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NHỮNG BƯỚC DẪN ĐẾN PHỤC HƯNG CÁ NHÂN
Đầy Dẫy Thánh Linh

Tại sao chủ đề “Một đời sống đầy dẫy Thánh Linh”
bất ngờ khiến tôi quan tâm một cách
sâu sắc đến như vậy?

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2011, khi tôi ở Kandergrund thuộc
vùng cao nguyên Bernese ở Switzerland, một sự liên kết quan trọng
trở nên rất rõ ràng trong tôi. Tôi nhận thức có một nguyên nhân
về tâm linh làm cho chúng ta đang mất dần những thanh niên. Tôi
thật sự bàng hoàng, tôi nghĩ đến những đứa con, những đứa cháu
của mình. Từ đó vấn đề này luôn chiếm ngự tâm trí tôi một cách
mãnh liệt.

Bây giờ tôi tin rằng cũng cùng lý do về tâm linh ấy đang đứng
phía sau nhiều vấn đề của chúng ta; đặc biệt là những rắc rối
cá nhân, trong các hội thánh địa phương và trong giáo hội trên
toàn cầu. Đó chính là sự thiếu vắng Đức Thánh Linh.

Nếu đây là nguyên nhân, vậy chúng ta hãy khẩn cấp tập trung
vào vấn đề này. Nếu nguyên nhân được loại trừ hoặc giảm một cách
đáng kể, thì nhiều rắc rối sẽ trở nên vô hại hoặc sẽ được giải quyết.
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Những người khác nói gì về sự thiếu vắng này.
 Emil Brunner, một nhà thần học hệ cải chánh, đã viết: Thánh
Linh “luôn luôn chỉ được xem như là đứa con ghẻ của thần đạo
không hơn không kém”.1
 D.Martin Lloyd-Jones: “Nếu tôi có thể đưa ra một ý kiến
chân thật, thì đó là: từ xưa đến nay không có chủ đề nào nói về
niềm tin trong Kinh thánh bị sao lãng như là chủ đề về Thánh Linh…
Tôi quả quyết rằng đây là nguyên nhân cho sự suy yếu đức tin trong
Phúc âm”.2
 Leroy E. Froom: “Tôi tin chắc rằng sự thiếu Thánh Linh chính
là vấn đề tồi tệ nhất của chúng ta”.3
 Dwight Nelson: “Giáo hội của chúng ta bị kiệt sức vì những
hình thức (kế hoạch và chương trình) phát triển thật tuyệt vời, nhưng
nếu cuối cùng chúng ta không chấp nhận sự băng hoại tâm linh
(thiếu Thánh Linh), là điều lấy mất đi nhiều nhà truyền giáo và nhà
lãnh đạo của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể thoát ra
khỏi một Cơ Đốc giáo chỉ chạy theo giáo điều”.4
 Garrie F. Williams: “Dường như Thánh Linh phần lớn chỉ
đóng vai trò thứ yếu, hoặc có thể nói chỉ một chút ít trong đời sống
tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm và trong hội thánh. Nhưng đây (Thánh
Linh) chính là nền tảng của đời sống vui mừng, thu hút và kết quả
trong Đấng Christ”. 5
 A. W. Tozer: “Nếu hôm nay Thánh Linh bị cất đi khỏi hội
thánh chúng ta, thì 95% những gì chúng ta làm vẫn tiếp tục và không
ai có thể nhận ra sự khác biệt. Nếu Thánh Linh rút khỏi hội thánh
ban đầu, thì 95% những gì họ đang làm lúc ấy sẽ bị ngưng lại và mọi
người nhận ra sự khác biệt”. 6
Để bắt đầu, chúng tôi muốn xem qua vài thẩm quyền mà Chúa
Giê-su đã thực hiện qua Thánh Linh.
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CHƯƠNG I

MÓN QUÀ QUÍ GIÁ NHẤT CỦA
CHÚA GIÊ-SU
CHÚA GIÊ-SU DẠY GÌ VỀ THÁNH LINH?

Bạn có biết về thông điệp đầy quyền năng
của Chúa Giê-su không?

Vài lời chứng cá nhân đầu tiên:
Trở về “tình yêu đầu tiên” của chúng tôi: Một chị em đã viết
cho tôi: bạn của tôi và tôi hiện đang học quyển sách “40 Ngày”
lần thứ ba và xen kẻ với quyển “Những bước dẫn đến phục hưng
cá nhân”. Trước khi chúng tôi khám phá ra tài liệu này thì sự trải
nghiệm đức tin và đời sống cầu nguyện của chúng tôi đã không còn
như thuở ban đầu. Chúng tôi khao khát tìm thấy “tình yêu ban
đầu” của chúng tôi lần nữa. Chúng tôi đã tìm và gặp được! Chúng
tôi hết lòng cảm ơn Đức Chúa Trời. Thật tuyệt vời, Đức Chúa Trời
đã trả lời cho sự cầu nguyện của chúng tôi, Ngài bày tỏ cho chúng
tôi thấy Đức Thánh Linh đang làm việc trên chúng tôi như thế nào
và luôn cả trên những người mà chúng tôi đang cầu nguyện cho. M.S
Chúa Giê-su bước vào cuộc sống chúng tôi: Một người khác
viết về những quyển sách này: “… chúng thật tuyệt vời và là một ơn
phước mà tôi đã mong đợi từ lâu. Cũng như các tín hữu khác, một
chị em trong hội thánh của chúng tôi cũng đã nhận thấy trong đời
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sống tin kính của chúng tôi luôn luôn thiếu một điều gì đó, nhưng
bây giờ chúng tôi nhận được đặc ân về sự nếm biết được Chúa Giêsu đã bước vào cuộc sống của chúng tôi và thay đổi chúng tôi như
thế nào. Ngài vẫn đang làm việc trong chúng tôi và từng bước, từng
bước kéo chúng tôi đến gần Ngài hơn”. S.K
Những môn đồ của Chúa Giê-su đã tự hỏi: Làm thế nào mà
Chúa Giê-su có được quyền năng vĩ đại như vậy? Điều đó có liên
quan đến đời sống cầu nguyện của Ngài không? Đó là lý do mà họ
xin Ngài: “Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện”. Chúa Giê-su
đáp lại lời cầu xin của họ.
Bài cầu nguyện của Ngài trong Lu-ca 11:1-13 có ba phần: Lời cầu
nguyện của Chúa, câu chuyện ngụ ngôn về người bạn đến nửa đêm
và đỉnh điểm là sự kiên trì cầu xin Đức Thánh Linh.
Câu chuyện ví dụ (câu 5-8), những người khách đến nhà của một
người đàn ông vào lúc nửa đêm nhưng ông ta không còn gì trong nhà
để đãi khách. Vì nhu cầu cấp bách nên ông liền đến nhà người hàng
xóm. Ông giải thích “ông không có gì cả” và xin mượn vài cái bánh.
Ông ta cứ năn nỉ cho đến khi nhận được bánh. Cuối cùng ông đã
có bánh – bánh sự sống – cho chính ông và cho những người khách.
Ông có cái gì đó cho chính mình và bây giờ ông ở trong cương vị là
người chia sẻ.
Chúa Giê-su liên kết câu chuyện này (vấn đề là Tôi không có gì
cả) với lời cầu xin ban cho Đức Thánh Linh bằng câu nói: “Vậy, Ta
bảo các con: Hãy xin, sẽ được”. (Lu-ca 11:9 Bản hiệu đính - BHĐ).
Tiếp theo là:

Lời khẩn khoản đặc biệc của Chúa Giê-su:
Vậy hãy cầu xin Thánh Linh
Có một đoạn Kinh thánh đặc biệt cho thấy Chúa Giê-su ra lệnh
cho chúng ta một cách mạnh mẽ về việc cầu xin Thánh Linh. Theo
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tôi biết không có đoạn nào khác bày tỏ Chúa Giê-su khẩn thiết thúc
giục chúng ta hãy hết lòng như đoạn này. Những câu này được tìm
thấy trong bài cầu nguyện của Ngài trong Lu-ca 11. Ngài nhấn mạnh
10 lần rằng chúng ta hãy cầu xin Thánh Linh. Lu-ca 11:9-13 (BHĐ):
“Vậy, Ta bảo các con: Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ,
cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ
thì cửa sẽ được mở. Trong các con có ai làm cha, khi con mình xin
bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng?
Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy, nếu các con là người xấu
còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại
chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!”
Chỉ trong vài câu mà Chúa Giê-su đã dùng động từ “xin” sáu lần;
và rồi Ngài thay thế từ “xin” và nhấn mạnh nó bằng từ “tìm” hai
lần - một hành động – và thêm hai lần với từ “gõ” – cũng là từ chỉ
hành động.
Có phải Ngài đã chỉ cho chúng ta cách rõ ràng là chúng ta phải
hành động để được đầy dẫy Thánh Linh? Từ “xin” cuối cùng được
dùng bằng tiếng Hy-lạp với thì tiếp diễn, điều này có nghĩa là chúng
ta không cầu xin chỉ một lần, nhưng hãy liên tục. Vấn đề ở đây là,
Chúa Giê-su không chỉ nài khuyên chúng ta cầu xin mà còn mong
chờ chúng ta hãy làm điều đó một cách liên tục. Với lời mời chân
thành này, chắc chắn Ngài cũng muốn chúng ta nhận thức sự khao
khát Thánh Linh của chúng ta. Lời mời khẩn khoản này cũng cho
chúng ta thấy Chúa Giê-su biết chắc rằng chúng ta sẽ đánh mất một
điều gì đó rất quan trọng, nếu chúng ta không liên tục cầu xin sự
tuôn đổ của Thánh Linh. Ngài kêu gọi chúng ta hãy tập trung vào sự
thật rằng chúng ta hoàn toàn cần đến Thánh Linh như thế nào. Bằng
cách này Ngài muốn chúng ta luôn luôn nhận được những ơn phước
dồi dào của Thánh Linh.
Trong quyển Tổng Quan Những Bài Học Từ Chúa (Christ’s Object
Lessons) có viết: “Đức Chúa Trời không nói, cầu xin một lần và con
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sẽ nhận được. Ngài bảo chúng ta hãy cầu xin. Đừng mệt mỏi, hãy
kiên trì trong sự cầu nguyện. Kiên trì trong sự cầu xin giúp người cầu
xin có thái độ khẩn thiết hơn, và làm cho người ấy càng thêm khao
khát để nhận được điều mà người ấy cầu xin”.1
Sau đó Chúa Giê-su đưa ra ba ví dụ, nói về cách xử sự phi lý,
thậm chí ngay cả những người cha tội lỗi cũng không thể làm như
vậy. Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng nó còn phi lý hơn khi chúng
ta cầu xin mà Cha trên trời không ban Thánh Linh cho chúng ta.
Chúa Giê-su muốn chúng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận Thánh
Linh khi chúng ta cầu xin đúng cách. Với lời hứa này và những lời
hứa khác chúng ta có thể dùng đức tin mà cầu xin, và biết chắc rằng
chúng ta nhận được những gì chúng ta đã xin. (1 Giăng 5:14-15;
xem thêm đoạn 5).
Lời mời đặc biệt này cho chúng ta thấy khi chúng ta không kiên trì
cầu xin Thánh Linh thì, theo Đức Chúa Giê-su, một điều gì đó rất cần
thiết đang bị đánh mất. Ngài thu hút sự chú ý của chúng ta vào việc
chúng ta hoàn toàn cần đến Thánh Linh. Ngài muốn chúng ta phải
thường xuyên trải nghiệm những ơn phước dồi dào từ Thánh Linh.
Bài học về sự cầu nguyện của Ngài trong phần này là một quy
trình độc nhất. Thánh Linh là món quà tuyệt vời nhất của Đức Chúa
Trời – món quà này kèm theo tất cả những món quà khác. Đây là
món quà mà Chúa Giê-su ban cho các môn đồ của Ngài và là bằng
chứng đầy đủ về tình yêu của Ngài. Tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu
rằng với món quà giá trị như vậy thì không thể nào ban cho một cách
tùy tiện. Chỉ những ai bày tỏ lòng khao khát và trân trọng món quà
này thì mới nhận được.
Ngài sẽ ban cho những ai từ bỏ cuộc sống mình vì Chúa Giê-su ;
Ngài sẽ ban cho những ai luôn luôn sống trong sự giao phó. (Giăng
15:4-5) Sự giao phó được bày tỏ bằng cách:
1 E.G. White, Châu Ngọc Lẽ Thật (1900), trang 145
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 Khao khát Đức Chúa Trời (“người nào khát” Giăng 7:37)
 Tin nơi Đức Chúa Trời (“người nào tin Ta…, đúng như Kinh
thánh đã nói” Giăng 7:38)
 Hoàn toàn đầu phục là kết quả của đức tin nơi Đức Chúa
Trời (“dâng thân thể mình làm sinh tế sống, …đẹp lòng Đức Chúa
Trời” Rô-ma 12:1)
 Vâng theo Đức Chúa Trời trong mọi sự (“những người vâng
lời Ngài” Công vụ 5:32)
 Từ bỏ đường lối của mình, theo con đường của Đức Chúa
Trời và làm theo ý muốn của Ngài (“ăn năn và chịu báp têm” Công
vụ 2:38)
 Không có những ý tưởng sai trái (“Nếu lòng tôi xu hướng về
điều ác, Chúa chẳng nghe đâu” Thi thiên 66:18)
 Ý thức và chấp nhận nhu cầu lớn lao của chúng ta (“tôi không
có gì” Lu-ca 11:6)
 Kiên trì cầu xin Thánh Linh (Lu-ca 11:9-13)
Qua những gì Đức Chúa Trời mong đợi nơi chúng ta, bạn không
nhận ra giá trị của món quà này như thế nào sao? Khi bạn nghĩ về
tất cả những điều kiện tiên quyết này, có thể bạn sẽ nhận ra sự
thiếu sót trong chính mình.
Dựa theo lời hứa trong Giăng 7:37 (BHĐ) “Nếu người nào khát,
hãy đến với Ta mà uống”2, tôi tạo thành thói quen cầu nguyện mỗi
ngày cho sự khao khát về Thánh Linh.

2 Rất quan trọng khi dựa vào lời hứa để cầu nguyện. Nếu bạn muốn biết thêm
về điều này, xin đọc chương 4 của quyển Những Bước Dẫn Đến Phục Hưng Cá
Nhân.
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Chúng ta có thể cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa Giê-su, con
hoàn toàn vâng theo những điều kiện tiên quyết để nhận lãnh Thánh
Linh. Ngay bây giờ, con xin chân thành cầu xin Ngài – ngay hôm
nay – làm trọn chúng (những điều kiện tiên quyết) trong con”. Đức
Chúa Trời tuyệt vời của chúng ta sẽ hoàn thành mọi điều kiện tiên
quyết ấy cho chúng ta ngay.

Thánh Linh là Nguồn của một đời sống sung mãn
Theo như Đức Chúa Giê-su thì tại sao Ngài đến thế gian này?
Ngài phán:
“Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn” (Giăng
10:10 BHĐ)
Chúa Giê-su muốn chúng ta trải nghiệm một đời sống mới ngay
bây giờ và tiếp tục như vậy trong một mẫu mực hoàn toàn khác
trong vương quốc vĩnh hằng của Đức Chúa Trời sau khi Chúa Giê-su
tái lâm.
Ngài cũng cho chúng ta thấy rằng nguồn của một đời sống sung
mãn chính là Thánh Linh:
“… ‘Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin
Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như
Kinh thánh đã nói.’ Ngài nói về điều này chỉ về Thánh Linh …” (Giăng
7:37-39 BHĐ)
“Dòng sông sự sống” – không phải là sự so sánh tuyệt vời của một
đời sống sung mãn sao?

Không phải trong suốt thời gian sống trên thế gian, Ngài đã để
lại cho chúng ta một tấm gương như vậy sao?
Chúng ta biết rằng Mary bởi Thánh Linh thụ thai Chúa Giê-su.
(Ma-thi-ơ 1:18).
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Chúng ta cũng biết rằng sau khi chịu báp-têm Ngài đã cầu nguyện:
“và Đức Thánh Linh ngự xuống trong hình thể giống như chim bồ câu
đậu trên Ngài…” (Lu-ca 3:22). Qua những trường hợp như vậy thì
việc Chúa Giê-su nhận lãnh Thánh Linh hằng ngày có cần thiết và
quan trọng không? Tôi xin trích lời bà E.G White:
“Mỗi buổi sáng Ngài thâm giao với Cha trên trời, hằng ngày Ngài
nhận lãnh báp-têm mới bởi Thánh Linh từ Cha”.3
Trong quyển Công Vụ Của Các Sứ Đồ có câu: “Với một người
dâng hiến đời mình, hãy ý thức rằng mình đang có một nguồn an ủi
thật tuyệt vời đó là, chính Chúa Giê-su trong suốt thời gian sống trên
thế gian, hằng ngày Ngài vẫn tìm kiếm những sự tiếp trợ mới về nhu
cầu ân điển từ Cha Ngài…”4
Thật vậy, Chúa Giê-su là gương mẫu cho chúng ta trong vấn đề
này. Chính chúng ta phải cầu xin: Nếu mỗi ngày Chúa Giê-su cần
được làm mới lại bởi Thánh Linh, vậy sẽ quan trọng nhiều hơn như
thế nào đối với bạn và tôi ?
Sứ đồ Phao-lô thật sự hiểu được mục đích của Chúa Giê-su.
Trong thư gởi cho hội thánh Ê-phê-sô, đoạn 1:13 ông đã xác nhận họ
được đóng ấn bởi Thánh Linh khi họ trở thành những tín đồ. Trong
đoạn 3:16-17 ông khích lệ họ hãy mạnh mẽ trong Thánh Linh và
trong đoạn 5:18 (BHĐ) Phao-lô, một sứ đồ đầy quyền năng, kêu gọi
những người Ê-phê-sô và chúng ta : “… phải đầy dẫy Thánh Linh”
hoặc “hãy để Thánh Linh thường xuyên và tiếp tục tràn đầy trong
bạn”.5 Chúng ta biết rằng chúng ta nhận được Thánh Linh khi chúng
3 E.G. White, Signs of the Times, 21 tháng 11 năm 1895, par. 3
4 E.G. White, The Acts of the Apostles, (1911) p. 561
5 Johannes Mage, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (LÜneburg, 19990,
Seite 101
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ta tái sanh, vậy chúng ta cần được làm mới lại hằng ngày. Được đầy
dẫy Thánh Linh mỗi ngày rất quan trọng đối với đời sống tâm linh và
sự tăng trưởng của một Cơ đốc nhân.
Tập Hướng Dẫn Nghiên Cứu Trường Sa-bát viết về Ê-phê-sô 5:18
như sau: “ ‘được báp-têm’ bởi Thánh Linh nghĩa là gì? Chính Chúa
Giê-su đã dùng từ đồng nghĩa để giải thích. Một người được ‘báptêm’ bằng Thánh Linh (Công vụ 1:5) là khi Thánh Linh ‘giáng trên’
họ (câu 8). Báp-têm nghĩa là được nhận chìm hoàn toàn trong một
cái gì đó – thường là nước- điều này bao hàm toàn cả cơ thể con
người. Báp-têm bằng Thánh Linh nghĩa là hoàn toàn chịu ảnh hưởng
bởi Thánh Linh – hoàn toàn ‘đầy tràn’ bởi Ngài. Không phải chỉ trải
nghiệm một lần, nhưng phải là thường xuyên tái diễn, và Phao-lô đã
dùng động từ ‘đầy dẫy’ được diễn tả trong thì tiếp diễn theo ngôn
ngữ Hy-lạp để giải thích trong Ê-phê-sô 5:18b”.6

Lời chia tay của Chúa Giê-su và Thánh Linh
Trong lời từ giã của Chúa Giê-su, Ngài bày tỏ niềm vui mừng và
hy vọng khi nói cho họ biết Thánh Linh sẽ đến và thay cho Ngài.
Chúa Giê-su nói với các môn đồ những điều thật lạ lùng trong Giăng
16:7 (BHĐ):
“Dù vậy, Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu
Ta không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta
đi, Ta sẽ sai Ngài đến”.

6 Sabbath School Study Guide July 17, 2014
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Cách giải quyết mới thuận lợi
Chúa Giê-su nói với các môn đồ một câu thật lạ lùng: “Ta đi là ích
lợi cho các con”. Đó là cách giải quyết mới, Ngài ở với chúng ta qua
Thánh Linh, điều này tốt hơn là Chúa Giê-su hiện diện trong thân
thể con người. Với cách này, Ngài không bị giới hạn, và dĩ nhiên,
Ngài có thể ở với mỗi người, dầu cho Ngài đang ở bất cứ đâu.

