh có thể mở lòng chúng ta để thấy nhu cầu rất lớn của
chúng ta là từ bỏ tội lỗi. Chỉ Ngài có thể hướng dẫn chúng ta chấp nhận sự
cứu rỗi qua sự chết của Đấng Christ vì chúng ta.
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Thứ Hai

20 Tháng 3

CẦN NÊN THÁNH
Nhiều người tin rằng lòng tốt và các việc lành sẽ đủ để cứu họ. Họ
không muốn sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Họ muốn sự tốt lành đến
từ hành động mình. Thí dụ, họ muốn được cứu bằng sự tuân giữ luật pháp.
Nhưng luật pháp không bao giờ làm cho chúng ta tinh sạch trong mắt của
Đức Chúa Trời.
Trong Ê-sai 64:6, tiên tri nói về tất cả các công việc tốt do những người
cùng thời với ông làm. Ông nói rằng tất cả mọi việc công bình của họ như
“áo nhớp.” Nói cách khác, ngay cả hành động tốt nhất của chúng ta cũng
không đủ tốt để cứu chúng ta. Nhưng sự thánh khiết của Đức Chúa Giê-su
là đủ tốt để cứu chúng ta, thỏa đáp tất cả các sự đòi hỏi của luật pháp Chúa.
Xin đọc Rô-ma 5:10 và Hê-bơ-rơ 4:15, 16. Sự thánh khiết mà Đấng
Christ ban cho chúng ta liên quan thế nào đến công việc Ngài làm cho
chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha ở trên trời?
Luật pháp đòi hỏi sự thánh khiết. Cuộc đời hoàn hảo của Đức Chúa
Giê-su thỏa đáp sự đòi hỏi này. Và khi khiến Ngài sống lại, Đức Chúa Trời
đã chấp nhận đời sống của Đức Chúa Giê-su. Điều này có nghĩa là Đức
Chúa Cha đã bày tỏ rằng Ngài chấp nhận công việc Đức Chúa Giê-su đã
làm để cứu chúng ta. Bây giờ Đức Chúa Giê-su là Đấng Trung Bảo của
chúng ta trước Đức Chúa Cha (Hê-bơ-rơ 4:15, 16). Ngài đã đặt đời sống
thánh khiết của Ngài thay cho cái “áo nhớp” của chúng ta. Và Ngài đã làm
điều đó vì công việc của chúng ta không đủ tốt để cứu chúng ta.
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống,
không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn
sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời,
là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20). Khi
Đức Chúa Giê-su sống trong chúng ta, chúng ta sẽ bước theo Thánh Linh
(Rô-ma 8:4). Và chúng ta nhận được sự sống mới qua quyền phép của Đức
Thánh Linh (Ga-la-ti 3:2-5; Ga-la-ti 5:16, 18).
Đức Chúa Cha đã ban sự vinh hiển cho Đức Chúa Giê-su. Ngài thấy
rằng sự chết của Đức Chúa Giê-su là đủ tốt để cứu chúng ta. Sau đó Đức
Thánh Linh được ban xuống là bằng chứng rằng Đức Chúa Giê-su là vô tội
trước mọi vu khống của Sa-tan. Sa-tan nói không ai có thể giữ luật pháp.
Nhưng Đức Chúa Giê-su đã đến như một người và giữ luật pháp hoàn hảo.
Và bây giờ, qua Thánh Linh của Ngài, Đức Chúa Giê-su ban cho các môn
đồ cùng một quyền lực để giữ luật pháp và sống thánh khiết.
Bạn đã có kinh nghiệm là các hành động tốt của mình “nhơ nhớp”
thế nào chưa? Điều này dạy gì cho bạn về nhu cầu cần sự thánh khiết
của Đấng Christ?
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Thứ Ba

21 Tháng 3

SA-TAN BỊ PHÁN XÉT TẠI THẬP TỰ GIÁ
Hãy đọc Giăng 16:8, 11. Đức Chúa Giê-su đề cập đến sự phán xét nào
trong các câu này? Tại sao sự phán xét này là một tin mừng?

