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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

3

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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