Lời chứng của một giáo viên và của một học sinh của cô:
Cách đây một năm, khi hội thánh tư gia của tôi nhận được quyển
“Những bước dẫn đến phục hưng cá nhân” của H. Haubeil, tôi đã
đọc ngấu nghiến. Trong khi đọc thì tôi có thêm những kinh nghiệm về
Đức Chúa Trời nhiều hơn – điều này đã mê hoặc tôi và khích lệ tôi.
Tôi đã tìm thấy sự đề nghị dưới đây trong phần phụ lục của
quyển sách này:
“Sự nghiên cứu về giáo dục cho thấy rằng rất cần thiết để đọc
hoặc nghe từ sáu đến mười lần một chủ đề quan trọng cho đến khi
chúng ta hiểu nó một cách sâu sắc”.
Những lời khích lệ này đã thu hút sự chú ý của tôi:
“Hãy cố gắng ít nhất một lần. Kết quả sẽ thuyết phục bạn”.
Tôi muốn có kinh nghiệm này và đã sẵn sàng, khi đọc đến lần
thứ ba thì nó đã cuốn hút tôi và tôi đã cảm nhận được tình yêu vĩ
đại của Đấng Cứu Chuộc, đó là điều tôi đã khao khát trong suốt
cuộc đời tôi. Trong suốt hai tháng, tôi đã đọc sáu lần và kết quả thật
không uổng công.
Tôi cảm nhận mình có thể hiểu được như thế nào nếu Chúa Giêsu đến gần bên chúng tôi và chúng tôi có thể nhìn vào đôi mắt nhân
từ, yêu thương và trong sáng của Ngài. Từ đó tôi không muốn thiếu
vắng niềm vui trong Đấng Cứu Thế.
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Mỗi buổi sáng, khi thức dậy lòng tôi khao khát hầu chuyện với
Chúa để một lần nữa trải nghiệm sự thông công với Đức Chúa Trời,
và suốt cả ngày tôi thầm cầu nguyện Đức Thánh Linh giúp tôi về
những suy nghĩ trong những cuộc đàm thoại, trong gương mẫu của
tôi, khi tôi dạy và giao tiếp.
Khi một đứa trẻ khao khát được quan tâm và muốn hành động
một cách thích hợp, thì Đức Chúa Trời ban cho tôi sức mạnh và sự
khôn ngoan để giải quyết vấn đề này.
Với sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa, công việc hằng ngày của tôi
thật mỹ mãn. Thật vậy, Ngài giúp cho cuộc sống của tôi mỗi ngày.
Từ đó, tôi cầu nguyện mỗi buổi sáng và vào giữa những buổi cho
sự tuôn đổ của Thánh Linh. Nó như thể bạn được gần gũi với thiên
đàng hơn và có thể sẵn sàng nếm được ở đó sẽ như thế nào.
Trong khi đọc quyển sách thì luồng suy nghĩ đến với tôi là, những
học sinh trong trường cũng nên chia sẻ trải nghiệm này. Tôi dạy các
em từ 10 đến 15 tuổi ở trường Cơ Đốc Elija ở Vorarlberg, Áo. Tôi
cầu nguyện Đức Chúa Trời cho tôi có những cơ hội, ngay sau đó
tôi có một kinh nghiệm tuyệt vời nhất đó là Thánh Linh đã làm việc
trong tấm lòng của các em nhỏ như thế nào.

Một đứa côn đồ 13 tuổi và Thánh Linh
Kinh nghiệm này bắt đầu một năm trước khi tôi đọc quyển sách
nói về Thánh Linh. Một học sinh mới nhập học tại trường của tôi,
nhưng chỉ trong vài ngày thì nơi ốc đảo yên tĩnh của chúng tôi đã trở
thành một cái phòng với những cuộc ẩu đả hỗn độn. Cậu bé lúc đó
chỉ mới 13 tuổi, nhưng là đứa trẻ to lớn nhất cho nên nó rất khỏe.
Nhiều thứ đã được học trong suốt năm học và đang đem lại những
kết quả tuyệt vời thì dường như bị biến mất chỉ trong chốc lát.
Cậu bé tự nói về mình: “Khi em đến trường này, em không nghĩ
điều gì đợi mình. Ngày thứ hai ở trường em khiêu khích, thách thức
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và bắt đầu đánh với một trong những bạn cùng lớp. Em đánh bạn ấy
dù bạn ấy yếu hơn em nhiều, mắng nhiếc bạn ấy và không bao giờ
muốn gặp bạn ấy nữa.
Sau đó em nhận ra lỗi của mình và xin lỗi, lúc trước em vẫn
thường làm như vậy. Sau đó thì hiệu trưởng nói chuyện với em.
Những tháng sau đó trong em có một sự diễn biến. Rất ngạc nhiên,
vì em là con của một mục sư, mà đây là lần đầu tiên em mới cảm
nhận được điều này. Em bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Chúa
Giê-su”.
Tôi nghĩ cậu bé này cần được quan tâm đặc biệt hơn. Cậu bé
nhận ra sự sai trái của mình, hối hận và cố gắng nhiều lần, nhưng
bởi sức của mình nên những cố gắng của cậu không thành công lâu
dài. Trước đây hầu như không có ngày nào cậu không đánh nhau,
nhưng từ từ sự việc trở nên tốt hơn.
Sáu tháng sau, cậu bé nói cậu nghĩ rằng đó là nhờ những lời
cầu nguyện đã đem cậu đến gần với Đức Chúa Trời hơn. Trong lúc
ấy vào mỗi buổi sáng cậu bắt đầu cầu nguyện để được thêm sức.
Những cơn thạnh nộ và những trận đánh nhau giảm đi từ từ.
Đã mười một tháng trôi qua từ khi cậu bé đến trường, chúng tôi
nhận thấy được những tiến bộ vượt bực. Cậu có thể kiểm soát được
những cơn tức giận, những tiếng chưởi thề bộc phát và những quả
đấm của mình.
Đó chỉ là sự tự nhiên – bởi sức mạnh và sự hiểu biết của mình,
cậu bé cố gắng chiến thắng, nhưng có những lúc thành công và có
những lúc thất bại. Lời cầu nguyện của chúng ta giúp đạt được vài
kết quả, nhưng tâm trí của cậu bé vẫn chưa đúng đắn, do đó quyền
năng làm mới lại của Thánh Linh bị bỏ qua.
Sẽ ích lợi gì khi mà một người nhận ra lỗi của mình, cố gắng kiểm
soát tâm trí mình, nhưng rồi chỉ trong thời gian rất ngắn lại thất bại?
Chỉ ngay tại thời điểm tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn bất lực thì tôi
nhận được quyển sách được đề cập ở trên. Nó đến thật đúng lúc.
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Tôi nhận ra chúng ta đang đánh mất điều gì, chính là quyền năng
của Thánh Linh, thậm chí chúng ta không cầu xin Ngài giúp đỡ!
Từ khi tôi được chạm đến thông điệp “Những bước dẫn đến
phục hưng cá nhân” thì lòng can đảm trong tôi được đánh thức và
tôi hỏi cậu bé có bao giờ cầu xin Thánh Linh chưa. Chưa – cậu bé
chưa bao giờ làm điều đó. Sau đó tôi cố gắng đánh thức lòng yêu
thích quyển sách này trong cậu bé. Nhưng tôi không đưa cho cậu
bé, phải để cho cậu bé thật sự muốn nó. Và chẳng bao lâu sau cậu
bé đã hỏi xin quyển sách.
Chính cậu bé làm chứng: “Vào tháng 11 năm 2012, giáo viên của
em cho em quyển sách “Những bước dẫn đến phục hưng cá nhân”.
Em bắt đầu đọc một cách chăm chú. Lúc ấy em thật sự không nhận
biết công việc của Thánh Linh”.
Chỉ trong ngày đầu tiên cậu bé đã đọc ngấu nghiến gần hết hai
chương, rồi cậu bé hỏi tôi đã đọc quyển sách đó mấy lần. Ngay lập
tức cậu bé đọc lại các chương và muốn làm chính xác như quyển
sách đề nghị: hãy đọc 6 – 10 lần.
Kể từ đó có nhiều sự thay đổi. Từ tháng 12 năm 2012 trở đi
không còn những cuộc hỗn chiến hay cuộc đánh đấm nào cả - tôi
hầu như không thể tin được. Những cậu bé bị cậu ta đánh mỗi ngày
bây giờ trở thành bạn của cậu và họ trở nên hòa hợp với nhau.
Cậu bé hoàn toàn thay đổi – cậu bé trở nên lịch sự và thậm chí
thích giúp đỡ, sự hòa nhã đã thay thế cho bản tính hay công kích.
Những bạn cùng lớp thừa nhận Đức Chúa Trời đã làm việc. Bạn có
thể thấy được những thành quả mỗi ngày. Để tôn vinh sự vinh hiển
của Đức Chúa Trời, tôi muốn làm chứng rằng cậu bé đã quyết định
chịu báp-têm vào tháng 6 năm 2013. Nếu đó không phải là Thánh
Linh thì….
Tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi có thể dạy bảo một đứa trẻ và giúp
cháu hiểu được lẽ phải với tấm lòng kiên nhẫn, sự quan tâm và dành
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thời gian nói chuyện nhiều với cháu, nhưng không có tác động lâu
dài. Đức Chúa Trời đã can thiệp và dạy tôi biết đó chính là Thánh
Linh của Ngài, Đấng làm những điều không thể thành có thể.
Một ngày nào đó khi cậu bé này ở thiên đàng, tôi biết rằng chính
Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Khi tận cùng là sự bất lực của tôi và
tôi hiểu ra rằng tôi không thể dạy dỗ cháu, thì chính là khởi điểm
của Đức Chúa Trời, Ngài đã làm việc trong cháu một cách triệt để.
Tôi được khích lệ khi thấy rằng đối với Đức Chúa Trời thì không có
sự vô vọng. C.P

Cầu nguyện: Lạy Cha trên trời, con cảm ơn Ngài vì Chúa
Giê-su đã tha thiết mời gọi chúng con hãy cầu xin Thánh
Linh. Con xin lỗi, vì thiếu Thánh Linh mà con đã phải trải qua
những thất bại. Con cần sự trợ giúp thánh, hầu nhờ đó mà
Chúa Giê-su trở nên tuyệt vời hơn trong con. Con cần sự giúp
đỡ của Ngài trong mỗi lãnh vực trong cuộc sống của con. Con
cảm ơn vì Thánh Linh đã thay đổi cá tính con và làm cho phù
hợp với vương quốc Đức Chúa Trời. Con hoàn toàn dâng hiến
chính con cho Ngài với tất cả con người của con và những sở
hữu của con. Cảm ơn Ngài đã chấp nhận con và ban phước
cho con. Xin giúp con trưởng thành trong sự hiểu biết về
Thánh Linh.
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CHƯƠNG 2

TRUNG TÂM NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA
CHÚNG TA LÀ GÌ?
Có một nguyên nhân thuộc về tâm linh
cho những rắc rối của chúng ta không?
Nguyên nhân đó có phải là thiếu
Đức Thánh Linh không?

NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ THIẾU HỤT
Câu trả lời của Kinh thánh là: “Anh em không có gì cả vì anh em
không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu
xin với dụng ý xấu (theo ham muốn xác thịt, Rô-ma 8:5-7) để dùng
cho dục vọng riêng của mình” (Gia-cơ 4:2-3 BHĐ).
Chúa Giê-su đang trìu mến, khẩn thiết mời gọi chúng ta cầu xin
Đức Thánh Linh (Lu-ca 11:9-13). Chúng ta hiểu rằng chúng ta nên
làm điều này một cách liên tục. Trong chương ba chúng ta sẽ nói đến
vấn đề này kỹ hơn.
“Họ nói về Đấng Christ và về Thánh Linh, tuy nhiên không nhận
được ơn phước nào cả, vì họ không giao phó linh hồn mình dưới sự
dẫn dắt và điều khiển của quyền lực thánh”.7

7 Ellen G. White, Nguyện Ước Thời Đại, (1898), trang 672
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Có những lúc chúng ta cầu nguyện cho sự phục hưng. Điều này
rất quan trọng. E.G. White đã nói: “Ngày nay, các hội thánh cần
phải được Báp-têm bởi Thánh Linh”.8 “Chỉ bởi Thánh Linh chúng
ta mới nhận được quyền năng, vậy tại sao chúng ta không đói khát
món quà này? Tại sao chúng ta không nói, không cầu nguyện và
không giảng về điều này?”9
Cầu nguyện cho sự phục hưng thì rất tốt, nhưng chúng ta không
chỉ nên cầu nguyện mà thôi, mà tốt hơn nên - như Mark Finley nói
– “chúng ta phải thực hành những yếu tố của Kinh thánh cho sự
phục hưng”.10 Cho phép tôi mời bạn thực hiện những bước dẫn đến
phục hưng cá nhân. Vì đối với nhiều người việc này sẽ đem đến một
đời sống quyền năng và sung mãn hơn.
Để bắt đầu, chúng ta cần phân tích vấn đề. Chúng ta cần làm
điều này thật thấu đáo; nếu không thì sẽ nguy hiểm, vì chúng ta cho
rằng đó là sự thay đổi không cần thiết và không quan trọng. Sau
đó chúng ta phải xem cách giải quyết của Đức Chúa Trời, là điều
đem đến cho chúng ta ơn phước dồi dào, và cuối cùng, làm thế nào
chúng ta có thể thực hiện và trải nghiệm điều này.
Sự thiếu Đức Thánh Linh không có nghĩa là mọi việc chúng ta đã
làm và đang làm là vô ích. Đã có và đang có rất nhiều dự định và
chương trình rất tốt. Chúa cũng chúc phước cho những nỗ lực của
chúng ta. Nhưng khi chúng ta thật sự sống và sống gần gũi với Đức
Thánh Linh hơn, những kết quả sẽ tuyệt vời hơn và hoàn cảnh sẽ trở
nên hoàn hảo nhiều hơn như thế nào thì – chỉ có Đức Chúa Trời
mới biết được.
Sự việc đã đi và sẽ đi theo chiều hướng này trong tương lai như
lời Henry T. Blackary bày tỏ:
8 E.G. White, Manuscript Releases Vol. 7 p. 267

9 E.G. White, Testimonies for the Church Vol. 8 (www.egwwrtigs. Org), p. 22
10 Mark A. Finley, Revive us again, p. 25
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“Với một người hiến dâng cho Ngài (Đức Chúa Trời), thì chỉ trong
sáu tháng Ngài làm nhiều hơn, so với chúng ta làm trong sáu mươi
năm mà không có Ngài”.11
Đó là vấn đề được thực hiện trực tiếp dưới sự dẫn dắt của Đức
Chúa Trời, do đó kết quả mỹ mãn hơn nhiều. Đó là trường hợp khi
chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh.
Ví dụ: Một người giảng thuyết. Ông giảng – có thể không có ai,
chỉ vài người, nhiều người hoặc tất cả tiếp nhận bài giảng của ông.
Nếu nhiều người hoặc tất cả tiếp nhận bài giảng và thực hành, vậy,
điều này đã có ảnh hưởng lớn. Đây là điều Thánh Linh ban cho.

BA NHÓM NGƯỜI VÀ SỰ TƯƠNG GIAO CÁ NHÂN CỦA HỌ
VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
Lời của Đức Chúa Trời cho thấy sự khác nhau giữa ba nhóm
người trong việc quan tâm về sự tương giao cá nhân với Đức Chúa
Trời. Trong mỗi nhóm này có những bóng râm khác nhau, tùy thuộc
vào giáo dục của gia đình, cá tính, sự rèn luyện cá nhân, tuổi tác,
học vấn v.v…Nhưng dù với tất cả những sự khác nhau ấy thì chỉ có
ba thái độ căn bản hướng về Chúa:
 Không có mối liên hệ - Kinh thánh gọi đây là con người tự
nhiên.
 Mối liên hệ thật sự và trọn vẹn – Kinh thánh gọi đây là con
người thuộc về thiêng liêng.
 Mối liên hệ đối lập hoặc nửa vời – Kinh thánh mô tả đây là
người của xác thịt hay con đỏ.

11 Herry T. Blackaby, Den Willen Gottes erkennen und tun (Experiencing God:
Knowig and Doing the Will of God, (Kassel, 2002), p. 31
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Những từ “tự nhiên”, “thiêng liêng” và “xác thịt” theo Lời của
Đức Chúa Trời thì không phải là những sự đánh giá trong trường hợp
này. Chúng chỉ là sự mô tả về sự tương giao cá nhân của một người
với Đức Chúa Trời.
Những nhóm người này được mô tả trong 1 Cô-rinh-tô 2:1416 và 1 Cô-rinh-tô 3:1-4. Bây giờ chúng ta chỉ cần lướt qua chủ
đề người tự nhiên. Anh ta người của thế gian. Nhìn qua hai nhóm
người trong hội thánh sẽ giúp chúng ta nhận ra vấn đề chủ yếu được
che đậy ở đâu. Điều quan trọng nhất để nhận ra là bạn đang thuộc
về nhóm nào, nhờ đó sự xem xét của chúng ta sẽ giúp chúng ta tự
chẩn đoán về mình. Chúng ta cần phải xem xét cuộc sống của chính
mình, không phải cuộc sống của người khác.
Những tiêu chuẩn về sự phân chia nhóm này hoặc nhóm khác
là gì? Chúng ta sẽ xác định trong cả ba nhóm sự phân chia sẽ dựa
trên mối tương giao giữa cá nhân với Thánh Linh.

Người Tự Nhiên
“Người không có Thánh Linh (người tự nhiên) không nhận được
những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người ấy xem
những điều này là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải được phán
đoán cách thuộc linh”. (1 Cô-rinh-tô 2:14 BHĐ)
Người tự nhiên hoàn toàn không có mối tương giao với Thánh
Linh. Anh ta thuộc về thế gian và không hề quan tâm gì về Đức Chúa
Trời hoặc hiếm khi quan tâm đến Đức Chúa Trời.

Nhóm thiêng liêng và xác thịt trong hội thánh
Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 2 và 3; Rô-ma 8:1-17; Ga-la-ti đoạn 4
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và 6 chủ yếu nói về hai nhóm này. Chúng ta cần để ý, tiêu chuẩn
của hai nhóm này là sự tương giao với Thánh Linh. Bởi vì Đức
Chúa Trời đã qui ước chỉ có Đức Thánh Linh mới là Đấng liên kết
chúng ta với thiên đàng. (Nguyện Ước Thời Đại, tr.322; Ma-thi-ơ
12:32) “Tấm lòng phải mở ra để sự ảnh hưởng của Đức Thánh Linh
tác động vào, nếu không thì không thể nhận được ơn phước của
Đức Chúa Trời”.12

Tín hữu thiêng liêng trong Hội Thánh
Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 2:15-16:
“Nhưng, người có Thánh Linh thì xét đoán mọi sự, còn chính
người ấy thì không bị ai xét đoán. ‘Vì ai đã biết được tâm trí của Chúa,
để chỉ bảo Ngài?’ (Ê-sai 40:13) Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng
Christ”. (BHĐ)
“Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính
mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài?
Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ”. (Bản truyền thống)
Người thiêng liêng là một Cơ-đốc nhân chân chính. Người ấy
được gọi là “có Đức Thánh Linh”, vì người ấy được đầy dẫy Đức
Thánh Linh. Vậy, sự tương giao với Đức Thánh Linh là tiêu chuẩn
đánh giá một người có Thánh Linh. Mối tương giao giữa Thánh Linh
và người ấy tốt và phát triển. Chúa Giê-su là “trung tâm của cuộc
sống người ấy”; đôi khi chúng ta cũng nói Chúa Giê-su ngự trong
tâm chúng ta. Người có Thánh Linh thì chủ yếu là hoàn toàn giao
phó mình cho Chúa Giê-su, như là một nguyên tắc chung thì đây là
sự khẳng định mỗi ngày, mỗi buổi sáng, người ấy để chính mình, dù
mình như thế nào, và mọi thứ mình có đầu phục Chúa. Trong thư
gởi Hội thánh Lao-đi-xê thì người ấy (người có Thánh Linh) được
12 E.G. White, Leuchtende spuren (Con Đường Bình An) (Hamburg, 1959), p.69

25

gọi là “nóng”, trong câu chuyện ví dụ mười người nữ đồng trinh
thì người ấy (người có Thánh Linh) được gọi là “khôn”. Trong Rôma 8:1-17 và Ga-la-ti đoạn 5 nói nhiều về người ấy. Người ấy trải
nghiệm cuộc sống “sung mãn” (Giăng 10:10) hoặc như Phao-lô nói:
“…để anh em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời”.
(Ê-phê-sô 3:19; Cô-lô-se 2:9).