Đức Chúa Giê-su nói về sự phán xét trong Giăng 12:48. Ngài đã nói rõ
rằng sự phán xét này có thật. Nhưng sự phán xét trong tương lai không
phải là điều Đức Chúa Giê-su nói trong Giăng 16:11. Thật vậy, câu này rõ
ràng cho thấy Chúa không nói về sự phán xét tương lai. Thay vào đó, một
phần của sự phán xét mà Đức Chúa Giê-su nói ở đây là tin mừng vì Satan đã bị phán xét tại Thập tự giá. Nó là kẻ thù lớn của lẽ thật và bây giờ
đang sống trong thời gian vay mượn. Sự phán xét sẽ đến. Nhưng câu này
dạy rằng “vua chúa của thế giới này” (Sa-tan) bây giờ đã bị lên án (Giăng
12:31).
Xin đọc I Phi-e-rơ 5:8, 9. Phi-e-rơ miêu tả Sa-tan thế nào trong
những câu này? Làm thế nào chúng ta có thể chống lại nó?

Sa-tan biết rằng nó chỉ còn một thời gian ngắn. Nó biết mình đã bị đánh
bại tại Núi Sọ. Nhưng nó vẫn còn sống và giận dữ và muốn tiêu diệt càng
nhiều người càng tốt. Nhưng nó là một kẻ thù bại trận. Đức Chúa Giê-su
đã chiến thắng. Đó là vì huyết của Đức Chúa Giê-su cho chúng ta sự tự do.
Dưới đây là một ví dụ từ lịch sử, cho chúng ta thấy quỷ sứ chiến đấu
kịch liệt để tiêu diệt chúng ta. Các lực lượng Đồng Minh xâm chiếm nước
Pháp vào tháng 6, năm 1944. Rõ ràng là Hitler sẽ thua trận. Nhưng Đức
quốc xã đã chiến đấu chống lại các lực lượng Đồng Minh trong 11 tháng
kế tiếp cho đến khi chiến tranh kết thúc. Và 11 tháng này là đẫm máu nhất
hơn tất cả cuộc chiến. Cũng vậy, Sa-tan biết mình đã hoàn toàn bị đánh bại
trêh thập tự giá, nhưng nó sẽ không bỏ cuộc. Nó vẫn chiến đấu và cố gắng
để tiêu diệt càng nhiều người càng tốt.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn. Phi-e-rơ nói chúng ta phải
quan tâm đến các mối đe dọa đến đời sống thiêng liêng của chúng ta. Nói
cách khác, chúng ta cần phải rất tỉnh táo. Nhưng chúng ta có thể đặt tất cả
sự sợ hãi và lo lắng của chúng ta vào Đức Chúa Giê-su vì Ngài luôn chăm
sóc chúng ta (I Phi-e-rơ 5: 7, 8).
Tại sao sự phán xét là tin mừng? Ai cho chúng ta niềm tin vào sự
phán xét? Làm thế nào chúng ta có thể rao giảng về sự phán xét mà đem
lại cho những người khác niềm hy vọng thay vì sợ hãi?
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22 Tháng 3

