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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Thứ Tư

1 Tháng 2

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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Thứ Năm

2 Tháng 2

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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