Tín hữu xác thịt trong Hội Thánh
Một người có thể là một tín hữu rất mới, hay đã nhiều năm nhưng
vẫn là một Cơ-đốc nhân xác thịt. Nếu bạn ngạc nhiên nhận thấy
rằng hiện tại mình là một Cơ-đốc nhân xác thịt, đừng buồn về điều
này, nhưng nên vui vì bạn có thể được thay đổi ngay lập tức. Bạn
sẽ trải nghiệm một niềm vui lớn trong cuộc sống có Thánh Linh. Tôi
đoan chắc rằng hầu hết các Cơ-đốc nhân không ý thức được tình
trạng này và khao khát trải nghiệm về đức tin nhiều hơn. Sự không
nhận biết ấy thường không phải lỗi của họ. Hãy nghĩ: Bạn sẽ trải
nghiệm một niềm vui lớn trong cuộc sống có Đấng Chirst ngự trong
tâm hồn bạn qua Thánh Linh. (Chúa Giê-su trong Giăng 15:11 “và
niềm vui của các con được trọn vẹn”). Với sự thay đổi này bạn sẽ
từng bước, từng bước kinh nghiệm một đời sống sung mãn (Chúa
Giê-su nói trong Giăng 10:10 –nói thêm về điều này sau) và bạn sẽ
có niềm hy vọng vững chắc cho cuộc sống vĩnh cửu.
Cầu nguyện: Kính lạy Thiên Phụ, xin cho con sẵn sàng tự
xét mình về vấn đề này. Nếu con là một Cơ-đốc nhân xác thịt
thì xin giúp con ngay bây giờ nhận ra điều này. Cho con vui
lòng sẵn sàng với bất cứ điều gì Ngài muốn. Xin dẫn dắt con
đi trong cuộc sống hạnh phúc của một Cơ-đốc nhân – trong
đời sống sung mãn theo như lời hứa của Ngài và trong đời
sống vĩnh cửu. Xin làm mới lại tấm lòng con. Cảm ơn Ngài vì
đã nhậm lời cầu xin của con. A-men.
26
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Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 3:1-4, sứ đồ Phao-lô đã nói gì về những tín
đồ xác thịt trong Hội thánh: “Thưa anh em, về phần tôi, tôi không
thể nói với anh em như nói với những người thuộc linh, nhưng
như với người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. Tôi
đã nuôi anh em bằng sữa chứ không bằng thức ăn cứng, vì anh em
chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ anh em vẫn chưa thích ứng
được, vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt. Bởi trong anh em vẫn
còn có sự ganh tị, tranh chấp; như vậy, chẳng phải anh em thuộc về
xác thịt và cư xử như người đời sao? Khi người này nói: ‘Tôi thuộc
về Phao-lô,’ người khác nói: ‘Tôi thuộc về A-pô-lô,” như vậy, anh em
không phải là người đời sao?” (BHĐ)
Bạn có thấy rõ tiêu chuẩn để xếp vào nhóm này là sự tương giao
giữa cá nhân với Thánh Linh không? Chỉ trong vài câu này mà sứ đồ
Phao-lô đề cập ba lần họ là xác thịt. Xác thịt là gì? Nghĩa là: người
này sống dưới quyền lực của xác thịt, đó là sức mạnh bình thường,
là những khả năng của một con người. Vậy, điều này có nghĩa là:
người đó không đầy dẫy Đức Thánh Linh hoặc thiếu Thánh Linh.
Nhiều người nghĩ nhóm này chỉ gồm những người sống một cách
tỏ tường trong tội lỗi. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều bóng râm
trong nhóm này. Tôi muốn nhấn mạnh lần nữa, mỗi nhóm trong
những nhóm này có nhiều sự khác nhau.
Phao-lô gọi những người xác thịt là “anh em yêu dấu”. Điều này
cho thấy ông đang nói đến những thành viên trong hội thánh.
Phao-lô không thể nói với họ “như những người thiêng liêng”. Điều
này có nghĩa là: Họ không đầy dẫy Đức Thánh Linh hoặc thiếu
Thánh Linh. Ông phải nói với họ “như những trẻ sơ sinh trong Đấng
Chirst”. Điều này cho thấy họ đã không trưởng thành trong đức tin
như họ cần phải. Một người có thể có sự hiểu biết về Kinh Thánh
nhưng đời sống tâm linh vẫn không trưởng thành. Đời sống tâm linh
trưởng thành là phải hoàn toàn dâng hiến cho Chúa Giê-su và là một
28
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đời sống luôn luôn có Thánh Linh.
Nhiều Cơ-đốc nhân xác thịt cảm thấy không thỏa lòng, tuyệt
vọng, sống không mục đích hoặc không luôn luôn nỗ lực trong đời
sống tâm linh của họ.
Những thành viên xác thịt khác trong hội thánh trở nên quen với tình
trạng này hoặc bằng lòng với tình trạng như vậy. Có thể họ sẽ nói: “Chúng
ta là những tội nhân! Chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì!”
Cũng có những Cơ-đốc nhân xác thịt khác có thể nhiệt tình. Họ
vui mừng vì họ biết lẽ thật Kinh thánh. Những thành viên xác thịt
trong hội thánh có thể rất tích cực và thậm chí đứng trong vị trí lãnh
đạo tại hội thánh địa phương, hoặc ngay cả trong ban quản trị giáo
hội. Có thể họ làm rất nhiều điều cho Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 7:22-23 (BHĐ): “Vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta:
‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói
tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều
phép lạ đó sao?’ Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ
làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’”
Vấn đề đặt ra ở đây là gì? Chúa Giê-su nói Ngài không biết họ. Họ
không có sự tương giao thật sự với Đấng Christ, chỉ là một sự tương
giao nửa vời. Không có sự giao phó thật sự hoặc sự kiên trì. Chúa
Giê-su không ngự trong lòng họ qua Thánh Linh. Vì thế họ không có
sự tương giao cá nhân với Đấng Christ. “Vậy phải có mối liên kết rõ
ràng với Đấng Christ”.13 Khi nào thì Đấng Christ không ở trong chúng
ta? Tôi đọc vài lời quan trọng về điều này, nhưng trước khi đề cập
đến chúng, tôi muốn trình bày tỏ tường rằng chúng ta có thể thoát
khỏi những điều sau đây nếu chúng ta sống đời sống có Thánh Linh:

13 E.G. White, Nguyện Ước Thời Đại, (1898), trang 676

29

“Dù cho đức tin như thế nào, nhưng một tinh thần trái với tinh
thần của Đấng Christ tức là chống đối Ngài. Con người có thể chống
đối Đấng Christ bằng những lời nói xấu xa, những lời nói ngu xuẩn,
những lời sai sự thật hoặc không tử tế. Họ có thể chống trả Ngài
bằng cách trốn tránh những trách nhiệm nặng nhọc, bằng việc chạy
theo những ước muốn tội lỗi. Họ chống đối Ngài bằng cách hòa hợp
với thế gian, bằng những hành vi khiếm nhã, bằng sự ủng hộ những
ý kiến của chính mình, bằng việc tự biện minh cho mình, bằng việc
ấp ủ những nghi ngờ, ôm ấp những rắc rối và sống trong đen tối.
Với tất cả những cách trên chứng tỏ rằng Đấng Christ không sống
trong họ”.14
Điều này có thể thay đổi bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng
ta sẽ quay lại vấn đề này trong phần ba và phần năm.

Tại sao đầu phục và giao phó cuộc sống chúng ta cho Đức Chúa
Trời là quan trọng?
Lời Đức Chúa Trời phán: “Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót
của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh
tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng
phải lẽ (thiêng liêng) của anh em”. Rô-ma 12:1 (BHĐ)
“Đức Chúa Trời khao khát làm hòa với chúng ta, ban cho chúng ta
sự tự do (khỏi sự áp chế của bản ngã và sự nô lệ của tội lỗi). Nhưng
điều này đòi hỏi một sự thay đổi hoàn toàn, một sự đổi mới toàn thể
bản tính tự nhiên của chúng ta, chúng ta phải hoàn toàn đầu phục
Ngài”.15 Bản ngã chúng ta là tội lỗi, ganh tị, khó chịu, phẫn nộ v.v…
Đức Chúa Trời muốn giải thoát chúng ta khỏi những bản tính này.
14 E.G. White, Nguyện Ước Thời Đại, (1898), trang 349
15 E.G. White, Con Đường Bình An (1892), trang 43.2
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“Ngài [Đức Chúa Trời] mời chúng ta dâng hiến mình cho Ngài,
nhờ đó Ngài mới có thể làm trọn ý Ngài trong chúng ta. Vẫn còn sự
chọn lựa cho chúng ta để thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi hầu bày tỏ
sự tự do vinh hiển của các con trai Ngài”.16

“

Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa
Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh
tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là
sự thờ phượng phải lẽ (thiêng liêng) của anh em.

“

Đức Chúa Trời cho biết sự dâng hiến cơ bản của chúng ta là sự
tái sanh (Giăng 3:1-21). Sau đó là hành động luôn luôn đầu phục
(Giăng 15:1-17). Chúng ta sẽ bàn đến điều này thêm trong phần ba.
Morris Venden nói về sự đầu phục đời sống mình cho Đức Chúa
Trời như sau:
“Không thể có sự đầu phục một phần. Sự đầu phục một phần
không hơn gì một bào thai không phát triển. Hoặc đầu phục hoặc
không đầu phục. Không có sự lưng chừng”.17
Ellen White đã nói về sự đầu phục mỗi ngày như sau:
“Chỉ những người cùng hợp tác với Đấng Christ, chỉ những người
nói: lạy Chúa, tất cả những gì của con và chính mình con, dù con là
gì đi nữa, là của Ngài, thì sẽ được chấp nhận là những con trai con
gái của Đức Chúa Trời”.18

16 E.G. White, Con Đường Bình An (1892), trang 43.4
17 Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith (Pacific Press, 1987), p. 63
18 E.G. White, Nguyện Ước Thời Đại, trang 623
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Vậy một người có thể đang ở trong hội thánh nhưng vẫn bị lạc
mất. Thật là một bi kịch! (Câu chuyện ví dụ về mười người nữ đồng
trinh và thông điệp gởi cho hội thánh Lao-đi-xê cũng minh chứng
về điều này).

Tại sao khó nhận biết Cơ-đốc nhân xác thịt?
Vì đời sống của một Cơ Đốc xác thịt được lấp đầy “tôn giáo”,
người ấy thường không nhận ra mình đang đánh mất điều gì đó rất
quan trọng: sự cứu rỗi và mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời.
Nếu chúng ta không để Đấng Christ cai trị hoàn toàn cuộc sống của
chúng ta, thì Ngài đứng trước cửa mà gõ (Khải-huyền 3:20). Và Ngài
nói: Nếu vẫn không thay đổi, thì Ta sẽ nhả con ra.
Vậy, lúc đó một điều gì khác phải được thế vào. Qua nền tảng
giáo lý vững chắc của chúng ta được dựa trên Kinh thánh, chúng ta
có những sự thuyết phục vững vàng. (Hiện tại chúng ta vẫn đang
mở mang thêm để có những hiểu biết sâu xa hơn). Chúng ta chắc
chắn rằng chúng ta đang tin vào lẽ thật; điều này làm chúng ta sung
sướng. Chúng ta có nhiều kiến thức hay, chúng ta nói đúng sự thật.
Đó là những điều làm cho chúng ta khó nhận ra những vấn đề của
xác thịt. Không phải những điều này đóng vai trò giúp tôi nhận thấy
mình thật sự sống có Thánh Linh sao? Nếu không, vậy thì tôi có thể
nhận ra sự khác biệt được không?
Một mục sư đã viết: “Tôi mới nhận được một cuộc gọi từ một
người chị em, người đang tham gia chương trình cầu nguyện 40
ngày. (Cụ thể là thời gian 40 ngày cầu nguyện trong chương 5) Bà nói
đời sống của bà đã được thay đổi. Bà đã tự hỏi suốt cuộc đời, trong
đời sống tâm linh của bà điều gì đã bị đánh mất, và bây giờ bà
đã hiểu ra – chính là Đức Thánh Linh. Tôi ước gì bạn có thể nghe
được bà làm chứng. Bà nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bà
nhận ra bà có sự tương giao với Đức Chúa Trời… Những người khác
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cũng nhận ra sự thay đổi trong cuộc sống của bà”.19 Chúng ta có thể
nhận thấy rằng một người có thể nhận ra mình đang thiếu điều gì
đó, nhưng không biết điều gì. Nhiều người có sự khao khát nhiều
hơn nhưng không biết đó là điều gì và làm sao có được điều đó.
Tôi rất cảm ơn vì 1 Cô-rinh-tô 3:1-4 (BHĐ) dùng từ “vẫn” ba lần.
“Vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt”. Điều này cho chúng ta thấy
rằng người thuộc về xác thịt có thể trở thành người thuộc về Thánh
Linh. Không ai phải ở mãi trong xác thịt. Vì người ấy ở trong hội
thánh, anh ta có cơ hội tốt để nhận ra điều này và thay đổi. Chúng
ta sẽ nói sau về việc làm thế nào bạn có thể trở thành người thuộc
về Thánh Linh.
Một mặt khác để nghĩ đến là lòng ganh tị và sự tranh cãi hoặc như
Kinh thánh nói: “Bởi trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp”.
Thái độ này cho Phao-lô thấy rằng những tín hữu xác thịt trong hội
thánh không sống bởi Thánh Linh, nhưng hành động theo xác thịt –
cũng giống như những người khác. Họ hành động như những người
tự nhiên; mặc dù đang bao bọc bởi sự mộ đạo. Có phải điều này
có nghĩa là những sự căng thẳng trong hội thánh bắt nguồn chính từ
những tín hữu thuộc về xác thịt trong hội thánh? (Xem Giu-đe câu
19) Không phải trong thời Chúa Giê-su người Pha-ri-si và Sa-đu-sê
chống đối nhau sao? Vậy có nghĩa là từ xưa đã có sự căng thẳng
giữa bên bảo thủ và bên phóng khoáng/ cấp tiến. Một nhóm thì rất
bảo thủ và nhóm khác thì nhìn sự việc cởi mở hơn. Nhưng cả hai
đều cho thấy rằng họ đã đi đúng theo sự giải thích và quan điểm
của Kinh Thánh. Thế nhưng Chúa Giê-su cho biết cả hai nhóm đều
thuộc về xác thịt, nghĩa là không đầy dẫy Thánh Linh. Ngày nay
cũng như vậy. Những Cơ Đốc nhân bảo thủ cũng có thể là những Cơ
đốc nhân xác thịt.

19 Email an H. Haubeil – received on February 15, 2012
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Thật không may, ngày nay người ta thường nhìn qua lăng kính của
“sự bảo thủ hoặc sự phóng khoáng/cấp tiến”. Điều quan trọng là
người quan sát phải thoát khỏi điều này. Với sự phân chia của Kinh
thánh về việc “thuộc về xác thịt hoặc thuộc về Thánh Linh”, thì chúng
ta đang được mời gọi hãy nắm lấy phần thuộc về Thánh Linh. Chúng
ta nên làm điều này vì lợi ích của chính mình. Hãy xem Đức Chúa
Trời đã nói rõ ràng với chúng ta điều gì trong Ga-la-ti 6:7-8 (BHĐ):
“…vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi
xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi
Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời”.
Người thuộc về xác thịt muốn theo Chúa Giê-su và làm Ngài
vui lòng, nhưng người ấy không giao phó hoàn toàn cuộc sống
mình cho Chúa Giê-su, hoặc nếu có đi chăng nữa thì vì lý do nào
đó người ấy lại sa ngã. Theo như Ga-la-ti 3:3 và Khải 2:4-5 cho
thấy người ấy, có thể không nhận biết, vừa muốn sống theo ý Đức
Chúa Trời và đồng thời cũng muốn sống theo những ham muốn
của mình. Nhưng điều ấy không thể được. Cuối cùng người ấy tự
gánh lấy chính cuộc đời của mình. Như tục ngữ có câu: Có hai tâm
hồn trong một thể xác. Vậy, Đức Chúa Trời có thể ban Thánh Linh
trong trường hợp như vậy không? Gia-cơ 4:3 (BHĐ) trả lời câu hỏi
này: “Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với
dụng ý xấu”. Tôi xin được tóm lại đây là sự cầu xin theo quan điểm
của xác thịt. Với sự cầu xin chỉ để phô trương cái tôi của mình thì
có nhận được sự trả lời không? Do đó, tín hữu này chỉ sống bởi
năng lực và những tài năng của một người bình thường. Trong Khải
huyền 3:16 thì người như vậy được gọi là “hâm hẩm” và trong Mathi-ơ 25 thì gọi là “dại”.
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Tại sao Chúa Giê-su gọi những tín hữu xác thịt là hâm hẩm?
Tại sao quá nhiều Cơ-đốc nhân thiếu sự từng trải trong Thánh
Linh như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, trước tiên chúng ta hãy
nhìn vào tình trạng của hội thánh Lao-đi-xê. Tại sao Chúa Giê-su gọi
những tín hữu hội thánh Lao-đi-xê là hâm hẩm? Ngài cho chúng ta
câu trả lời thật rõ ràng: “Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ” (Khải 3:20).
Chúa Giê-su không là trung tâm trong cuộc đời của các tín hữu,
nhưng đúng hơn là ở bên ngoài. Ngài đứng bên ngoài, phía trước
cửa. Tại sao Ngài không vào bên trong? Bởi vì Ngài không được mời
vào. Ngài không ép buộc bất cứ ai đi trong con đường Ngài, bởi vì
Ngài tôn trọng sự tự do quyết định của chúng ta.
Tại sao các tín hữu để Chúa Giê-su đứng ngoài cửa? Có nhiều
nguyên nhân và lý do khác nhau. Vài người chỉ dựa vào kế hoạch
khôn ngoan và đầy kinh nghiệm trong đời sống tâm linh của họ, như
là giáo sư Ni-cô-đem, không hiểu chút gì về đời sống của một Cơđốc nhân. (So sánh với Giăng 3:1-10). Với những người khác thì cái
“giá” trở thành môn đồ quá cao, họ phải từ bỏ quá nhiều, như là
“người trai trẻ giàu có”. (So sánh với Ma-thi-ơ 19:16-24). Theo Chúa
Giê-su đòi hỏi phải từ bỏ chính mình và sẵn lòng thay đổi cuộc sống
của mình (So sánh với Mat-thi-ơ 16:24-25) và hoàn toàn đầu phục
Đức Chúa Trời (Rô 12:1). Để Chúa Giê-su bên ngoài có thể là vì tính
cẩu thả - thời gian tương giao cá nhân với Chúa Giê-su không đủ.
Tôi xin lập lại: lý do cho sự hâm hẩm trong Khải huyền 3:20 là:
“Này, Ta đứng ngoài cửa”. Chúa Giê-su không là trung tâm trong
cuộc sống của họ, đúng hơn là chỉ ở bên ngoài hay bên cạnh. Vậy,
sự hâm hẩm liên quan đến sự tương giao cá nhân với Đấng Christ.
Trong những lãnh vực khác một người quan tâm đến nó một cách
sâu sắc thì không phải là hâm hẩm.
Ví dụ: Một người đầu tư rất nhiều vào sự nghiệp của mình
nhưng đồng thời lại hững hờ với vợ. Anh ta quan tâm nhiều đến
công việc, nhưng thờ ơ trong mối quan hệ hôn nhân. Một người
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thậm chí có thể là một tín hữu sốt sắng trong hội thánh, một lãnh
đạo mẫn cán, hoặc một mục sư, hay là một hội trưởng nhưng vẫn
là người hâm hẩm trong mối tương giao với Đấng Christ. Đây là sự
hâm hẩm mà Chúa Giê-su muốn xóa bỏ. Thật là một bi kịch, một
người có thể rất bận rộn với công việc Đức Chúa Trời (trong hội
thánh và công việc truyền giáo) nhưng anh ta lại thờ ơ với Chúa
của công việc.

VÍ DỤ VỀ MƯỜI TRINH NỮ
Trong câu chuyện ví dụ về mười trinh nữ của Chúa Giê-su cho
chúng ta thấy gì về sự đánh giá những tín hữu thiêng liêng và những
tín hữu xác thịt?












Cả 10 người là trinh nữ
Tất cả đều tin vào Kinh thánh
Tất cả đều có đèn
Tất cả đều có Kinh thánh
Cả 10 người đều đến gặp chàng rể
Tất cả đều mong đợi sự đến lần thứ hai
Tất cả đều ngủ
Tất cả đều nghe tiếng gọi và thức dậy
Tất cả đều chuẩn bị đèn của mình
Tất cả những cái đèn đều cháy
Một nửa trong bọn họ nhận ra đèn của mình đã tắt

Cả 10 người chuẩn bị đèn và tất cả các cây đèn đều đang cháy;
nhưng những cây đèn đang cháy cần dầu. Năng lượng đang được
sử dụng. Sau một thời gian ngắn năm người trong bọn họ nhận ra
đèn của họ đã tắt. Những cây đèn của năm trinh nữ dại chỉ cháy
trong một thời gian ngắn cho chúng ta thấy rằng họ cũng có điều
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gì đó từ Thánh Linh. Nhưng không đủ. Có quá ít dầu. Đó chính là
sự khác biệt.
Khi năm người đó đến xin được vào, Chúa Giê-su đã trả lời: “Ta
không biết các cô là ai”. Họ đã quá trễ trong việc quan tâm đến
dầu, Đức Thánh Linh. Cánh cửa đã đóng.
Câu chuyện của Chúa Giê-su cho chúng ta thấy sự tương giao cá
nhân giữa chúng ta với Ngài có liên quan đến Thánh Linh. Bất cứ ai
không để mình được Thánh Linh dẫn dắt thì Chúa Giê-su sẽ không
chấp nhận họ. Trong Rô-ma 8:8-9 (BHĐ) nói: “Người nào sống theo
xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời… còn ai không có
Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài”.
Thật vậy, chỉ bởi Thánh Linh chúng ta mới có sự tương giao cá
nhân thật sự với Chúa Giê-su. 1 Giăng 3: 24 nói: “Chúng ta biết
Ngài (Giê-su) đang ở trong chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã
ban cho chúng ta”. Điều này có nghĩa là khi tôi chắc chắn tôi được
đầy dẫy Thánh Linh thì cũng chính là lúc tôi chắc chắn tôi đang ở
trong Chúa Giê-su và Ngài đang ở trong tôi.
Đây chính là sự trải nghiệm của người chị em, người đã tham gia
vào chương trình 40 ngày cầu nguyện. Qua sự hiện diện của Thánh
Linh trong cuộc đời, bà đã kinh qua sự tương giao với Đức Chúa
Trời một cách hoàn toàn khác hẳn và những người khác đã nhận
thấy sự thay đổi trong cuộc đời bà. Một chị em ở miền Nam nước
Đức đã viết điều này sau khi bà nghiên cứu quyển sách này: “Cùng
với quyển ‘40 Ngày – Cầu nguyện và Hiến dâng để Chuẩn bị cho sự
đến lần thứ hai’ do Dennis Smith viết, quyển sách này thật tuyệt vời
và là ơn phước mong đợi từ lâu trong cuộc đời tôi. Cũng như nhiều
tín hữu khác trong hội thánh thì một chị em trong hội thánh chúng
tôi cũng đã trải nghiệm, một điều gì đó luôn luôn thiếu trong kinh
nghiệm đức tin, nhưng bây giờ chúng tôi đã có được đặc ân nếm
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biết được thế nào Chúa Giê-su đã bước vào cuộc sống chúng tôi và
thay đổi chúng tôi. Ngài vẫn đang làm việc trong chúng tôi và từng
bước, từng bước kéo chúng tôi gần với Ngài hơn”.20
Một người anh em đã viết như sau: “Quyển Những bước dẫn đến
phục hưng cá nhân đã chạm vào tôi một cách sâu xa. Chương Mười
trinh nữ và đặc biệt trong Rô-ma 8:9b: ‘Còn ai không có Thánh Linh
của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài’ khiến tôi thật sự
bị sốc. Bất chợt tôi không chắc chắn Thánh Linh có ngự trong tôi và
làm việc trong tôi không, bởi vì tôi rất đau đớn đã đánh mất “những
trái” tương quan trong cuộc sống của tôi. Chiều Sa-bát này tôi đã
đọc xong quyển sách và một nỗi buồn thăm thẳm tràn ngập lòng tôi.
Sau đó tôi đọc bài cầu nguyện ở trang 108 (bảng tiếng Anh) và một
sự khao khát sâu xa để nhận được Thánh Linh hiện diện trong tôi,
mong muốn tấm lòng tôi được thay đổi và Đức Chúa Trời là Cha thay
đổi tôi theo ý muốn của Ngài… Rất cảm ơn về quyển sách và những
lời ấy đã cảm động tôi một cách sâu sắc”. A.P
Bi kịch lớn nhất cho một Cơ-đốc nhân xác thịt là người ấy sẽ
không nhận được sự sống đời đời nếu tình trạng của người ấy không
thay đổi. Rô-ma 8:9b: “Còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ
thì người ấy chẳng thuộc về Ngài”.
Tóm lại: Điểm chính khác nhau giữa tín hữu thiêng liêng và tín
hữu xác thịt là có liên quan đến Thánh Linh. Cơ-đốc nhân thiêng
liêng tràn đầy Thánh Linh. Cơ-đốc nhân xác thịt không có hoặc
không đủ Thánh Linh.
Nếu bạn nhận ra bạn là Cơ-đốc nhân xác thịt, đừng tức giận. Đức
Chúa Trời ban cho bạn phương thuốc để chữa: Đức Thánh Linh.
Trong vài nhóm thì Thánh Linh bị cường điệu hóa quá mức; trong
khi những nhóm khác thì thờ ơ với Thánh Linh. Xin Chúa dẫn dắt
chúng ta trên con đường dung hòa của Kinh thánh.
20 Email from March 31, 2013
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SO SÁNH: HỘI THÁNH BAN ĐẦU VÀ HỘI THÁNH TRONG
THỜI SAU RỐT
Khi chúng tôi so sánh hội thánh ban đầu và hội thánh ngày nay,
chúng tôi nhận thấy hội thánh ban đầu chủ yếu được hình thành bởi
những con người thiêng liêng. Sách Công vụ cho thấy đây là lý do
giúp hội thánh phát triển mau chóng và chắc chắn. Họ không có sự
trợ giúp nào khác. Nhưng họ có Thánh Linh. Chúng ta có dư thừa
những sự trợ giúp tuyệt vời, nhưng chúng ta thiếu Thánh Linh.
Hãy nhớ những gì A. W. Tozer đã nói: “Nếu ngày nay Thánh Linh
cất khỏi hội thánh chúng ta, thì 95% những gì chúng ta làm vẫn tiếp
tục và không ai nhận ra sự khác biệt. Nhưng nếu Thánh Linh rút khỏi
hội thánh ban đầu thì, 95% những gì họ đang làm lúc ấy sẽ bị ngưng
lại và mọi người nhận ra sự khác biệt”.21