THUỘC VỀ ĐẤNG CHRIST
Đọc I Giăng 5:12, 13; Rô-ma 8:15-17; và II Cô-rinh-tô 5:5. Kinh
Thánh nói trước hết chúng ta phải chấp nhận Đấng Christ là Cứu Chúa
của mình. Sau đó, chúng ta có thể tin là mình có lời hứa về sự sống đời
đời. Theo những câu này, tại sao chúng ta có thể tin cậy vào lời hứa này?
Đức Thánh Linh là Đấng dẫn tội nhân đến với Đức Chúa Giê-su. Đó
là vì Đức Chúa Giê-su đã chết trên thập tự giá cho chúng ta. Sự chết của
Ngài đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời, và sự tha thứ của Ngài giải
phóng chúng ta. Bây giờ chúng ta được tự do để sống cuộc đời mới. Đức
Chúa Trời nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài. Và, cuối cùng, chúng ta
không còn là kẻ thù của Chúa nữa (Rô-ma 5:10). Thay vào đó, Đức Thánh
Linh điều khiển đời sống chúng ta (Rô-ma 8:4). Sự điều khiển của Ngài
giúp chúng ta “chăm những sự thuộc về Thánh Linh” (Rô-ma 8:5). Chúng
ta không còn bị cai trị bởi quyền lực của tội lỗi. Thay vào đó, Đức Thánh
Linh cai trị cuộc đời chúng ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hiện đang
sống trong chúng ta, và chúng ta thuộc về Đấng Christ (Rô-ma 8:9).
Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận được tất cả những gì
Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đức Thánh Linh nói rằng chúng ta là
đồng kế tự với Đức Chúa Giê-su (Rô-ma 8:17). Thánh Linh đã khiến Đức
Chúa Giê-su sống lại. Và bây giờ Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự
sống (Rô-ma 8:10). Ngài giúp chúng ta biết rằng chúng ta thực sự thuộc về
Đức Chúa Trời. “Ấy là trong Ngài [Đấng Christ] mà anh em đã tin và được
ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy là của cầm
về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để
khen ngợi sự vinh hiển Ngài” (Ê-phê-sô 1:14). Mỗi tín đồ có sự tin cậy này
(I Giăng 5:12, 13).
Đọc Ê-phê-sô 1:13, 14. Trong những câu này, được ấn chứng bằng
Đức Thánh Linh nghĩa là gì?
Đức Thánh Linh đặt ấn chứng trên chúng ta để chúng ta có thể tin rằng
mình đã được cứu. Ngài cũng đánh dấu là chúng ta thuộc về Đấng Christ,
“song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng
thuộc về Ngài” (Rô-ma 8:9). Đức Thánh Linh là của cầm của lời hứa sự
sống đời đời. Món quà này sẽ được ban cho chúng ta khi Đức Chúa Giê-su
tái lâm (I Cô-rinh-tô 15:51-54). Các Cơ Đốc nhân phải tin rằng họ có sự
sống đời đời. Họ thật sự không thể làm chứng cách quyền phép mà không
có niềm tin vào lời hứa này.
“Hãy nói về sự can đảm. Nói về đức tin và hy vọng. Bạn sẽ là tất cả sự
sáng trong Chúa. Hãy suy nghĩ về cánh cửa mà Đấng Christ đã mở cho bạn
mà không ai có thể đóng. Đức Chúa Trời sẽ đóng cửa tất cả các điều ác,
nhưng bạn phải cho Ngài cơ hội để đóng. Kẻ thù sẽ đến như một cơn lũ,
nhưng Thánh Linh của Chúa sẽ giúp bạn chống lại nó.” – Phỏng trích Ellen
White, The Advent Review and Sabbath Herald, 16 tháng 4, 1889.
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ĐỨC THÁNH LINH VÀ SỰ TRÔNG CẬY
Hãy đọc Rô-ma 5:4, 5; Rô-ma 15:13; và 1 Cô-rinh-tô 13:13. Trong
những câu này, tình yêu thương và sự trông cậy liên quan với nhau thế
nào? Đức Thánh Linh có phần nào trong việc cho chúng ta tình yêu
thương và sự trông cậy?
Đức Thánh Linh là Đấng tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời
vào trong tâm hồn chúng ta. Và tình yêu của Đức Chúa Trời không thay
đổi và chân thật. Đó là lý do cho sự trông cậy của chúng ta. Nếu không
có tình yêu thương thì sẽ không có sự trông cậy. Chỉ có tình yêu tạo ra sự
trông cậy. Điều này là do tình yêu của Chúa được liên kết với sự thành tín
của Ngài. Vì vậy, chúng ta có sự trông cậy tuyệt vời là Ngài sẽ trở lại và đem
chúng ta về nhà của Ngài.
Hãy đọc Thi thiên 31:24. Câu này nói gì về sự trông cậy ảnh hưởng
chúng ta thế nào?
Sự trông cậy (niềm hy vọng) đem lại cho chúng ta đầy tràn với những
tình cảm và tư tưởng tốt đẹp. Niềm hy vọng khiến chúng ta muốn làm
những điều tốt, đem lại sức mạnh mới, và khiến chúng ta ca hát hân hoan.
Vì vậy, Niềm hy vọng rất quan trọng cho cuộc đời. Nếu không có hy vọng
thì mục đích của cuộc đời là gì?