Không có Thánh Linh chúng ta có thể học cách xoay xở được
không? Có phải hội thánh ngày nay phần chính là những
Cơ-đốc nhân xác thịt?
Theo kết quả, có phải chúng ta thường bất lực và không có những
sự chiến thắng trong những qui mô rộng lớn không? Có phải hành vi
thuộc về xác thịt dẫn đến sự thật là chúng ta chỉ có những hội thánh
phát triển một cách yếu ớt trong vài nơi không? Có phải nhiều vấn
đề nghiêm trọng tại nhiều nơi đến từ những thái độ thuộc về xác
thịt không? Chúng ta sẽ nhận ra nhiều hơn và nhiều hơn nữa những
vấn đề chủ yếu của cá nhân và của nhau chính là thiếu Thánh Linh.
Trong phạm vi cá nhân chúng ta có thể mau chóng thay đổi với sự
trợ giúp của Đức Chúa Trời.
Câu sau đây được áp dụng cho mọi người, nhưng rất thích hợp
cho những nhà truyền giáo.
21 Dr. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP Folie 2
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Johannes Mager nói: “Phao-lô phân biệt giữa những Cơ-đốc nhân
thiêng liêng, giữa những người đầy dẫy Thánh Linh và những người
không có chỗ cho Thánh Linh trong cuộc đời họ: được báp- têm
bằng Thánh Linh, nhưng không đầy dẫy Thánh Linh.
Đối với một nhà truyền giáo, điều này có nghĩa là: Tôi có thể
được huấn luyện trong trường thần học, giỏi về Kinh thánh và có tài
giảng luận; tôi có thể nhận được những lẽ thật tuyệt vời trong Kinh
thánh một cách thấu đáo, hiểu và biết nhiều về giáo điều thần học
của những thế kỷ khác nhau; tôi có thể nắm bắt được nghệ thuật
giảng dạy, có những bài giảng rất thực tế và thích đáng – có thể có
tất cả những kiến thức và và tài năng nhưng vẫn không được đầy dẫy
Thánh Linh. Sách vở, giáo dục, thiết bị kỹ thuật tốt, thậm chí ngay
cả uy tín đều tạo nên sự thay thế cho một đời sống không đầy dẫy
Thánh Linh.
Đời sống một hội thánh có sự giảng dạy, có những buổi cầu
nguyện cộng đồng, có tổ chức, chuẩn bị cho những chương trình
truyền giảng, có những buổi cố vấn cho các mục sư – tất cả những
thứ này có thể học được và cũng có thể thực hiện mà không cần
Thánh Linh. Ellen G. White đã mô tả khả năng nguy hiểm này như
sau: “Lý do tại sao có quá ít sự bày tỏ Thánh Linh của Đức Chúa
Trời, đó là những nhà truyền giáo học để thực hiện mà không cần
điều đó (không cần bày tỏ Thánh Linh)” (E.G. White, Testimmonies
for the Church, volume 1, (1868), p. 383.1).
Johannes Mager là một mục sư, nhà truyền giáo và là giáo sư thần
học theo hệ thống trong nhiều năm. Chức vụ cuối cùng của ông là
Trưởng Bộ Mục Vụ của Tổng Hội Âu-Phi (bây giờ là Tổng Hội Liên
Âu) ở Bern, Switzerland. Ông đã về hưu và sống ở Friedensau, Đức.22

22 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Following the Steps of
the Holy Ghost), (LÜnebeg, 1999), trang 102-103.
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Tóm lại: Xác thịt có nghĩa là sống bởi tài năng
và năng lực tự nhiên của con người mà không cần có
Thánh Linh hoặc thiếu Thánh Linh.

SỰ CẢN TRỞ CHÍNH TRONG CƠ-ĐỐC NHÂN XÁC THỊT
Những sự dạy dỗ tuyệt vời của Kinh thánh – yêu kẻ thù, tha thứ
mọi thứ cho mọi người, chiến thắng tội lỗi, v.v… - chỉ có thể đạt
được bởi quyền năng của Thánh Linh, không phải bởi nỗ lực của
con người. Điều này cho chúng ta thấy vấn đề chính trong Cơ Đốc
nhân xác thịt đó là sức lực của con người rất là giới hạn. Chúng ta
không thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời chỉ bởi ý chí của
chính mình. Hãy đọc vài câu Kinh thánh cho chủ đề này:
Ê-sai 64:6 (BHĐ): “Mọi việc công chính của chúng con như
miếng giẻ bẩn thiểu”.
Giê-rê-mi 13:23 (BHĐ): “Người Ê-thi-ô-pi có thể đổi được màu
da, hay con beo đổi được vằn nó không? Nếu được, thì các ngươi
vốn quen làm điều ác sẽ làm được điều thiện”.
Ê-xê-chi-ên 36: 26-27 (BHĐ): “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi
và đặt Thần mới trong các ngươi… Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi
và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh
Ta và làm theo”.
Rô-ma 8:7 (BHĐ): “Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với
Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa
Trời; thực ra, nó không có khả năng để thuận phục”. và theo bản
truyền thống : “Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi
nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể
phục được”.
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Ellen White nói rất rõ ràng và chính xác:
“Một người cố gắng để có được thiên đàng bằng chính việc làm
của mình qua việc giữ luật pháp, là đang nỗ lực cho một việc không
thể đạt được. Con người không thể được cứu nếu không vâng phục,
nhưng đó không phải là những việc làm bởi sức của người ấy; mà
Đấng Christ làm việc trong người ấy để giúp người ấy vừa muốn
vừa làm theo ý muốn tốt đẹp của Ngài”.23
Tôi nghĩ những câu này đã bày tỏ đầy đủ, không có Thánh Linh thì
chúng ta không có khả năng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự
quan tâm chính của chúng ta là chúng ta luôn luôn cần quyết định theo
ý Đức Chúa Trời và Ngài cho chúng ta sức mạnh để thực hiện điều đó.
Sự hiểu biết về giáo lý được xưng công bình bởi đức tin rất quan trọng
và tự do. Tuy nhiên, chúng ta không thể thảo luận chi tiết ở đây.

ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI MỘT NGƯỜI CỐ GẮNG LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ
VƯỢT QUÁ SỨC CỦA MÌNH?
Điều gì xảy ra khi tôi thường nhận ra: Tôi không thể làm được
điều đó! Tôi lại thất bại nữa rồi! Tôi nghĩ, với một mức độ nào đó
chúng ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng.
Tôi thấy vấn đề này đối với thế hệ trẻ dễ nhận ra hơn đối với
những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi quen với cảm giác trách
nhiệm, vâng phục trong gia đình, ở trường học và công việc, do đó
họ không dễ dàng phẫn nộ bởi sự tuyệt vọng như những thanh niên,
khi cùng một vấn đề xảy ra trong giới trẻ hay già, thì những người trẻ
sẽ bộc lộ rõ ràng hơn. Đi trên con đường đức tin bằng chính sức của
mình là vấn đề đầu tiên của mỗi Cơ-đốc nhân xác thịt, dầu người ấy
nhận biết hay không biết điều đó.
23 Ellen G. White, Review and Herald, July 1, 1890

42

TRUNG TÂM NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?

Chúng ta sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này như thế nào? Một
người sẽ cầu nguyện khẩn thiết hơn để cầu xin sự trợ giúp của Đức
Chúa Trời và quyết định cố gắng hơn nữa. Một người khác có thể
nghĩ rằng chúng ta không nên quá gò bó trong khuôn khổ. Người
ấy bắt đầu làm cho mọi việc bình thường hơn và cảm thấy thoải
mái hơn. Có người thì hoàn toàn từ bỏ đức tin của mình và thậm
chí cảm thấy như vậy tốt hơn. Vấn đề duy nhất đó là những sự giải
quyết được thể hiện như vậy là những cách giải quyết sai lầm, vì
không sớm thì muộn những hậu quả sẽ xuất hiện. Cách đúng nhất
đó là tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn,
bởi vì chúng được ban cho bởi tình yêu thương và vì những điều tốt
đẹp cho chính chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần sức mạnh từ Đức
Chúa Trời cho điều này. Cách đúng là sống trong quyền năng của
Đức Thánh Linh với niềm vui gia tăng, được thôi thúc, tràn đầy sức
mạnh, mang lại nhiều kết quả và chiến thắng.

VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM
Tôi nghĩ chúng ta nhận ra điều này chủ yếu liên quan đến những
Cơ đốc nhân xác thịt. Không phải càng lúc càng rõ hơn là tại sao
Chúa Giê-su không muốn bất cứ một tín hữu nào hâm hẩm sao? Họ
không có một đời sống dư dật như Đức Chúa Trời mong muốn ban
cho chúng ta và họ là tấm gương xấu mặc dầu hầu hết đều không
nhận biết mình như vậy. Vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với
những gì chúng ta nghĩ. “Những Cơ-đốc nhân nửa vời còn tệ hơn
những người ngoại đạo; vì những lời dối trá và thái độ không hoàn
toàn đầu phục của họ làm cho nhiều người đi sai đường”.24

24 EGW Letter 44, 1903, quoted in Adv. Bible Commentary, Vol. 7, p.963 on
Rev. 3:15-16
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Câu sau đây được trích từ quyển Đấng Christ là Sự Công Bình của
chúng ta (Christ our righteousness) của Arthur G. Daniells : “Nhưng
thói hình thức là sự lừa dối và phá hoại. Nó là vầng đá ẩn hiện bất
ngờ, trải qua nhiều thế kỷ, nhiều lần nó đe dọa làm tan rã hội thánh.
Phao-lô đã cảnh báo chúng ta rằng ‘hình thức tin kính’ (2 Ti-mô-thê
3:5) nếu không có quyền năng của Đức Chúa Trời [không đầy dẫy
Thánh Linh] thì đó là một trong những sự nguy hiểm trong những
ngày cuối cùng, và khuyên chúng ta đừng để bị lừa dối bởi thái độ
vô tâm và tự dối mình này”.25

Những yếu tố dẫn đến đức tin trong xác thịt
Những yếu tố hay lý do sau là những điều có thể dẫn đến việc tin
Chúa trong xác thịt:
1. Sự thiếu hiểu biết- Chúng ta chưa hết lòng hiến dâng mình
cho chủ đề “đời sống có Thánh Linh” hoặc chúng ta không tìm
thấy chìa khóa để đặt nó vào sự thực hành.
2. Không tin hoặc đức tin nhỏ bé – Để được đầy dẫy Thánh
Linh đòi hỏi phải hoàn toàn đầu phục đời sống chúng ta cho
Chúa Giê-su Christ. Nhưng chúng ta thì thiếu hiểu biết hoặc có
thể vì sợ Chúa dẫn dắt chúng ta đi khác với những gì chúng ta
mong muốn. Điều này có nghĩa là chúng ta không đủ tin vào tình
yêu và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

25 Arthur G. Daniells, Christ our Righteousness, p. 20
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3. Những khái niệm sai lầm – Một người không nhận thấy tình
trạng thực tế hoặc tình trạng thiếu Thánh Linh của mình, nhưng
cứ nghĩ mình được đầy dẫy Thánh Linh. Dường như đây là vấn
đề thường gặp nhất.
4. Quá bận rộn – Có những người công việc chồng chất đến
nỗi họ nghĩ rằng họ không có chút thời gian nào hoặc không đủ
thời gian để duy trì sự tương giao với Đấng Christ. Hoặc họ cũng
dành thời gian nhưng không có sự tiến triển nào trong việc liên
kết với Đức Chúa Trời.
5. Che dấu tội lỗi, có thể sẽ đánh mất sự tha thứ - điều này
giống như sự trốn tránh, nghĩa là không có sự liên kết với quyền
năng của Đức Chúa Trời.
6. Hành động theo cảm giác. Lời Chúa phán: “Người công
bình sống bởi đức tin”. Tôi quyết định bởi niềm tin trong Đức
Chúa Trời hay bởi cảm nhận của tôi? Tôi thật sự có ấn tượng câu
sau đây của Roger Morneau: “Ma quỉ khích lệ người ta lắng nghe
những cảm giác của mình thay vì Lời của Đấng Christ hay các tiên
tri Ngài. Trong sự mập mờ ấy thì ma quỉ chiếm được sự điều khiển
đời sống con người, khiến họ không nhận ra việc gì đang xảy ra”.26
Tại sao tôi cầu xin Thánh Linh, mặc dầu tôi thật sự đang đầy dẫy?
Một mặt Thánh Linh được ban cho để ở trong chúng ta. Mặt khác
chúng ta bởi đức tin luôn luôn cầu xin Thánh Linh. Chúng ta giải
quyết sự mâu thuẫn hiển nhiên này như thế nào?

26 Roger Morneau, A Trip into the Supernatural, Review and Herald 1982, p.43
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Một mặt:
Chúa Giê-su phán trong Giăng 14:17 (BHĐ): “Ngài (Thần Chân
Lý) đang ở với các con, và sẽ ở trong các con”. Công vụ 2:38(BHĐ)
nói: “Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giê-su nhận
báp têm… rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh”.
Mặt khác:
Khi Chúa Giê-su dạy về sự cầu nguyện, Ngài phán trong Lu-ca
11:9-13 (BHĐ): “… Hãy xin, sẽ được; … Cha ở trên trời lại chẳng
ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!” Ê-phê-sô 5:18 nói: “…
phải đầy dẫy Thánh Linh”. Cả hai trường hợp theo bản gốc của tiếng
Hy-lạp, đều là một sự cầu xin liên tục.
Cách giải quyết:
E.G. White nói: “Sự hành động của Thánh Linh luôn luôn hài hòa
với những lời được viết ra. Cũng như trong thế giới tự nhiên, thì thế
giới tâm linh cũng vậy. Cuộc sống tự nhiên được gìn giữ từng chút,
từng chút bởi quyền năng thánh; tuy nó không được duy trì bởi một
phép mầu trực tiếp, nhưng qua sự sử dụng những ơn phước được
ban cho trong phạm vi của chúng ta. Cũng vậy, đời sống tâm linh
được duy trì bởi việc sử dụng những ơn phước qua sự tiếp trợ từ
Thượng Đế. Nếu một tín hữu của Đấng Christ ‘trở nên người trưởng
thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ’ (Ê-phê-sô 4:13,
BHĐ), thì người ấy phải ăn bánh sự sống và uống nước của sự cứu
rỗi. Người ấy phải thức canh, cầu nguyện và làm việc, trong mọi sự
phải theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài”.27
Chúng ta nhận sự sống khi được sinh ra. Để duy trì sự sống này
chúng ta phải ăn, uống và tập thể dục, v.v… Trong đời sống tâm linh
cũng như vậy. Chúng ta nhận lãnh Thánh Linh qua việc báp-êm bằng

27 E.G. White, The Acts of the Apostles, (1911), p. 284.2
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nước và Thánh Linh (tái sanh), vậy đời sống tâm linh tồn tại trong
chúng ta suốt cuộc đời. Để duy trì đời sống tâm linh này thì cần phải
sử dụng những phương cách thuộc về thiêng liêng mà Đức Chúa Trời
ban cho chúng ta: Thánh Linh, Lời của Đức Chúa Trời, cầu nguyện,
sự làm chứng, v.v…
Chúa Giê-su phán trong Giăng 15:4: “Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ
ở trong các con”. E.G. White cũng có câu liên quan đến vấn đề này:
“Ở trong Đấng Christ nghĩa là thường xuyên nhận lãnh Thánh Linh,
một đời sống hoàn toàn đầu phục cho sự phục vụ Ngài”.28
Đó là lý do tại sao chúng ta cầu xin Thánh Linh mỗi ngày bằng
đức tin, mỗi buổi sáng, chính bản thân mình và tất cả những gì của
chúng ta phải hoàn toàn giao phó cho Chúa.

TÔI ĐỨNG Ở ĐÂU?
Điều quan trọng nhất hiện tại là phải nhận ra tôi đang ở trong
nhóm nào.Tôi đứng ở đâu?
Khi mẹ thân yêu của tôi ở tuổi 20 thì bà trả lời câu hỏi của một
người đàn ông là bà không quan tâm gì về đức tin. Sau đó người ấy
hỏi: Vậy nếu tối nay cô chết thì sao? Câu hỏi ấy đã đánh mạnh vào
bà. Nó có một ảnh hưởng rất tích cực. Nó dẫn dắt bà đến một quyết
định đầu phục Chúa Giê-su và hội thánh Ngài. Có thể câu hỏi này
cũng sẽ giúp bạn:
Nếu như… hôm nay bạn chết…! (bệnh tim? tai nạn?)
Bạn có nắm chắc sự sống vĩnh cửu trong Chúa Giê-su Christ
không? Đừng do dự.

28 E.G. White, Nguyện Ước Thời Đại, (1898), trang 676.
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Hoang mang một điều gì đó
Tôi rất hoang mang khi tôi bắt đầu hiểu tính chất trọng đại của
vấn đề này. Tôi đã suy nghĩ và cầu nguyện tôi có nên thêm phần
này vào không, và tôi đã mạo muội thêm vào, vì đây là vấn đề hạnh
phúc trong cuộc sống hiện tại và cả trong cuộc sống vĩnh cửu, đặc
biệt nó cũng ảnh hưởng trên cuộc sống hôn nhân, gia đình cũng như
hội thánh và nghề nghiệp. Tôi không biết nó tác động trên ai, nhưng
tôi muốn giúp cho những người có liên quan đến nó, vì tôi cũng đã
từng được giúp đỡ. Quan trọng là những ai còn trong xác thịt phải
nhận thấy điều này; nếu không thì người ấy sẽ không thay đổi gì, dù
có sự trợ giúp của Đức Chúa Trời. Bởi tình yêu thương, Đức Chúa
Trời muốn ban phước dồi dào cho chúng ta bởi sự tương giao mật
thiết với Chúa Giê-su Christ qua Thánh Linh. Kết quả đạt được chính
là sự nếm trải được ân phước vô hạn và tránh được sự mất mát to
lớn, và điều tuyệt vời là với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời chúng
ta có thể nhanh chóng khắc phục được tình huống. (Thêm chi tiết
trong chương 3 và 5)
Vấn đề của việc tin Chúa trong xác thịt được mô tả bằng nhiều
cách khác nhau trong Kinh Thánh. Có thể từng cá nhân trong các
nhóm hay một số người trong các nhóm tập trung vào những điểm
khác nhau, nhưng trung tâm của vấn đề thì giống nhau. Sự mô tả
khác nhau là:
 “trong xác thịt hay tội lỗi” – Rô 8:1-17; 1 Cô 3:1-4; Ga-la
5:16-21 và những câu khác
 “ngu dại” – ví dụ mười người nữ đồng trinh Matt 25:1-13
“Tình trạng của Hội thánh được miêu tả qua những người nữ dại
cũng là hình ảnh của Hội thánh Lao-đi-xê”.29
 “hâm hẩm” – lá thư gởi đến Lao-đi-xê Khải 3:14-21

29 E.G. White, Review and Herald, Aug. 19, 1890
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“Ước gì con nóng hay lạnh thì hơn”. (Khải 3:15) Không ngạc nhiên
sao? Chúa Giê-su thích lạnh hơn hâm hẩm. Lý do của Ngài cho
vấn đề này là gì? “Những Cơ-đốc nhân nửa vời còn tệ hơn những
người ngoại đạo; vì những lời dối trá và thái độ không hoàn toàn
đầu phục của họ làm cho nhiều người đi sai đường. Người ngoại
đạo bày tỏ những sắc thái riêng của mình. Cơ đốc nhân hâm hẩm
lừa dối cả hai nhóm. Người ấy không phải là một người tốt của
thế gian cũng không phải là một Cơ đốc nhân tuyệt vời. Sa-tan
dùng người ấy để làm công việc mà không ai khác có thể làm”.30
 không “tái sanh” hoặc không còn trong tình trạng này –
Giăng 3:1-21
“Tái sanh là một kinh nghiệm rất hiếm trong thời đại này của thế
gian. Đây là lý do tại sao có quá nhiều sự rắc rối trong các hội
thánh. Nhiều, quá nhiều, những người mang danh Đấng Christ
mà không được nên thánh hay vẫn còn xấu xa. Họ đã chịu báptêm, sự sống họ đã bị chôn nhưng không chết bản tính cũ của
mình, vì thế họ không sống lại để có đời sống mới trong Đấng
Christ”.31
 hình thức tin kính– “Giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ
quyền năng của sự tin kính đó” 2 Ti-mô-thê 3:5 (BHĐ). Arthur
G.Daniells nói như sau:

30 E.G. White, Letter 44, 1903, quoted in the Seventh Day adventist Bible
Commertary, Vol.7, p.963 on Rev. 3:15.16
31 E.G. White, MS 148, 1897, quoted in the Seventh Day adventist Bible
Commertary, Vol.6, p. 1075 Many buried alive
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“…Nhưng thói hình thức là sự lừa dối và phá hoại. Nó là vầng đá
ẩn hiện bất ngờ, trải qua nhiều thế kỷ, nhiều lần nó đe dọa làm
tan rã hội thánh. Phao-lô đã cảnh báo chúng ta rằng ‘hình thức
tin kính’ (2 Ti-mô-thê 3:5) nếu không có quyền năng của Đức
Chúa Trời (không đầy dẫy Thánh Linh) thì đó là một trong những
sự nguy hiểm trong những ngày cuối cùng và khuyên chúng ta
đừng để bị lừa dối bởi thái độ vô tâm và tự dối mình này”.32
Cũng có vài câu trong các sách bà Ellen White gây sửng sốt:
 Rất, rất ít
“Trong giấc mơ tôi thấy một lính canh đứng ngay cửa của một tòa
nhà quan trọng, và tại lối vào ông hỏi mỗi người, ‘Bạn có nhận
được Thánh Linh chưa?’ Trong tay người ấy cầm một thước dây,
và chỉ rất, rất ít người được chấp nhận vào tòa nhà”.33
 Trong hai mươi người không một ai sẵn sàng
“Trong một bài giảng mà tôi chia sẻ tại hội thánh, trong hai mươi
người có tên trong sổ hội thánh không một ai sẵn sàng từ bỏ
đời sống thế gian, và họ dường như không có Đức Chúa Trời
cũng như không có niềm hy vọng trong một thế giới đầy dẫy tội
nhân”.34
 Tại sao chúng ta ngủ?
“Tại sao những chiến sĩ của Đấng Christ ngủ và thờ ơ? Bởi vì
họ rất hiếm khi liên kết với Đấng Christ; bởi vì họ thiếu Thánh
Linh”.35

32 A.G. Daniells, Christ our Rightousness, p. 20
33 E.G. White, Selected Messages, Vol. 1 (1958), p. 109.2
34 E.G. White, Christian Service (1925), p.41.1
35 E.G. White, Sự Tranh Đấu Khốc Liệt (1911), trang 507.
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 Nguy hiểm lớn
“Tôi không ở đây để sống một đời sống ngắn ngủi và không chắc
chắn; nhưng có một sự nguy hiểm đáng sợ – một sự nguy hiểm
không thể hiểu một cách đầy đủ - trì hoãn trong việc nài xin
Thánh Linh Đức Chúa Trời, chọn lựa sống trong tội lỗi; sự cản trở
này thật sự là như vậy”.36 Cốt lõi của tội lỗi là gì? “vì họ không
tin Ta” (Giăng 16:9).Dấu hiệu cho chúng ta biết chúng ta thật sự
tin và trông cậy nơi Chúa Giê-su là chúng ta hoàn toàn giao phó
chính mình cho Ngài. Điều này cần phải được thực hiện bằng sự
đầu phục hoàn toàn của chúng ta; ý muốn của chúng ta phải vâng
phục Ngài trong mọi sự.
Tôi muốn nói lại lần nữa: Tôi mạo muội thêm phần quan trọng
này, vì đây là vấn đề hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và cả trong
cuộc sống vĩnh cửu, đặc biệt nó cũng ảnh hưởng trên cuộc sống hôn
nhân, gia đình cũng như hội thánh.

Những câu hỏi và thêm những câu hỏi
Câu hỏi chủ yếu là liệu bạn có đầy dẫy Thánh Linh hay không.
Nhưng một người đầy dẫy Thánh Linh là khi nào? Cần có những
điều kiện tiên quyết nào? Những kết quả tích cực nào đối với một
đời sống có Thánh Linh? Khi bạn lầm tưởng mình đầy dẫy Thánh
Linh thì chuyện gì xảy ra?

36 E.G. White, Selected Messages, vol. 1 (1958), p. 109.2
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Hãy biết ơn vì những dấu hiệu
Cảm ơn Chúa cho chúng ta cống hiến chính mình nhiều hơn nữa
cho chủ đề phục hưng. Tôi nghĩ, Đức Chúa Trời tuyệt vời và diệu kỳ
của chúng ta có những lý do đặc biệt, đã sớm ban Thánh Linh Ngài
thôi thúc chúng ta trong việc phục hưng. Đây có thể là những lý do
không?
 Ngài muốn trợ giúp tình trạng thiếu hụt của chúng ta và dẫn
chúng ta ra khỏi tình trạng giống như Lao-đi-xê.
 Ngài muốn chuẩn bị cho chúng ta về việc mau chóng hồi lai
của Chúa Giê-su và thời giờ đặc biệt ngay trước khi việc ấy xảy ra.
 Ngài muốn đem về một sự phục hưng lớn cuối cùng (Khải
18:1-2) cho toàn thế gian qua những người, “vâng giữ các điều
răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của của Đức Chúa Giêsu” (Khải 12:17 -BHĐ) và “đức tin nơi Đức Chúa Giê-su” (Khải
14:12- BHĐ).
Chúng ta cũng cảm ơn Đức Chúa Trời vì mỗi Cơ đốc nhân xác
thịt có thể mau chóng trở thành Cơ đốc nhân thiêng liêng. Mỗi
người sống trong Thánh Linh có thể lớn lên trong sự đầy trọn của
Đấng Christ. Đây là công việc tiếp theo của chúng ta. Thêm một trải
nghiệm nữa ở cuối chương này.

Sự thôi thúc mới và niềm vui nội tâm
“Một người chị em trong hội thánh đã đưa cho tôi quyển sách
‘Những bước dẫn đến phục hưng cá nhân’. Tôi bị cuốn hút bởi nội
dung của quyển sách. Tôi đã trải qua thời gian dài tìm kiếm một
điều gì đó giống như vậy và cuối cùng tôi đã tìm được. Sau đó tôi
bắt đầu thiết lập đời sống tâm linh của tôi và cho tới lúc ấy tôi mới
thật sự nhận ra rằng tôi phải làm điều gì đó. Tôi hoàn toàn đầu
phục Chúa Giê-su. Từ đó trở đi Chúa đánh thức tôi rất sớm để tôi
53

dành thời gian trong sự cầu nguyện cá nhân. Mỗi ngày tôi học một
chương trong quyển 40 Ngày. Tôi nhận thấy sự tương giao giữa tôi
với Chúa Giê-su gắn bó hơn một cách rõ ràng. Nó trở nên sâu đậm
hơn và thân thiết hơn. Thánh Linh đang làm việc trong tôi. Sau khi
học quyển sách 40 Ngày, tôi nghiên cứu quyển hai của quyển 40
Ngày. Từ đó tôi học mỗi quyển sách bốn lần. Tôi không thể làm bất
cứ điều gì ngoại trừ mỗi ngày cầu xin sự tương giao với Đức Chúa
Trời. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, bởi vì có thể nhận thấy rõ ràng
một sự thôi thúc mới và niềm vui nội tâm hiện hữu trong tôi. Suốt
thời gian này tôi nhận được đặc ân là có nhiều trải nghiệm với Đức
Chúa Trời. Tôi cũng tìm những cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm của
tôi. Một sự tương giao mật thiết với Chúa Giê-su làm cho nhiều thứ
trở nên không còn quan trọng nữa và những sự quan tâm không cần
thiết được giải quyết. Tôi hy vọng và cầu nguyện nhiều người sẽ có
kinh nghiệm mà tôi đã được đặc ân nếm trải”. H.S.
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TRUNG TÂM NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?

CHƯƠNG 3

NHỮNG RẮC RỐI CỦA CHÚNG
TA CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
KHÔNG - BẰNG CÁCH NÀO?
Làm thế nào chúng ta trở thành những
Cơ đốc nhân hạnh phúc và mạnh mẽ?
Thánh Linh có thể đầy dẫy trong đời sống
chúng ta bằng cách nào?

Chúa Giê-su phán:
“Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con” (Giăng 15:4).
“Ở trong Đấng Christ đó là sự nhận lãnh Thánh Linh liên tục,
một đời sống hoàn toàn đầu phục cho sự phục vụ Ngài”.37

Giải pháp của hai phần thiêng liêng này cho rắc rối trọng yếu của
chúng ta là phương cách cùng một lúc dẫn đến một đời sống hạnh
phúc cho Cơ Đốc nhân. Tại sao? Chúa Giê-su phán rằng: “Ta nói với
các con những điều này để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm
vui của các con được trọn vẹn” (Giăng 15:11 BHĐ). Qua hai bước này
(liên tục nhận lãnh Thánh Linh và hoàn toàn đầu phục) Đấng Christ

37 E.G. White, Nguyện Ước Thời Đại (1898), trang 676.
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sống trong chúng ta và đó là cách để có sự hạnh phúc viên mãn.
Cô-lô-se 1:17 nói về những sự giàu có của sự vinh hiển: Đấng Christ
trong bạn. Chúng ta không thấy điều đáng để ý là Chúa Giê-su đã
gắn kết ẩn dụ cây nho trong lời hứa về Thánh Linh trong Giăng 14
và công việc của Thánh Linh trong Giăng 16 sao?

Điểm cốt yếu là chúng ta (như một quy luật) hằng ngày
đầu phục chính mình, dù chúng ta như thế nào, cùng với
mọi thứ chúng ta có cho Đức Chúa Trời, mỗi ngày bởi đức
tin chúng ta cũng cầu xin và nhận lãnh sự tuôn đổ của Thánh
Linh.

TẠI SAO CẦN THIẾT ĐỂ ĐẦU PHỤC CHÚA GIÊ-SU MỖI NGÀY?
Chúa Giê-su phán trong Lu-ca 9:23: “Nếu ai muốn theo Ta, phải
từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta”.
Chúa Giê-su phán rằng môn đồ hóa là vấn đề hằng ngày. Từ bỏ
chính mình là để Chúa Giê-su điều khiển cuộc đời chúng ta. Mang
thập giá không có nghĩa là chúng ta sẽ gặp khó khăn mỗi ngày. Ở đây
nghĩa là: từ bỏ bản ngã của mình, sẵn lòng và vui vẻ đầu phục Chúa
Giê-su – như Phao-lô nói về mình: “Tôi chết mỗi ngày”. Trong thời
Chúa Giê-su khi một người vác thập giá tức là người ấy bị kết án tử
và đang đi đến chỗ thi hành án. Vì vậy điều đó phải làm với sự chấp
nhận những khó khăn sẽ đến khi theo Chúa Giê-su.
Khi được sanh ra chúng ta có cuộc sống thể chất. Để tồn tại, khỏe
mạnh và có sức lực chúng ta phải ăn mỗi ngày. Chúng ta nhận được
đời sống thiêng liêng khi chúng ta tái sanh. Để giữ cho đời sống
thiêng liêng vững vàng và lành mạnh thì cũng cần phải chăm sóc
con người bên trong mỗi ngày. Nếu điều này không thực hiện trong
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đời sống thuộc thể cũng như đời sống thuộc linh của chúng ta thì,
chúng ta sẽ yếu, bệnh hoặc thậm chí sẽ chết. Chúng ta không thể ăn
trước những bữa ăn để dự trữ thức ăn, vậy chúng ta cũng không thể
dự trữ Thánh Linh.
Trong quyển Công Việc Của Các Sứ Đồ có một lời khuyên giá trị:
“Cũng như trong thế giới tự nhiên, thì thế giới tâm linh cũng vậy.
Cuộc sống tự nhiên được gìn giữ từng chút, từng chút bởi quyền
năng thánh; nhưng nó không được duy trì bởi một phép mầu trực
tiếp, mà qua sự sử dụng những ơn phước được đặt trong tầm tay của
chúng ta. Cũng vậy, đời sống tâm linh được duy trì bởi việc sử dụng
những phương cách mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta”.38
Lời này trong quyển Nguyện Ước Thời Đại thật sự gây ấn tượng
cho tôi: “Chúng ta bước theo Đấng Christ từng ngày. Đức Chúa Trời
không để dành sự trợ giúp cho ngày mai”.39
Ellen White nói:
“Bước theo Chúa Giê-su đòi hỏi sự thay đổi cả tấm lòng ngay
lúc đầu, và sự thay đổi này phải tái diễn mỗi ngày”.40 “Cho dầu khi
chúng ta đầu phục Chúa và được đổi mới là đã đầy đủ rồi, nhưng sẽ
không có kết quả gì trừ khi điều đó được làm mới lại hằng ngày…”41
“Mỗi buổi sáng hãy hiến dâng mình cho Đức Chúa Trời; thực hiện
điều này như là công việc trước tiên trong ngày. Lời cầu nguyện của
bạn là, “Lạy Chúa, xin tiếp nhận con, con hoàn toàn thuộc về Ngài.

38 E.G. White, The Acts of the Apostles, (1911), p. 284.2
39 E.G. White, Nguyện Ước Thời Đại (1898), trang 313.
40 Editor Francis D. Nichol, Adventist Bible Commentary Vol. 1 (Review and
Herald, 1976), p.1113
41 E.G. White, Review and Herald, Jan. 6, 1885
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Con giao phó tất cả những hoạch định của con dưới chân Ngài.
Dùng con hôm nay trong sự phục vụ Ngài. Xin Ngài ở với con và cho
mọi công việc của con được hoàn thành bởi ý Ngài”. Đây chính là
công việc hằng ngày. Mỗi buổi sáng giao phó chính mình bạn cho
Đức Chúa Trời trong ngày đó. Hiến dâng cho Ngài tất cả những kế
hoạch của bạn, dầu được thực hiện hay phải hủy bỏ thì cũng theo
sự chỉ dẫn của Chúa. Như thế, từng ngày trôi qua bạn đều giao
phó cuộc đời mình trong đôi tay Đức Chúa Trời, và cuộc sống của
bạn cũng nhờ đó mà được hun đúc giống như đời sống của Đấng
Christ”.42
Morris Venden đã nói:
“Nếu bạn không nhận thấy sự cần thiết của việc thánh hóa mỗi
ngày, thì điều đó chính là sự tàn phá nguy hiểm trong cuộc đời bạn.
Những ý tưởng từ Bài Giảng Trên Núi, trang 101, cho lời hứa: ‘Nếu
bạn tìm kiếm Chúa và được nên thánh mỗi ngày… thì tất cả những
lời than phiền của bạn sẽ lặng im, tất cả những khó khăn của bạn
sẽ rời xa, và tất cả những rắc rối mà bạn đang đối mặt sẽ được giải
quyết’”.43
Cứ ở trong Chúa Giê-su qua sự đầu phục và chúng ta được làm
mới lại mỗi ngày thì cũng quan trọng như khi chúng ta lần đầu tiên
đến với Ngài.
Morris Venden nói thêm: “Duy trì sự tương giao với Đức Chúa
Trời mỗi ngày dẫn đến sự duy trì đầu phục, và từng lúc, từng lúc
chúng ta sẽ hoàn toàn trông cậy vào Ngài”.44

42 E.G. White, Con Đường Bình An (1892), trang 70.
43 Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by faith (Pacific Press, 1987), p. 96
44 Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by faith (Pacific Press, 1987), p. 233
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Chúng ta có thể chắc chắn rằng: khi chúng ta ý thức đầu phục
Chúa Giê-su mỗi buổi sáng, tức là chúng ta đang làm những gì Ngài
muốn chúng ta làm, bởi vì Ngài phán: “Hãy đến với Ta…” (Mat
11:28 BHĐ) và : “… ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu”
(Giăng 6:37 BHĐ).
“Chúa sẵn sàng làm những điều vĩ đại cho chúng ta. Chúng ta sẽ
không đạt được chiến thắng qua những con số, nhưng bởi sự đầu
phục hoàn toàn linh hồn mình cho Chúa Giê-su. Chúng ta đang tiến
lên bởi sức mạnh của Ngài, bởi sự trông cậy vào Đức Chúa Trời toàn
năng của Y-sơ-ra-ên…”45
Sự ảnh hưởng lớn mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng qua chúng ta
khi chúng ta hoàn toàn đầu phục Ngài được mô tả bởi John Wesley
như sau: “Đức Chúa Trời có thể làm với chỉ một người dâng hiến
mình 100% cho Ngài nhiều hơn là Đức Chúa Trời có thể làm với cả
một đội quân mà chỉ dâng hiến 99% cho Ngài”.46

Ellen White viết:
“Chỉ những ai đồng làm việc với Đấng Christ, chỉ những ai nói:
lạy Chúa, tất cả những gì con có và dù con là gì thì cũng đều là của
Ngài, thì sẽ được thừa nhận là những con trai con gái của Đức Chúa
Trời”.47 “Tất cả những ai dâng hiến linh hồn, thân thể và tâm trí cho
Đức Chúa Trời thì sẽ luôn luôn nhận được sức mới từ thể xác cho
đến tinh thần từ thiên quốc… Thánh Linh đặt phía trước sức lực

45 E.G. White,Sons and Daughters of God, p. 279
46 Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrwes University),
PPP slide 14
47 E.G. White, Nguyện Ước Thời Đại (1898), trang 523.
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mạnh nhất để làm việc trong tâm và trong trí. Ân điển của Đức Chúa
Trời mở rộng và tăng gấp bội những khả năng của họ, mỗi người
hoàn hảo trong bản tính thiêng liêng sẽ đến trợ giúp trong công việc
cứu linh… Và trong sự yếu đuối của con người, họ có thể làm những
công việc của Đấng Toàn Năng”.48
Quá nhiều cho chủ đề “dâng hiến” hay “giao phó” hoặc “đời
sống đầu phục của bạn” hay “thánh hóa” mỗi ngày.