Nhưng có hy vọng thì khác với tin tưởng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn
trong tương lai. Một số người tin rằng tất cả mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn:
thời tiết, điểm trong lớp, có nhiều tiền, và v.v.. Nhưng hy vọng không phải
là niềm tin mù quáng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Thay vào đó, hy
vọng dựa trên một niềm tin vào sự trung tín của Chúa. Hy vọng dựa trên
niềm tin là Đức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa mà Ngài đã hứa trong quá khứ.
Hy vọng tin rằng Ngài sẽ làm những gì Ngài nói bởi vì Ngài thành tín và
chân thật. Đó là vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ rằng chúng ta có thể lệ thuộc
vào Ngài, vì Ngài không hề thay đổi. Vì vậy, chúng ta có thể tin cậy Ngài sẽ
làm những gì Ngài nói. Lẽ thật này là lý do cho niềm hy vọng của chúng ta.
Chắc chắn lý do cho niềm hy vọng của chúng ta là ở trong Đức Chúa
Giê-su trên thập tự giá. Chúng ta có thể nhìn lên thập tự giá và thấy tình
yêu mạnh liệt nhất của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Thập tự giá cho
chúng ta và cả vũ trụ một thí dụ về bản tính của Đức Chúa Trời chúng ta.
Không gì có thể so sánh với ví dụ này. Chúng ta là những con người tội lỗi,
chỉ sống một thời gian ngắn. Nhưng chúng ta vẫn có thể có hy vọng mặc
dù chúng ta không thể tìm thấy điều đó trong chính mình. Nhưng chúng
ta có thể tìm thấy niềm hy vọng trong Đức Chúa Trời, Đấng đã bày tỏ
chính Ngài cho chúng ta trên thập tự giá.
Niềm hy vọng Chúa tái lâm bắt nguồn từ những lời hứa trung thành
của Chúa. Niềm hy vọng ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta thế nào? Làm
thế nào chúng ta có thể có lối sống cho thấy hy vọng thay vì tuyệt vọng?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Hãy đọc Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, đặc biệt là tháng Mười
“Ready for the Spirit.”
Dưới đây là một miêu tả ngắn về tất cả những điều mà Đức Thánh Linh
làm. Đức Thánh Linh làm việc hòa hợp với Đức Chúa Cha và Đức Chúa
Con để cứu chúng ta. Đức Thánh Linh đánh thức chúng ta từ cái chết
thuộc linh. Ngài hướng dẫn chúng ta để ý thức tội lỗi của mình, và mở mắt
chúng ta để nhận ra là mình đang bị chết mất. Ngài dẫn chúng ta tới Đức
Chúa Giê-su Christ, là Đấng duy nhất có thể thỏa đáp các nhu cầu của linh
hồn chúng ta.
Đức Thánh Linh ban cho chúng ta niềm hy vọng rằng chúng ta được
cứu. Ngài luôn luôn chỉ cho chúng ta về Đức Chúa Giê-su và những gì
Chúa đã làm cho chúng ta. Ngài giúp chúng ta trở nên giống Đức Chúa
Giê-su và giữ chúng ta trung tín trong sự bước đi với Chúa. Ngài giúp
chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, và Ngài ban cho chúng ta quyền lực
để làm việc cho Đức Chúa Trời.
Chúng ta sẽ ra sao nếu không có Đức Thánh Linh? Chúng ta có thể làm
gì nếu không có Đức Thánh Linh? Chúng ta sẽ phải đau khổ và bị chết mất
nếu không có Ngài. Chúng ta không thể làm gì để đem lại sự vinh hiển cho
Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Giê-su đã hứa và đã gửi Đức Thánh Linh.
“Đức Thánh Linh là sự ban cho lớn nhất mà Đức Chúa Giê-su có thể xin từ
Cha Ngài. Ngài xin Đức Thánh Linh để nâng cao tinh thần dân sự Ngài.” –
Phỏng trích Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, tr. 13.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Công việc nào của Đức Thánh Linh đã có giá trị nhất đối với bạn? Tại

sao công việc đó lại quan trọng như vậy? Điều này đã thay đổi đời sống
của bạn thế nào?
2. Trong lớp, hãy nói về sự trông cậy chúng ta có trong Đức Chúa Giê-su.
Có những lý do nào cho sự trông cậy này? Giả sử có người hỏi về lý
do cho “sự trông cậy” bạn có (I Phi-e-rơ 3:15). Câu trả lời của bạn là
gì, và tại sao?
3. Bài học tuần này nói về sự tin tưởng và tin cậy vào lời hứa là Đức Chúa
Giê-su cứu chúng ta. Có niềm hy vọng này nghĩa là gì? Và nếu chúng
ta có niềm hy vọng đó, tại sao? Lý do? Có sự khác biệt nào khi quá
tin chắc vào chính mình và tin rằng sự công bình của chúng ta sẽ cứu
chúng ta?
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