Tại sao một người mỗi ngày nên cầu xin được báp-têm mới bởi
Thánh Linh?
Cầu xin được đầy dẫy Thánh Linh tức là cầu xin Chúa Giê-su ở
với tôi. Bởi vì Ngài sống trong tôi qua Thánh Linh. Nhưng tại sao
phải mỗi ngày?
E.G. White đã viết trong quyển Công Việc Của Các Sứ Đồ: “Một
người dâng mình hầu việc Chúa có một sự an ủi tuyệt vời trong sự
nhận biết rằng, ngay cả Đấng Christ trong suốt thời gian sống trên
đất Ngài cũng đã tìm kiếm Cha, mỗi ngày cầu xin sự tiếp trợ mới
cho nhu cầu ân điển… Gương mẫu của Ngài là điều chắc chắn về
sự khẩn thiết, kiên trì cầu xin Đức Chúa Trời trong đức tin – đức tin
dẫn đến sự hoàn toàn trông cậy vào Đức Chúa Trời, và dâng hiến hết
cho công việc của Ngài – kết quả cho con người chính là sự trợ giúp
từ Thánh Linh trong cuộc chiến chống lại tội lỗi”.49

48 E.G. White, Nguyện Ước Thời Đại (1898), trang 827.
49 E.G. White, Acts of Apostles, (1911), p.56.1
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Nếu đây là điều cần thiết mỗi ngày của Chúa Giê-su, vậy thì đối
với chúng ta nó còn quan trọng hơn nhiều.
Trong 2 Cô 4:16 (BHĐ) có một câu quan trọng:
“…nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn”.
Con người bên trong của chúng ta cần được chăm sóc mỗi ngày.
Việc đổi mới mỗi ngày xảy ra bằng cách nào? Theo Ê-phê-sô 3:1617, 19 (BHĐ) nó xảy ra bởi Thánh Linh: “Tôi cầu xin Ngài, tùy sự
phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi
Thánh Linh, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh
mẽ, và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong anh em. Tôi cũng cầu
nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương;… để
anh em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời”.
Vậy:
 Theo quy tắc thì rất cần thiết để cầu nguyện mỗi ngày cho sự
đổi mới bởi Thánh Linh.
 Kết quả là Đấng Christ sống trong chúng ta.
 Ngài ban cho chúng ta sức mạnh theo sự giàu có của ân điển
Ngài cho người bên trong của chúng ta. Sức mạnh của Đức Chúa
Trời là sức mạnh siêu nhiên.
 Do đó tình yêu của Đức Chúa Trời được đặt vào lòng chúng
ta.
 Và đó là con đường dẫn đến sự sống “với tất cả sự đầy trọn
của Đức Chúa Trời”. (xem Giăng 10:10; Cô-lô-se 2:10)
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Một câu Kinh thánh quan trọng khác được tìm thấy trong Ê-phêsô 5:18 (BHĐ): “… phải đầy dẫy Thánh Linh”. Hãy đế ý, câu này
không phải chỉ là lời khuyên, nó còn là một mệnh lệnh thánh. Đức
Chúa Trời mong đợi chúng ta khao khát một đời sống có Thánh
Linh. Những nhà nghiên cứu Hy-lạp nói rằng câu Kinh thánh này
nói chính xác hơn – và tôi trích câu nói của Johannes Mager: “Chính
mình anh em lại phải vững vàng là luôn luôn đầy dẫy Thánh Linh”.50
Quyển hướng dẫn nghiên cứu bài học của chúng ta viết: “Được
báp-têm bằng Thánh Linh có nghĩa là hoàn toàn ở dưới sự ảnh
hưởng của Thánh Linh – được hoàn toàn ‘đầy dẫy’ bởi Ngài. Đây
không phải là sự từng trải một lần, nhưng là một điều gì đó được lập
đi lập lại thường xuyên, như Phao-lô đã dẫn chứng trong Ê-phê-sô
5:18 theo động từ trong ý nghĩa tiếng Hy-lạp ‘được đầy dẫy’”.51
Sứ đồ Phao-lô đã viết điều này trong Ê-phê-sô đoạn 5, mặc dầu
ông đã viết câu dưới đây trong đoạn 1:13 (BHĐ) “…Cũng trong
Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời
hứa”. Người Ê-phê-sô rõ ràng đã nhận được Thánh Linh. Tuy nhiên,
họ cần phải được: “ban cho năng lực bởi Thánh Linh” và “phải đầy
dẫy Thánh Linh” cũng như “Chính mình anh em lại phải vững vàng
là luôn luôn đầy dẫy Thánh Linh”. Trong đoạn 4:30 ông cảnh cáo
chúng ta chớ làm buồn hay xúc phạm đến Thánh Linh.
Ellen White đã nói:
“Về việc được báp-têm mỗi ngày bởi Thánh Linh thì mỗi tôi tớ
Chúa nên dâng lên lời thỉnh cầu của mình cho Đức Chúa Trời”.52

50 Editor Werner E. Lange, Unser grÖßtes BedÜrfnis (Lüneburg, 2011), p.42
51 Sabbath School study Guide July 17, 2014
52 E.G. White, Acts of Apostles, (1911), p.50.2
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“Để được như vậy, chúng ta phải có sự công bình của Đấng
Christ, mỗi ngày chúng ta cần phải được biến hóa bởi sự ảnh hưởng
của Thánh Linh, phải là người tham dự vào bản tánh thánh. Đó là
công việc của Thánh Linh: nâng cao lòng yêu thích, thánh hóa tấm
lòng, làm cho toàn thể con người được tôn quí”.53
Chúa phán với bà trong một chỗ khác: “Những người được cảm
động bởi Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và khao khát đi theo
sự dạy dỗ của Kinh Thánh thì học mỗi ngày, hằng ngày nhận được
sức mạnh và quyền năng thánh đã được ban cho mỗi tín đồ chân
chính qua món quà của Thánh Linh”.54
Bà nói thêm: “Chúng ta theo Đấng Christ từng ngày. Đức Chúa
Trời không để lại sự giúp đỡ cho ngày mai”.55
Và trong một chỗ khác: “Sự liên kết với quyền lực thánh trong
mỗi một khoảnh khắc là rất cần thiết cho sự tiến triển của chúng ta.
Chúng ta có thể đã có một giới hạn về Thánh Linh Đức Chúa Trời,
nhưng bởi sự cầu nguyện và đức tin chúng ta tiếp tục tìm kiếm
thêm về Thánh Linh”.56
Tôi cũng tìm thấy một câu đáng ngạc nhiên: “Mỗi ngày anh em
cần sự báp-têm về tình yêu thương là điều khiến cho tất cả các sứ
đồ hiệp nhất trong thời kỳ của họ”.57

53 E.G. White, Selected Messages 1, (1958), p.374.1
54 E.G. White, The Signs of the Time March 8, 1910, par. 1
55 E.G. White, Nguyện Ước Thời Đại (1898), trang 313.
56 E.G. White, The Review and Herald, March 2, 1897, par. 5
57 E.G. White, Testimonies to the Church (1904), vol. 8,p.191
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Rô-ma 5:5 cho thấy tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong
lòng chúng ta bởi Thánh Linh. Chúng ta cũng tìm thấy điều giống
như vậy trong Ê-phê-sô 3:17. Báp-têm mỗi ngày bằng Thánh Linh
(được đầy dẫy Thánh Linh) xảy ra cùng một lúc với việc được báptêm mỗi ngày bằng tình yêu (được đầy dẫy tình yêu lớn lao của Đức
Chúa Trời). Hơn nữa, trong Ga-la-ti 5:16 cũng nói: cuối cùng thì
quyền lực của tội lỗi cũng bị phá tan.

SỰ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC THỜ PHƯỢNG CÁ NHÂN
Nếu sự thờ phượng cá nhân quan trọng đến nỗi mỗi ngày tôi phải
đầu phục Chúa Giê-su và cầu xin sự tràn đầy Thánh Linh, vậy thì sự
quan trọng đó là gì?
Thờ phượng mỗi ngày và tuân thủ giữ ngày Sa-bát là nền tảng của
một đời sống tâm linh.
Chúng ta đã đọc những câu Kinh thánh và những câu trích dẫn
khác nhau, chúng cho chúng ta biết con người bên trong phải được
đổi mới từng ngày. Điều này soi sáng rõ ràng về việc rất quan
trọng trong sự thờ phượng cá nhân mỗi ngày.
Toàn thể nền tảng về sự thờ phượng trong đền thánh là dâng của
lễ thiêu vào buổi sáng và buổi chiều. Vào ngày Sa-bát thì dâng thêm
của lễ thiêu của ngày Sa-bát (Dân 28:4, 10). Của lễ thiêu có sự quan
trọng gì?
“Của lễ thiêu tượng trưng cho sự hoàn toàn đầu phục Chúa của
tội nhân. Con người này không giữ lại gì cho chính mình, đúng hơn
là mọi thứ thuộc về Đức Chúa Trời”.58

58 Fritz Rienecker, Lexikon zur Bibel (Wuppertal,1964), p. 1017
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Thời gian được chỉ định dâng sinh tế vào buổi sáng và buổi chiều
được xem như là thánh, thời gian thi hành nghi lễ này được biệt riêng
cho sự thờ phượng trong toàn cõi quốc gia Giu-đa … Phong tục này
để lại cho các Cơ-đốc nhân một gương mẫu về sự cầu nguyện buổi
sáng và buổi chiều. Trong khi Đức Chúa Trời khiển trách những nghi
lễ chỉ theo thói quen không có tinh thần thờ phượng, thì Ngài vui
thích đối với những người yêu mến Ngài, buổi sáng và buổi chiều
cung kính tìm kiếm sự tha thứ những tội lỗi đã vi phạm và dâng lên
những lời cầu xin vì những ân phước cần thiết”.59
Các bạn có nhận ra sự thờ phượng mỗi ngày được liên kết với
ngày Sa-bát như là nền tảng cho đời sống tâm linh của chúng ta
không? Hơn nữa, không phải điều này cho thấy rõ ràng rằng nó phải
được thực hiện bằng sự đầu phục Chúa Giê-su mỗi ngày, là Đấng
được mời để sống trong chúng ta qua Thánh Linh sao?
Các bạn có tạo ra một nguyên tắc quan trọng nhất cho chính
mình: mỗi ngày dâng cho Đức Chúa Trời quyền ưu tiên trong mọi
việc không? Chúa Giê-su đã nói trong bài Giảng Trên Núi:
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự
công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa”.
Mat-thi-ơ 6:33 (BHĐ)
Vương quốc của Đức Chúa Trời là khi bạn có Đấng Christ trong
lòng ngay bây giờ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đầu phục mỗi
ngày và hằng ngày cầu xin Thánh Linh suốt thời gian thờ phượng của
chúng ta. Thời điểm quyết định sẽ là khi chúng ta đứng trước Đức
Chúa Trời: Chúng ta có sự tương giao cá nhân với Đấng Christ và
chúng ta có ở trong Ngài không? (xem Giăng 15:1-17). Bạn có mong
ước thêm không – cho sự phát triển lớn hơn trong đức tin của bạn?

59 E.G. White, Patriarchs and Prophets (1890) p. 353.3
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Những ai chỉ dành một chút hoặc không có thời gian yên tĩnh với
Đức Chúa Trời hay dành thời gian thờ phượng quá ít thì sẽ chỉ được
thêm sức qua sự thờ phượng của họ một hoặc hai lần trong tuần.
Điều này cũng giống như một người chỉ ăn một lần trong tuần. Hãy
so sánh: Không phải là ngu xuẩn khi nuôi dưỡng bản thân chỉ một
lần trong tuần sao? Điều này không phải có nghĩa là một Cơ đốc
nhân mà không thờ phượng là thuộc về xác thịt sao?

“

”Để được như vậy, chúng ta phải có sự công bình của
Đấng Christ, mỗi ngày chúng ta cần phải được biến
hóa bởi sự ảnh hưởng của Thánh Linh, phải là người
tham dự vào bản tánh thánh”.

“

Điều này cũng có nghĩa là nếu người ấy cứ ở trong tình trạng này
thì anh ta sẽ không được cứu. Khi chúng ta là những Cơ đốc nhân
xác thịt thì sự thờ phượng có thể chỉ là bổn phận. Khi chúng ta là
những Cơ đốc nhân thiêng liêng thì sự thờ phượng trở nên càng lúc
càng cần thiết hơn.
Cách đây nhiều năm tôi đọc một quyển sách của Jim Vanus: Tôi
đã là Kẻ Cướp (Gangster). Anh ta là một tội phạm cải đạo. Anh ta
hết lòng ăn năn tội lỗi – như là khai man trước tòa, ăn cướp, v.v…
Anh ta trải nghiệm một sự can thiệp thánh lớn lao. Việc này gây ấn
tượng trong tôi. Tôi tự nhủ với mình: Tôi làm điều tốt hầu hết trong
mọi việc, nhưng tôi không có kinh nghiệm như vậy. Sau đó tôi cầu
nguyện với Chúa: “Lạy Cha trên trời, con cũng muốn ăn năn tất cả
những tội lỗi mà con biết và những tội lỗi mà con không biết. Thêm
nữa, con sẽ dậy sớm hơn một tiếng để cầu nguyện và học Kinh
Thánh. Sau đó con muốn thấy nếu Ngài cũng muốn can thiệp vào
đời con”.
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Thật ngợi khen Đức Chúa Trời! Ngài đã can thiệp vào cuộc đời
tôi. Kể từ hôm đó, đặc biệt là sự thờ phượng buổi sáng trong ngày
Sa-bát, đã trở thành vấn đề thiết yếu cho cuộc đời tôi với Đức Chúa
Trời.

Qua sự đầu phục mỗi ngày và hằng ngày được đầy dẫy
Thánh Linh, cuộc sống chúng ta sẽ được thay đổi một cách
tốt đẹp. Điều này xảy ra trong suốt thời gian thờ phượng cá
nhân của chúng ta.

THỜ PHƯỢNG BẰNG TÂM LINH VÀ CHÂN LÝ
Hãy nghĩ về mục đích của sự thờ phượng. Trong sứ điệp cuối
cùng của Đức Chúa Trời cho nhân loại có nói về việc thờ phượng
Đấng Tạo Hóa tương phản với việc thờ phượng con thú. (Khải 14:612) Dấu chỉ bên ngoài của việc thờ phượng là ngày Sa-bát (thờ
phượng Đấng Tạo Hóa). Thái độ bên trong của việc thờ phường
được nói đến trong Giăng 4:23-24 (BHĐ): “Giời sắp đến và đã đến
rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha
bằng tâm linh và chân lý, ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm
kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài
phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý”.
Thờ phượng bằng tâm linh chắc chắn là phải thờ phượng có ý
thức, nhưng cũng phải được đầy dẫy Thánh Linh. Thờ phượng bằng
chân lý nghĩa là sống hoàn toàn đầu phục Chúa Giê-su, Đấng chân
lý. Chúa Giê-su phán: “Ta là chân lý” (Giăng 14:6, BHĐ). Và nó có
nghĩa là qua việc ở trong của Chúa Giê-su thì (chúng ta) phải sống
theo lời của Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn của Ngài, bởi vì Ngài
phán: “Lời của Cha là chân lý”. (Giăng 17:17, BHĐ) và trong Thi67

thiên 119:142 nói: “Luật pháp Chúa là chân thật ”. Ngay bây giờ,
nếu chúng ta không có sự thờ phượng thật, vậy chúng ta sẽ không
ở trong sự nguy hiểm trong giờ phán xét sao? Đây là một vấn đề lớn
cho tất cả những Cơ đốc nhân xác thịt.
Tôi nghĩ tất cả chúng ta muốn tiến triển trong sự giúp đỡ của Đức
Chúa Trời và trưởng thành trong sự hiểu biết. Cũng có thể việc đi
theo niềm tin giả dối là một chướng ngại cho vài người đang trên
đường tiến lên phía trước.

BÁP-TÊM VÀ THÁNH LINH
Vài người nghĩ họ đã được đầy dẫy Thánh Linh vì họ đã làm phép
báp-têm và do đó mọi thứ đều tốt đẹp,và họ không cần phải làm
thêm bất cứ điều gì nữa. D.L. Moody giải thích điều này: “Nhiều
người nghĩ rằng họ được đầy dẫy một lần thì họ được đầy dẫy mãi
mãi. Bạn tôi ơi, chúng ta là những cái bình thủng nhiều lỗ; chúng ta
phải thường xuyên ở dưới nguồn nước để được đầy tràn là điều rất
cần thiết”.60
Joseph H. Waggoner nói:
“Trong mọi trường hợp, nơi nào lễ báp-têm được xem như là
bằng chứng của món quà Thánh Linh, thì tội nhân đã ăn năn bị ru
ngủ trong sự an toàn của xác thịt. Nếu một người tin nghi lễ báptêm là một dấu ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng nghi lễ báp-têm
mà không có Thánh Linh trong lòng thì sẽ chỉ là cái dấu hoặc ‘bằng
chứng’ của người ấy mà thôi…”61
60 D.L. Moody,They Found the Secret, p.85, 86; quoted in “to Days – Prayers
and Devotions”. by Dennis Smith, p.23
61 Joseph H. Waggoner, The Spirite of God (Battle Creek, Michigan 1 877), p. 35f,
quoted in Garrie F. Williams, ErfÜllt vom Heiligen Gesit (LÜneburg, 2007), S. 58
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Báp-têm chắc chắn là một quyết định có ý nghĩa; điều này hợp
với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó có ý nghĩa và sẽ mãi mãi có ý
nghĩa tuyệt vời, nhưng chúng ta không nên nhìn lại một sự kiện ở
quá khứ như là một bằng chứng rằng chúng ta được đầy dẫy Thánh
Linh. Thay vào đó chúng ta nên biết ngay bây giờ và trải nghiệm
ngay giờ này rằng chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh.
Nhiều người nhận được Thánh Linh trước khi chịu báp-têm – ví
dụ Cọt-nây và gia đình của ông hay Sau-lơ. Những người khác nhận
Thánh Linh sau khi chịu báp-têm – ví dụ những người Sa-ma-ri hay
12 người đàn ông ở Ê-phê-sô. Nhưng tất cả đều giống nhau khi một
người nhận Thánh Linh trước, ngay lúc hoặc sau khi báp-têm: vấn
đề là gì nếu chúng ta nhận Thánh Linh một lúc nào đó hay chúng
ta có Ngài trong lòng ngay bây giờ. Vấn đề không phải là điều gì đã
xảy ra trong quá khứ, nhưng điều quan trọng là sự việc như thế nào
ngay bây giờ - ngay hôm nay.
Một lần nữa tôi muốn nhắc bạn: Chúng ta nhận sự sống ngay
khi được sanh ra. Sự sống chúng ta tồn tại nhờ hằng ngày chúng ta
ăn, uống, tập thể dục và ngủ nghỉ v.v… nếu không thì chúng ta sẽ
không sống lâu. Cũng cùng quy luật như vậy áp dụng cho đời sống
thuộc linh cũng như đời sống thuộc thể. Chúng ta nhận được đời
sống mới bởi Thánh Linh, cụ thể là khi chúng ta hoàn toàn đầu phục
chính mình cho Đấng Christ. Đời sống thuộc linh chúng ta tồn tại
bởi Thánh Linh, sự cầu nguyện, và lời của Đức Chúa Trời, v.v… E.G.
White nói: “Cuộc sống tự nhiên được gìn giữ từng chút, từng chút
bởi quyền năng thánh; nhưng nó không được duy trì bởi một phép
mầu trực tiếp mà qua sự sử dụng những ơn phước được đặt trong
tầm tay của chúng ta. Cũng vậy, đời sống tâm linh được duy trì bởi
việc sử dụng những phương cách mà Thượng Đế đã ban cho chúng
ta”.62
62 E.G. White, The Acts of the Apostles (1911), p, 284.2
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Cả đời sống thuộc thể và thuộc linh đều không tự động tồn tại
trong chúng ta. Những cách thức mà Đức Chúa Trời ban cho chúng
ta cần phải được áp dụng.
Điều này có nghĩa là: Khi chúng ta tái sanh thì Thánh Linh được
ban cho để ở trong chúng ta. Nhưng để Ngài ở thì tùy thuộc vào sự
sử dụng mỗi ngày những phương cách mà Chúa ban cho chúng ta.
Nếu chúng ta không sử dụng “những phương cách” ấy thì chúng ta
mong nhận được kết quả gì?
Trong tất cả những “phương cách” thì Thánh Linh là quan trọng
nhất. Ngoài ra, sự cầu nguyện cũng rất quan trọng, được liên kết với
Đức Chúa Trời qua lời của Ngài, tham gia trong những buổi lễ thờ
phượng và những việc khác.
Tôi nghĩ chúng ta đồng ý rằng, cũng rất cần thiết để quan tâm
con người bên trong và điều đó như là một quy luật. Nếu chúng ta
không làm như vậy, thì chúng ta sẽ có những hậu quả thật đáng tiếc.
Chúng ta không thể nào ăn trước để dự trữ, cũng không thể dự trữ
Thánh Linh. “Đức Chúa Trời không để dành sự trợ giúp cho ngày
mai”.63 Tôi nghĩ rất hợp lý khi việc đầu phục Chúa Giê-su mỗi ngày
là cần thiết và mỗi ngày chúng ta nên mời Thánh Linh ngự vào đời
sống của chúng ta.
Cả hai vấn đề này đều đáp ứng cùng một mục đích – chúng
là hai mặt của một đồng tiền; có sự tương giao mật thiết với Đấng
Christ. Tôi dâng hiến chính mình cho Ngài bởi sự đầu phục và cầu
xin Thánh Linh, tôi mời Ngài ngự vào lòng tôi. Một trong những câu
Kinh thánh cho chúng ta thấy Chúa Giê-su sống trong chúng ta qua
Thánh Linh là 1 Giăng 3:24 (cũng xem Giăng 14:17, 23): “Chúng ta
biết Ngài đang ở trong chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban
cho chúng ta”.

63 E.G.White, Nguyện Ước Thời Đại, (1898), trang 313.
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NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA THÁNH LINH
Khi Thánh Linh ở trong tôi thì Ngài thực hiện trong tôi những gì
Đấng Christ đã đạt được. Rô-ma 8: 2 nói: “Vì luật của Thánh Linh
sự sống trong Đấng Christ Giê-su đã giải phóng tôi khỏi luật của tội
lỗi và sự chết”. Chúng ta có thể giải thích “luật của Thánh Linh” là
cách mà Thánh Linh làm việc trong một tấm lòng hoàn toàn đầu
phục Đức Chúa Trời. Chỉ có Thánh Linh mới có thể đem đến sự sống
của tôi những gì mà Đấng Christ đã đạt được. E.G. White giải thích
điều này rất rõ: “Thánh Linh được ban cho như một tác nhân tái
tạo, không có điều này thì sự hy sinh của Đấng Christ sẽ trở nên
vô ích…” Chính Thánh Linh làm cho có hiệu lực những gì đã được
thực hiện bởi Đấng Cứu Chuộc thế gian. Bởi Thánh Linh mà tấm
lòng được tẩy sạch. Qua Thánh Linh người tin trở thành người tham
dự vào bản tánh thánh… Quyền năng của Đức Chúa Trời chờ đợi sự
cầu xin và chấp nhận của họ…”64
Thomas A. Davis mô tả tiến trình này như sau: “Điều này có
nghĩa là: ảnh hưởng của công việc Đấng Christ trên con người tùy
thuộc hoàn toàn vào Thánh Linh. Không có Ngài, mọi việc Chúa
Giê-su làm trên thế gian – trong vườn Ghết-sê-ma-nê, trên thập giá,
sự phục sinh và chức tế lễ của Ngài trên thiên đàng – sẽ vô ích. Kết
quả công việc của Đấng Christ sẽ không ích lợi gì hơn so với vài tôn
giáo lớn ở thế gian hay những giáo chủ khác. Mặc dầu Đấng Christ
hơn nhiều so với những điều này, nhưng Ngài không thể cứu nhân
loại chỉ bởi gương mẫu và sự dạy dỗ của Ngài. Để thay đổi con
người thì điều cần thiết là làm việc trong lòng họ. Công việc này chỉ
được thực hiện bởi Thánh Linh, Đấng đã được ban cho để làm việc
trong lòng con người, là những tấm lòng Chúa Giê-su đã làm cho trở
nên có thể thực hiện được”.65
64 E.G.White, Nguyện Ước Thời Đại, (1898), trang 671và 672.
65 Thomas A.Davis, Als Christ siegreich leben, (HW-Verlag), Seite 43/ How to be
a victorious Christian, R&H.
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Không phải chỉ lý do này thôi cũng đủ cho thấy rằng bạn được
đầy dẫy Thánh Linh sao?
“Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm chủ tấm lòng thì Ngài
thay đổi cuộc sống. Những suy nghĩ tội lỗi biến mất, những việc làm
xấu xa bị trừ bỏ; tình yêu thương, sự khiêm nhường và sự bình an
thay cho sự tức giận, ganh tị và bất hòa. Sự vui mừng thay cho đau
buồn, và sắc mặt tỏa ra ánh sáng của thiên đàng”.66
Có nhiều kết quả đáng quý từ cuộc sống có Thánh Linh, nhưng
cũng có những thiếu thốn và mất mát lớn nếu không có Ngài. Sự
khác nhau giữa có và không có Thánh Linh sẽ được nói chi tiết hơn
trong chương 4.

TÔI ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH KHÔNG?
Xin hãy tự hỏi chính bạn những câu hỏi sau về việc được đầy dẫy
Thánh Linh:67
 Có những ảnh hưởng nào của Thánh Linh được nhận thấy
trong cuộc đời bạn không? Ví dụ: Ngài có làm cho Chúa Giê-su
trở nên thực sự và tuyệt vời đối với bạn không? (Giăng 15:16)
 Tôi có nghe và hiểu tiếng nói bên trong của Thánh Linh
không? Ngài có thể hướng dẫn tôi trong những quyết định dầu
lớn hay nhỏ trong cuộc đời tôi không? (Rô-ma 8:14)
 Trong tôi có nảy sinh tình yêu mới đối với bạn bè không?
Thánh Linh có cho tôi lòng cảm thông chân thành và sự quan
tâm sâu sắc đối với những người mà không phải là bạn bè của tôi
không? (Ga-la-ti 5:22; Gia cơ 2:8, 9)

66 E.G. White, Nguyện Ước Thời Đại, (1898), trang 173.
67 Catherine Marshall, Der Helfer (Erzhausen, 2002), p. 24
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 Tôi có trải nghiệm nhiều lần Thánh Linh giúp tôi đối xử với
những người bạn của tôi không? Ngài có cho tôi những lời chân
tình để chạm đến lòng của người đang có những bối rối và lo lắng
không?
 Thánh Linh có ban cho tôi sức mạnh để chia sẻ về Chúa Giêsu và đưa những người khác đến với Ngài không?
 Tôi có trải nghiệm Ngài giúp tôi như thế nào trong đời sống
cầu nguyện và giúp tôi bày tỏ cảm giác sâu sắc từ trong lòng cho Đức
Chúa Trời không?
Khi chúng ta nghĩ về những câu hỏi này, chúng ta sẽ thấy nhu cầu
lớn nào mà chúng ta cần có để trưởng thành trong Thánh Linh, để
biết Ngài nhiều hơn và yêu Ngài hơn.
Một người anh em đã viết: Ba tôi và tôi đã hòa giải. Sau khi học
quyển Những bước dẫn đến phục hưng cá nhân và 40 Ngày quyển
một và hai, tôi có kinh nghiệm tuyệt vời về sự đầy dẫy Thánh Linh.
Đó là sự thú vị đặc biệt đối với tôi khi trải nghiệm Thánh Linh làm
việc như thế nào và muốn làm việc trong mỗi phạm vi của cuộc
sống tôi.

SỰ GIẢI HÒA GIỮA CHA VÀ CON
Mối quan hệ của tôi với cha luôn luôn có phần phức tạp. Khi còn
thơ ấu và lúc ở tuổi thanh niên tôi mong ước và cầu nguyện có một
mối quan hệ tốt hơn với cha. Nhưng nó trở nên tồi tệ hơn. Rồi sáu,
bảy năm nữa lại trôi qua. Đức Chúa Trời lấp đầy khoảng trống lớn
trong tâm hồn tôi. Trong khi tôi học và cầu xin Thánh Linh thì vợ tôi
và tôi có nhiều trải nghiệm với Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện cho
gia đình và đặc biệt là cho cha tôi. Suốt thời gian này tôi nhận được
một năng lực mới để yêu cha mình. Tôi có thể tha thứ cho ông mọi
thứ đã làm cho mối quan hệ của chúng tôi tồi tệ từ khi tôi còn thơ
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ấu. Cha tôi và tôi bây giờ là những người bạn. Ông trở nên ngoan
đạo hơn và cũng bắt đầu nói về Đức Chúa Trời cho những người
khác. Bây giờ, hai năm đã trôi qua, mối quan hệ với cha tôi vẫn còn
tốt đẹp. Tôi cảm ơn Đức Chúa trời về trải nghiệm này. Tôi đã từng
cảm thấy bất lực và thường cô đơn. Nhưng từ khi hằng ngày tôi cầu
xin sự hiện diện của Thánh Linh, tôi trải nghiệm được một đời sống
mới và có mối quan hệ với Đức Chúa Trời thật tuyệt vời. (Tên được
biết bởi biên tập viên).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm ơn Ngài vì Ngài
muốn ở trong con qua Thánh Linh. Cảm ơn Ngài vì qua sự
đầu phục mỗi ngày thì niềm tin và mối quan hệ yêu thương
của chúng con lớn lên. Lạy Chúa, xin giúp con biết về Thánh
Linh và công việc của Ngài nhiều hơn. Con khao khát muốn
biết Thánh Linh muốn làm gì cho con, gia đình con và hội
thánh của con, và làm thế nào chúng con có thể chắc chắn
rằng chúng con có thể nhận lãnh Thánh Linh khi chúng con
cầu xin mỗi ngày. Cảm ơn Ngài về điều này. A-men

BỔ SUNG CHO Ê-PHÊ-SÔ 5:18 – “PHẢI ĐẦY DẪY THÁNH LINH!”
Chúng ta đã xem trong bản tiếng Anh câu Kinh thánh Ê-phê-sô
5:18 là lời khẩn khoản và cũng là một mệnh lệnh. Hơn nữa, chúng
ta thấy mệnh lệnh này trực tiếp cho mọi người. Và chúng ta cũng
thấy rằng đó là bổn phận của chúng ta để tìm kiếm sự đầy dẫy
Thánh Linh. Nhưng câu Kinh Thánh này trong bản gốc của tiếng
Hy-lạp thì rõ hơn.
Johannes Mager bình luận về điều này: “Những bức thư trong Tân
Ước chỉ có duy nhất một đoạn nói trực tiếp về việc đầy dẫy Thánh
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Linh: ‘Phải đầy dẫy Thánh Linh’ (Ê-phê 5:18). Trong sách Công vụ
chúng ta thấy được tràn đầy Thánh Linh là được một món quà, món
quà ấy được sử dụng để hành động một cách đầy quyền năng trong
những trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, Phao-lô tuyên bố được đầy
dẫy Thánh Linh là một mệnh lệnh, nó không lệ thuộc vào những
hoàn cảnh trong cuộc sống và được áp dụng cho tất cả những tín đồ
của Chúa Giê-su. Mệnh lệnh này ngắn nhưng rất quan trọng, bao
gồm bốn khía cạnh chủ yếu.
1. Động từ ‘làm đầy’ (plerein) được dùng ở thể mệnh lệnh. Ở
đây Phao-lô không gợi ý hay cho một lời khuyên thân mật. Ông
không đề nghị, một người có thể chấp nhận hay từ chối. Ông ra
lệnh như một sứ đồ đầy quyền năng. Một mệnh lệnh luôn luôn
yêu cầu sự đồng ý của con người. Khi một Cơ đốc nhân được
đầy dẫy Thánh Linh, thì điều đó tùy thuộc vào mức độ rộng lớn
trên người ấy. Những Cơ đốc nhân tuân theo mệnh lệnh là phải
phấn đấu để được dầy dẫy Thánh Linh. Đây là trách nhiệm của
chúng ta là những người được đầy dẫy Thánh Linh.
2. Động từ được dùng cho chủ ngữ ở số nhiều. Mệnh lệnh không
nhắm vào một người trong hội thánh, người có những trách
nhiệm đặc biệt. Phải đầy dẫy Thánh Linh không phải là một đặc
ân cho vài người được yêu mến. Sự kêu gọi áp dụng cho mọi
người thuộc về hội thánh – mọi lúc và mọi nơi. Không có ngoại
lệ. Vì đối với Phao-lô tất cả các Cơ đốc nhân phải đầy dẫy Thánh
Linh là việc bình thường.
3. Động từ ở thể bị động. Không nói: ‘Hãy tự làm cho mình đầy
dẫy Thánh Linh!’, nhưng ‘Phải được đầy dẫy Thánh Linh!’ Không
một ai có thể tự làm cho mình đầy dẫy Thánh Linh. Đây là công
việc độc quyền của Thánh Linh. Đây là quyền tối cao của Ngài.
Nhưng mỗi cá nhân nên tạo những điều kiện để Thánh Linh có
thể tràn đầy trong người ấy. Không có sự mong muốn tích cực
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thì Thánh Linh không thể làm việc trong người ấy được.
4. Trong tiếng Hy-lạp thể mệnh lệnh này ở thì hiện tại. Thể mệnh
lệnh ở thì hiện tại này nói lên một sự việc thường xuyên lập đi lập
lại ngược lại với mệnh lệnh ở thì bất định, mô tả một hành động
chỉ một lần. Vậy, được đầy dẫy Thánh Linh không phải là một trải
nghiệm chỉ một lần, nhưng là một sự tái diễn và tiến trình luôn
luôn phát triển. Một Cơ đốc nhân không giống như cái bình chỉ
được làm đầy một lần cho mọi lúc, nhưng phải luôn luôn được
‘làm đầy lại’. Một câu nói có thể bày tỏ vấn đề này: ‘Một lần nữa
hãy để Thánh Linh luôn luôn đầy dẫy trong anh em!’
Được đầy dẫy Thánh Linh, ban cho chúng ta khi chịu báp-têm
(được ban cho qua nghi lễ báp-têm bằng nước và bằng Thánh Linh
khi hoàn toàn đầu phục), có thể bị mất khi sự đầy dẫy đã ban cho
chúng ta không được gìn giữ. Nếu bị mất, chúng ta có thể nhận lại
được. Được đầy dẫy Thánh Linh phải được lập đi lập lại do đó Thánh
Linh có thể chiếm ngự tất cả các phạm vi trong cuộc sống chúng ta và
đời sống tâm linh của chúng ta không bị suy yếu. Được đầy dẫy Thánh
Linh không có nghĩa là chúng ta có thêm Thánh Linh về số lượng,
nhưng chính là Thánh Linh thêm nhiều và nhiều hơn trong chúng ta.
Đó là lý do tại sao Phao-lô ra lệnh tất cả những tín đồ phải thường
xuyên đầy dẫy Thánh Linh. Đây là một điều kiện bình thường cho
một Cơ đốc nhân. Một báp têm, nhưng nhiều ‘sự làm đầy’”.68
Chính Chúa đã ra lệnh:*
Một lần nữa hãy để Thánh Linh luôn luôn đầy dẫy trong các con!**
68 Johannes Mager là một mục sư, một nhà truyền giáo và một giảng viên đại học
nhiều năm về môn thần học. Hầu như gần đây, ông đã là trưởng trưởng bộ truyền giáo
của Địa hạt Âu-Phi ở Bernm Switzerland (bây giờ là địa hạt Liên Âu). Hiện nay ông
đã về hưu và sống ở Friedensau. Câu trích dẫn từ sách của ông: Auf den Spuren des
Geistes, (LÜneburg, 1999) trang 100-101 (với sự cho phép của nhà xuất bản)
* E.G. White, Mount of Blessing, MB 20.3 (egwwritings.org)
** Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (LÜneburg, 1999), Seite 101
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CHƯƠNG 4

CHÚNG TA CÓ THỂ TRÔNG ĐỢI
NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT GÌ?
Chúng ta được lợi gì khi có một đời sống
đầy dẫy Thánh Linh?
Chúng ta sẽ mất gì khi không cầu xin
có Thánh Linh?

SỰ KHÁC NHAU GIỮA VIỆC TIN CHÚA TRONG XÁC THỊT
VÀ TRONG THÁNH LINH
Những hậu quả của việc tin Chúa trong xác thịt đã được liệt kê
từng phần cho từng nhóm riêng. Vài hậu quả tự bày tỏ về chúng
như sau:
 Con người không được cứu trong tình trạng này. (Rô-ma 8:68; Khải-huyền 3:16)
 Tình yêu của Đức Chúa Trời – tình yêu vô điều kiện (the
agape love) – không có trong người ấy (Rô-ma 5:5; Ga-la-ti 5:22);
chúng hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu theo bản năng của họ,
không chiến thắng nổi sự ham muốn của xác thịt. (Ga-la-ti 5:16)
 Người này không được làm cho vững mạnh bởi quyền lực
của Thánh Linh. (Ê-phê-sô 3:16-17)
 Đấng Christ không sống trong người này. (1 Giăng 3:24)
 Người này không nhận được quyền năng để làm chứng cho
Đấng Christ. (Công-vụ 1:8)
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 Người này hành động theo cách con người (1 Cô-rinh-tô 3:3)
là cách có thể dễ dàng gây ra sự ganh ghét và thù địch.
 Theo thói thường thì sẽ khó khăn hơn cho người này chấp
nhận lời khuyên bảo.
 Đời sống cầu nguyện của họ thất thường.
 Người này chỉ có thể tha thứ và không thù hận theo khả năng
của con người.
Cơ đốc nhân xác thịt hành động có những lúc giống như người
tự nhiên. Phao-lô nói: “chẳng phải anh em thuộc về xác thịt và cư
xử như người đời sao?” (1 Cô-rinh-tô 3:3 BHĐ). Có những lúc hành
động của người ấy giống như người thiêng liêng, mặc dầu người ấy
sống bởi sức lực và khả năng của bản thân mình.

Cơ đốc nhân thiêng liêng trải nghiệm trọn vẹn về Đức Chúa Trời:
“Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho
anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của
anh em trở nên mạnh mẽ; và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng
anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong
tình yêu thương; để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể thấu
hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và
biết được tình yêu thương của Đấng Christ, là tình yêu vượt quá mọi
sự hiểu biết, để anh em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức
Chúa Trời.
Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền
năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin
hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong
Đấng Christ Giê-su trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng!
A-men”. (Ê-phê-sô 3:16-21 BHĐ)
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NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TIN CHÚA TRONG XÁC THỊT
Tôi xin lỗi vì những thất bại trong gia đình tôi và trong các hội
thánh nơi tôi đã từng làm việc với chức vụ mục sư, vì tôi thiếu Thánh
Linh nên đã đưa đến hậu quả như vậy. Đó cũng là sự thật trong vấn
đề này: chúng ta không thể dẫn dắt một người nào khác xa hơn
chính chúng ta. Chúng ta cũng cần nhận ra rằng sự thiếu Thánh Linh
của từng cá nhân trong mỗi nhóm người trong gia đình, trong hội
thánh sẽ trở nên cấp số cộng hay số nhân.

Thiếu nhi và Thanh niên
Việc tin Chúa trong xác thịt là nguyên nhân tạo ra một đời sống
Cơ đốc nhân phóng túng. Người ta không biết rằng họ đang cố gắng
với ý định tốt là làm những gì họ không thể làm nổi, nhưng rồi sau
đó tìm cách thoát chạy. Đây không phải là lý do chúng ta mất rất
nhiều thanh niên sao? Không phải chúng ta đã làm ngơ, hoặc vì
những lý do nào khác mà đã để lại tấm gương tin Chúa trong xác
thịt cho các thiếu nhi và các thanh niên sao? Kết quả là, không phải
họ đã trở nên những Cơ đốc nhân xác thịt và rồi phải đấu tranh với
sự ngã lòng sao? Đây không phải là lý do tại sao nhiều người không
theo Chúa một cách nghiêm túc hoặc không đến nhà thờ nữa, hay
rời bỏ nhà thờ sao?
Cách đây không lâu một tín hữu lớn tuổi kể về hội thánh của ông:
“Một lý do cho những vấn đề mà chúng ta gặp hôm nay, trong cuộc
sống của chúng ta và trong cuộc sống của các thanh niên là: thế hệ
lớn hơn đã thất bại trong sự hiểu biết về việc làm của Thánh Linh và
sự đầy dẫy của Ngài”.69

69 Garrie F. Williams, ErfÜlltsein vom Heiligen Geist – Wie erfahrenwird das? (LÜ
neburg 2007), 5.8
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Cho phép tôi nhắc các bạn một lần nữa về hậu quả của việc
hâm hẩm (không hoàn toàn đầu phục Đấng Christ): “Những Cơ
Đốc nhân nửa vời còn tệ hơn những người ngoại đạo; vì những lời
dối trá và thái độ không hoàn toàn đầu phục của họ làm cho nhiều
người đi sai đường. Người ngoại đạo bày tỏ những sắc thái riêng của
mình. Cơ đốc nhân hâm hẩm lừa dối cả hai nhóm. Người ấy không
phải là một người tốt của thế gian cũng không phải là một Cơ Đốc
nhân chân chính. Sa-tan dùng người ấy để làm công việc mà không
ai khác có thể làm”.70
“Dạy con cái bạn biết rằng chịu báp têm bởi Thánh Linh mỗi
ngày là đặc ân của chúng. Hãy để Đấng Christ thấy bạn đang dùng
đôi tay giúp đỡ của Ngài để thực hiện những mục đích của Ngài. Bởi
lời cầu nguyện bạn sẽ có kinh nghiệm về sự thành công một cách
hoàn hảo trong chức vụ truyền giáo cho con cái bạn”.71
Chúng ta phải dạy con cái mình cầu nguyện. Nhưng chúng ta có
dạy chúng cầu nguyện để có được Thánh Linh mỗi ngày? Hay chính
bản thân chúng ta cũng không biết điều đó? Vào lúc đó, tôi và vợ
tôi đều không biết. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã lưu ý đến điều này.
Nhưng hậu quả là bao nhiêu sự mất mát đã xảy ra?
Các bậc cha mẹ mộ đạo sẽ có những đứa con tuyệt vời biết bao
khi chúng mỗi ngày hiến dâng bản thân mình cho Chúa Giê-su và
cầu xin có được Đức Thánh Linh.

70 E.G. White, Letter 44, 1903, quoted in the Seventh Day adventist Bible
Commertary, Vol.7, p.963 on Rev. 3:15.16
71 E.G. White, Child Guidance (1954), p.69
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Bầu không khí – Tình yêu thánh hay chỉ là sự tử tế với nhau?
Nếu quyền năng của Đức Chúa Trời mất dần đi trong đời sống
của một môn đồ, nếu tình yêu của Đức Chúa Trời đang mất đi và
quyền lực của tội lỗi không bị đánh tan, hay nếu những điều này
đang hiện diện bởi ân điển của Đức Chúa Trời, thì có sự khác nhau
nào trong bầu không khí của hôn nhân và gia đình, của hội thánh và
tình thân ái giữa những Cơ đốc nhân xác thịt hay thiêng liêng?
Những Cơ đốc nhân bảo thủ thường có khuynh hướng hay phê
bình. Điều này không tốt. Mặc dầu chúng ta phải nói về những sự dạy
dỗ của Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải biết
rằng sự thay đổi cần thiết chỉ xảy ra khi có sự thay đổi từ bên trong.
Những Cơ đốc nhân phóng túng có khuynh hướng không nắm
bắt sự việc một cách nghiêm túc và thường thích ứng với những cách
thức của thế gian. Đức Chúa Trời không chúc phước cho cả hai.
Joseph Kidder đã thấy được tình trạng của thế hệ sau trong hội
thánh ngày nay: “Thờ ơ, nông cạn, mang tính trần tục, thiếu rộng
lượng, các mục sư tàn lụi, thiếu niên rời khỏi hội thánh, tính kỷ luật
lỏng lẻo, những kế hoạch không có nền tảng thật hoặc không có kết
quả, thường xuyên thiếu những người mạnh mẽ và cống hiến”.72
Nguyên nhân của vấn đề này là thiếu sự liên kết với Chúa Giêsu (Giăng 15:1-5) và tin tưởng quá nhiều vào những nỗ lực của con
người (Xa-cha-ri 4:6). Trẻ con cũng thấy được những sự giải quyết
trong một đời sống đầy dẫy Thánh Linh (Công-vụ 1:8).

72 Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University),
PPP Folie 3+4
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Chúa Giê-su ban cho chúng ta một điều răn mới:
“Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu
thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng
hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi
đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta”. (Giăng 13:34-35
- BHĐ)
Yêu giống như Chúa Giê-su nghĩa là: yêu bằng tình yêu thánh (vô
điều kiện). Chúng ta có thể làm được điều này chỉ khi chúng ta đầy
dẫy Thánh Linh.
“Tình yêu cao nhất dành cho Đức Chúa Trời và tình yêu vô vị kỷ
dành cho nhau – đây là món quà tốt nhất mà Cha Thiên Thượng
có thể ban cho chúng ta. Tình yêu này không phải là sự bốc đồng,
nhưng là một nguyên tắc thánh, một quyền năng vĩnh cửu. Một tấm
lòng không dâng hiến (mỗi người, không đầy dẫy Thánh Linh, đều
có) không thể phát sinh hay tạo ra nó. Chỉ những tấm lòng có Chúa
Giê-su ngự mới tìm thấy được tình yêu này”.73
Tôi nghĩ có sự khác nhau nếu chúng ta “chỉ” tử tế với nhau hoặc
nếu chúng ta vượt hơn điều đó và yêu bằng tình yêu của Đức Chúa
Trời. E.G. White cho chúng ta một tư tưởng đầy ý nghĩa:
“Tô điểm cho tâm hồn bằng sự khiêm nhường và thinh lặng, thì
chín mươi chín trong số một trăm điều rắc rối làm cho cuộc đời
chúng ta tràn ngập cay đắng sẽ được giải quyết”.74

73 E.G. White, Acts of the Apostles (1911) p. 551.2
74 E.G. White, Testimonies for the Church, volume 4, p.348.3
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Lời của Đức Chúa Trời trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8 dạy dỗ vài
điều về cuộc sống hôn nhân. Lồng trong số những điều khác thì
những câu này nói về đời sống thánh sạch và tôn trọng trong hôn
nhân. Nó trái với sự ham muốn xác thịt của người ngoại. Vì nó đề
cập đến một đời sống thánh sạch ba lần và cũng nói đến Thánh Linh,
nên chúng ta nhận thấy một đời sống có Thánh Linh có thể và cũng
nên thay đổi những mối quan hệ trong hôn nhân của chúng ta. Đức
Chúa Trời muốn chúng ta có một niềm vui tuyệt vời và viên mãn
trong đời sống hôn nhân. Không phải điều này cho chúng ta thấy
Đức Chúa Trời muốn giúp chúng ta có một tình yêu dịu dàng chứ
không phải sự ham muốn tình dục sao?
Chúa Giê-su cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các môn đồ Ngài:
“để tất cả đều trở nên một; như Cha ở trong Con và Con trong Cha
để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai Con
đến”. (Giăng 17:21-BHĐ)
William G. Johnsson nói: “Nhiều tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm vẫn
còn phải học để hiểu trở nên là một với Đấng Christ nghĩa là gì.
Trong quá khứ có thể chúng ta đã không coi điều đó là thật sự quan
trọng hoặc bắt đầu sự việc không đúng chỗ”.75

75 William G. Johnsson, Adventgemeinde in der Zerreißprobe, (LÜneburg 1996),
p.118
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“

Khi dân sự Đức Chúa Trời là một trong sự hiệp nhất
với Thánh Linh, thì tất cả những gì thuộc về phái Phari-si, tất cả những gì tự cho là công bình, tức là tội
lỗi của đất nước Giu-đa, sẽ bị tống khứ khỏi mọi tấm
lòng.

“

Đấng Christ ở trong chúng ta khi chúng ta được đầy dẫy Thánh
Linh. Việc tin Chúa bởi Thánh Linh giúp cho những lời cầu nguyện
của chúng ta được Chúa nhậm lời. E.G. White đã nói: “Khi dân
sự Đức Chúa Trời là một trong sự hiệp nhất với Thánh Linh, thì tất
cả những gì thuộc về phái Pha-ri-si, tất cả những gì tự cho là công
bình, tức là tội lỗi của đất nước Giu-đa, sẽ bị tống khứ khỏi mọi
tấm lòng… Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra sự mầu nhiệm đã được giấu kín
trong nhiều thời đại. Ngài sẽ tỏ ra những gì là ‘sự phong phú và vinh
quang của mầu nhiệm này giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng
Christ ở trong anh em, là niềm hy vọng vinh quang’ (Cô-lô-se 1:27,
BHĐ)”.76

Lời khuyên bảo sửa đổi
Lời khuyên để sửa đổi sẽ có tác động khi nó không được thực
hiện hoặc hầu như không được thực hiện bởi tình yêu của Đức
Chúa Trời không? Hội thánh sẽ có những quyết định gì cho phần lớn
bao gồm là những tín hữu, hoặc thậm chí là mục sư hay hội trưởng
vẫn còn trong xác thịt? Khi tôi nghĩ về chức vụ mục sư của mình,
tôi có ấn tượng rằng những lời khuyên bảo của tín hữu thiêng liêng

76 Ellen G. White, Selected Messages, Book 1 (1958), p.386.1
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có khuynh hướng chỉ cho những tín hữu sa ngã biết được lý do, và
khi một người ăn năn xưng tội thì lời khuyên bảo đã được thực hiện
theo đúng mục đích của nó. Còn những Cơ đốc nhân xác thịt có
khuynh hướng xem những lời khuyên như là sự sửa trị và thậm chí
lạm dụng nó để bày tỏ quyền lực. (Ma-thi-ơ 18:15-17; 1 Cô-rinh-tô
3:1-4; 2 Cô-rinh-tô 10:3; Giu-đe câu 19).

LỜI TIÊN TRI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
CHO NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG
Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ những sự kiện quan trọng qua
các tiên tri của Ngài (A-mốt 3:7). Vì vậy qua bà Ellen White, Ngài
cũng ban cho những sứ điệp tiên tri quan trọng cho những ngày cuối
cùng. Vì có nhiều sự việc sẽ hoàn toàn khác với thời kỳ trong quá
khứ, nên rất quan trọng và cần thiết để Đức Chúa Trời bày tỏ thêm
những thông tin có liên quan. Ngày nay chúng ta có thể gọi nó là “sự
cập nhật hóa”. Theo bà Ellen White thì những sứ điệp này liên quan
cho đến ngày Chúa Giê-su tái lâm. Vì lời khuyên bảo của bà bao
gồm cách sống thay đổi, sự khiển trách, lời cảnh cáo, v.v… nên một
người thuộc về thiêng liêng dễ chấp nhận hơn một người thuộc về
xác thịt. (Nhưng chỉ vì có những người thực hiện những lời khuyên
này một cách quá nghiêm túc, chứ tự chúng không mang tính thiêng
liêng). Sẽ khôn ngoan hơn khi nghĩ về những lời trong Phục-truyền
18:19 (BHĐ) “Kẻ nào không nghe theo lời Ta, là những lời mà nhà
tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hỏi tội kẻ ấy”.
Câu này cho chúng ta thấy rõ rằng sứ điệp từ một tiên tri thật
không phải do con người truyền ra, nhưng chính từ Đức Chúa Trời.
Làm sao chúng ta biết đó là một tiên tri thật? Lời Chúa cho chúng
ta năm đặc điểm thử nghiệm. Một tiên tri thật phải hội đủ năm đặc
điểm này.
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1. Cách sống của họ - “Như thế, nhờ bông trái, các con sẽ nhận
biết được chúng”. Ma-thi-ơ 7:15-20
2. Các lời tiên tri được ứng nghiệm: Phục-truyền 18:21-22 (có
những lời tiên tri trong trường hợp ngoại lệ - ví dụ tiên tri Giô-na).
3. Kêu gọi trung thành với Đức Chúa Trời (Lời của Đức Chúa
Trời) Phục-truyền 13:1-5
4. Công nhận Đức Chúa Giê-su là người và là Đức Chúa Trời. 1
Giăng 4:1-3
5. Chấp nhận những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Giăng 17:17
Tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời, kể cả những lời khuyên
của Ngài qua các tiên tri, là vì sự tốt đẹp cho chúng ta. Đó là lý do
tại sao chúng có giá trị đặc biệt. Do đó những người thuộc về thiêng
liêng, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, họ có thể vâng phục với
sự vui mừng vì biết rằng nó góp phần trong sự thành công trong cuộc
sống. “Hãy tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi
sẽ được vững vàng; hãy tin các nhà tiên tri của Ngài thì các ngươi sẽ
được thành công” (2 Sử-ký 20:20, BHĐ).
Quyển hướng dẫn nghiên cứu bài học Sa-bát của chúng ta có viết
câu sau đây về sự liên quan giữa một đời sống có Thánh Linh và lời
của một tiên tri thật: “Bất cứ ai chống lại lời tiên tri, là tự khép kín
khỏi sự dẫn dắt của Thánh Linh. Kết quả ngày nay không khác gì hơn
khi xưa – đánh mất sự tương giao với Đức Chúa Trời là đang mở cửa
cho những ảnh hưởng tiêu cực”.77

77 Studienanleitung Standardausgabe, Philip G. Samaan, 10.11.1989, to question 8
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KẾ HOẠCH/CHIẾN LƯỢC
Một nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm những cách giải quyết và
những phương pháp tốt cho những nhiệm vụ trong hội thánh và
trong công việc truyền giáo. Đó là một vấn đề cho những kế hoạch
hay chiến lược của chúng ta. Vấn đề chính phải làm là đẩy mạnh
phần tâm linh của hội thánh và đem về thêm nhiều linh hồn.
Tôi đã làm báp-têm được 65 năm và là một mục sư 43 năm.
Chúng tôi phát triển những chương trình và có những phương pháp
rất phong phú. Chúng tôi rất siêng năng. Trong bối cảnh này chúng
tôi phải suy gẫm lại những lời của Dwight Nelson tại Đại Hội Đồng
Toàn Cầu Tổng Hội năm 2005.
“Giáo hội chúng ta có những tổ chức tuyệt vời, những kế hoạch
và chương trình được phát triển một cách thấu đáo, nhưng nếu cuối
cùng chúng ta không thừa nhận sự cạn kiệt trong đời sống tâm linh
[thiếu Thánh Linh], là điều đã cầm giữ nhiều mục sư và những người
lãnh đạo, thì chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi những giáo điều của
Cơ Đốc giáo”.78
Cùng với tinh thần như vậy Dennis Smith nói như sau:
“Tôi không phản đối những kế hoạch, những chương trình và
những phương pháp. Nhưng tôi sợ rằng chúng ta thường bị lệ thuộc
vào những điều này để thúc đẩy công việc của Đức Chúa Trời được
mở rộng. Những kế hoạch, những chương trình và những phương
pháp sẽ không hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời. Những nhà
diễn thuyết giỏi, những buổi thánh nhạc tuyệt vời, những chương
trình truyền thanh/truyền hình bằng vệ tinh sẽ không hoàn tất công

78 Helmut Haubeil (Hrsg.), Missionsbrief Nr. 34, (Bad Aibling, 2011) page 3
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việc của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất
công việc – Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ nói và phục vụ qua
những người nam người nữ đầy dẫy Thánh Linh”.79

BÁP-TÊM/ ĐEM VỀ NHỮNG LINH HỒN
Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Thánh Linh là điều kiện tiên
quyết trong việc đem con người về với Đấng Christ (xem sách Côngvụ). Ở Đức, một mặt chúng tôi có những hội thánh đang phát triển,
một mặt chúng tôi có những hội thánh bị trì trệ hoặc đang thụt lùi.
Trên toàn thế giới số thành viên trong hội thánh chúng tôi tăng gấp
hai mươi lần trong 60 năm qua. Chúng tôi có thể chắc chắn đưa ra
nhiều lý do cho tình trạng này ở tại Đức. Nhưng lý do chính tôi thấy
rõ ràng là: thiếu Thánh Linh. Dĩ nhiên, vấn đề này khiến chúng tôi
băn khoăn rất nhiều. Chúng ta đã phát triển hoặc đưa vào nhiều
chương trình và kế hoạch, nhưng chúng ta thấy rằng thiếu Thánh
Linh trong những nỗ lực to lớn này sẽ dẫn đến sự tổn thất ngân quỹ
và thời gian, vì chúng ta theo đuổi những điều không cần thiết hoặc
những hướng đi không đem lại kết quả gì. Xin trích hai câu của bà
E.G. White để minh chứng cho tình trạng này:
“Vì những tín hữu trong hội thánh, những người không bao giờ
được biến đổi và những người đã một lần được biến đổi nhưng lại
sa ngã, nên ngày nay Chúa không làm việc để đem nhiều linh hồn về
với lẽ thật, vì e rằng có những ảnh hưởng nào đó mà những tín hữu
không chân thật này (những Cơ đốc nhân xác thịt) sẽ tác động trên
những người mới tin Chúa?”.80

79 Dennis Smith, 40 Days – Pray and Devotions to Prepare for the Second
Coming(Wien, 2012),p. 88
80 E.G. White, Testimonies for the Church Vol. 6, (1901) p. 370.3
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“Nếu chúng ta khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời, tử tế,
nhã nhặn, dịu dàng và có lòng thương xót, thì sẽ có cả trăm người
tìm đến lẽ thật thay vì chỉ có một như ngày nay”.81
Mặt khác, chúng ta làm báp-têm cho nhiều người là những người
chưa được chuẩn bị đủ. E.G. Whtie nói:
“Sự tái sanh là một kinh nghiệm rất hiếm trong thời đại này. Đây
là lý do tại sao có quá nhiều sự rắc rối trong các hội thánh. Nhiều,
quá nhiều, những người mang danh Đấng Christ mà không được
nên thánh hay vẫn còn xấu xa. Họ đã được báp-têm, nhưng họ đã
chôn lấp sự sống. Không chết cái tôi, vì thế họ không sống một đời
sống mới trong Đấng Christ”.82
Vấn đề này được viết vào năm 1897. Tình trạng nào giống như
ngày nay? Vấn đề là: bất cứ ai không được tái sanh thì sẽ không được
đẫy dẫy Thánh Linh. Chúa Giê-su nói: “Nếu một người không nhờ
nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức
Chúa Trời”. (Giăng 3:5 - BHĐ) Không phải sự thật là chúng ta đang
thiếu Thánh Linh trong mọi lãnh vực sao?

THÁNH LINH VÀ SỰ GIẢNG LUẬN
Đức Chúa Trời phán với chúng ta như sau về ý nghĩa của Thánh
Linh và sự giảng luận: “Sự rao giảng Lời Chúa sẽ không có hiệu quả
nếu không có sự trợ giúp và hiện diện thường xuyên của Thánh Linh.
Đây là Thầy giáo duy nhất có hiệu lực của lẽ thật thánh. Chỉ khi nào
lẽ thật chạm đến một tấm lòng bởi Thánh Linh, thì sẽ mau chóng tác

81 E.G. White, Testimonies for the Church Vol. 9, (1909) p. 189.4
82 E.G. White, MS 148 (1897)
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động vào lương tâm hoặc thay đổi đời sống. Một người có thể trình
bày lá thư về lời của Đức Chúa Trời, người ấy có thể quen thuộc với
tất cả các luật pháp và những lời hứa trong đó; nhưng nếu không có
Thánh Linh bày tỏ lẽ thật, thì không một linh hồn nào sẽ rơi trên Đá
và bị tan vỡ. Dù học thức cao như thế nào, dù có lợi thế nhiều như
thế nào cũng không thể làm cho một người trở thành nguồn của
sự sáng nếu không có sự hợp tác của Thánh Linh Đức Chúa Trời”.83
Việc giảng luận không chỉ thể hiện trong thời gian thuyết giảng,
nhưng nó cũng nằm trong bài giảng, trong việc nghiên cứu Kinh
thánh hay chăm sóc các nhóm.
Randy Maxwell nói:
“Nhưng sự thật là, chúng ta sắp chết vì khao khát được giao tiếp
với Đức Chúa Trời hằng sống!”84
Có phải việc thiếu Thánh Linh cũng là nguyên nhân của sự sợ
hãi? Emilio Knechtle có đúng không khi nói rằng: “Tại sao chúng ta
không thành công trong việc thay đổi thế giới xấu xa này ? Có điều
gì đó đã sai trong sự thuyết phục của chúng ta. Chúng ta sợ những
sự xung đột, sợ những bất đồng, sợ những khó khăn, sợ mất việc,
sợ mất danh tiếng, sợ mất sự sống của mình. Vì thế chúng ta cứ im
lặng và ẩn trốn. Chúng ta sợ nói về phúc âm cho thế giới với bộ dạng
thiếu tình yêu và quyền năng”.85
Cách giải quyết cho vấn đề này được tìm thấy trong Công-vụ
4:31 (BHĐ) “Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi
người đều được đầy dẫy Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một
cách dạn dĩ”.
83 E.G. White, The Desire of Ages (1898), p.671.4
84 Randy Maxwell, if my people pray… (Pacific Press, 1995), p.11
85 CD Die Letzete Vorbereitung, Teil 6
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THÁNH LINH VÀ BÀI GIẢNG
Câu sau đây nói về bài giảng của chúng ta: “Nếu sự cứu rỗi của
Đức Chúa Trời được bày tỏ như tinh thần của một người viết báo, thì
độc giả cũng có cảm nhận với tinh thần giống như vậy. Một bài được
viết bởi Thánh Linh thì các thiên sứ sẽ chấp thuận, và tạo ấn tượng
giống như vậy trên các độc giả. Nhưng một bài được viết khi tác giả
không sống hoàn toàn cho vinh hiển của Đức Chúa Trời, không hoàn
toàn dâng hiến mình, thì đối với người ấy thiên sứ cảm thấy rất buồn
vì không trọn vẹn. Họ quay lưng và không tạo ấn tượng cho độc giả
về bài viết của mình, bởi vì Đức Chúa Trời và Thánh Linh Ngài không
hiện diện trong đó. Lời viết rất hay nhưng thiếu sự ảnh hưởng ấm áp
của Thánh Linh Đức Chúa Trời”.86

Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh: Dĩ nhiên, mọi việc
chúng ta làm không có gì sai. Không sai tí nào. Chúng ta
đang phát triển mọi việc tốt, thậm chí rất tốt; tất nhiên,
Đức Chúa Trời chúc phước cho những nỗ lực của con người
chúng ta càng nhiều càng tốt. Nhưng câu hỏi quan trọng là:
Chúng ta thực hiện những bổn phận này với tinh thần của
những Cơ Đốc nhân thiêng liêng hay Cơ Đốc nhân xác thịt?
Một điều chắc chắn : Khi chúng ta cố gắng tìm những cách
giải quyết theo cơ bản của xác thịt, thì chúng ta đang đầu tư
rất nhiều thời gian một cách vô ích; chúng ta sẽ thực hiện
nhiều nhiệm vụ nhưng chẳng ích lợi gì.

86 E.G. White, PH 016, p.29.1
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THÁNH LINH: KHÔNG CƠN MƯA ĐẦU MÙA,
KHÔNG CƠN MƯA CUỐI MÙA
“Cơn mưa đầu mùa, được dầy dẫy Thánh Linh, đem đến cho
chúng ta sự trưởng thành tâm linh cần thiết, đó là điều cốt yếu, nhờ
đó chúng ta có thể có những lợi ích từ cơn mưa cuối mùa”.87
“Cơn mưa cuối mùa, làm chín vụ mùa của đất, tiêu biểu cho ân
điển thiêng liêng, chuẩn bị cho hội thánh về sự đến lần thứ hai của
Con Người. Nhưng nếu không có cơn mưa đầu mùa, thì sẽ không
có sự sống; mạ xanh không trưởng thành. Nếu những trận mưa đầu
mùa không tuôn đổ, thì cơn mưa cuối mùa không thể làm cho hạt
giống hoàn hảo”.88

THÁNH LINH VÀ SỰ THÁNH HÓA CỦA KINH THÁNH
“Công việc này (sự thánh hóa của Kinh thánh) có thể làm trọn chỉ
qua niềm tin trong Đấng Christ, bởi quyền năng ngự trị của Thánh
Linh Đức Chúa Trời”.89

CÔNG VIỆC TRUYỀN GIÁO VĨ ĐẠI MÀ KHÔNG CÓ THÁNH LINH?
Những tổ chức qui mô, những chương trình truyền giảng thành
công và những chiến lược truyền giáo đầy quyền năng có thể phát
triển mà không có Thánh Linh không?
Andrew Murray, nhà truyền giáo vĩ đại tại Nam Phi, biết rằng viễn
tưởng này rất có thể ,và quả thật, trở thành hiện thực trong hầu hết
các Cơ Đốc nhân, ông đã viết:

87 Dennis Smith, 40 Days – Prayer and Devotions to Revive Your Experience with
God, Book 2, (Vienna, 2013), p. 175
88 E.G. White, The Faith I live By, (1958), p. 333.3
89 E.G. White, The Great Controversy, (1911), p. 469.3
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“Tôi có thể giảng hoặc viết, hoặc suy nghĩ hay trầm tư, và vui
mừng vì những điều trong Sách của Đức Chúa Trời và Vương quốc
của Ngài chiếm lĩnh tôi; tuy nhiên quyền năng của Thánh Linh có
thể không hiện hữu. Tôi e rằng, nếu các bạn rao giảng khắp nơi về
Hội thánh của Đấng Christ và hỏi tại sao có, than ôi! quá ít quyền
năng hoán cải trong việc rao giảng Lời, tại sao làm việc quá nhiều mà
thường thì sự thành công quá ít cho sự sống vĩnh cửu, tại sao Lời có
quá ít quyền năng để xây dựng những tín hữu trong sự thiêng liêng
và được nên thánh – câu trả lời sẽ là: Đó chính là sự vắng bóng của
quyền năng Thánh Linh. Và tại sao như vậy? Có thể không có lý do
nào khác ngoài xác thịt [xem Ga-la-ti 3:3] và năng lực của con người
đã thay cho Thánh Linh là quyền năng cần phải có”.90

THÁNH LINH VÀ SỨC KHỎE
“Tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh
khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh
em”. Rô-ma 12:1- BHĐ“Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời,
và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Nếu người
nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt
người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ ấy chính
là anh em”. 1 Cô-rinh-tô 3:16-17 – BHĐ “Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức
Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban
cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa,
vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh
em mà tôn vinh Đức Chúa Trời”. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20 (BHĐ), (xem
thêm Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26)
90 Randy Maxwell, If My People Pray (Pacific Press 1995), p.145
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Những người được đầy dẫy Thánh Linh, họ chính là đền thờ của
Đức Chúa Trời. Bạn có bao giờ nghĩ điều này có những hàm ý nào
cho cuộc sống của bạn không? Đền thờ là nơi Đức Chúa Trời ngự.
Đức Chúa Trời phán với Môi-se: “Họ sẽ làm cho Ta một Đền Thánh
để Ta ngự giữa họ”. Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8
Nếu chúng ta nghiêm túc chấp hành câu này, thì sẽ chăm sóc sức
khỏe và cẩn thận với lối sống của chúng ta vì nó cũng là một phần
trong việc môn đồ hóa. Thân thể chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời.
Bạn có muốn đối đãi tài sản của Chúa một cách cẩn thận không?
Vâng, chúng ta muốn đối đãi thân thể của chúng ta một cách cẩn
thận và đúng theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời! Điều này đòi hỏi
một số các quy tắc. Một người, nếu đầy dẫy Thánh Linh, thì có thể
và sẽ thường xuyên thực hiện quy tắc này với niềm vui. Phần thưởng
là sức khỏe tốt hơn cho cả thể, trí và linh. Một người, nếu không đầy
dẫy Thánh Linh, thì sẽ phải chiến đấu và chịu đựng những bất lợi.
Vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì sự phục vục cho Ngài và vì
niềm vui của chúng ta, Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta hãy duy trì
sức khỏe tốt nhất cho thân thể và tâm linh. Trong lãnh vực này cũng
cần phải được đầy dẫy Thánh Linh. Khi Đức Chúa Giê-su sống trong
chúng ta qua Thánh Linh, khi ấy Ngài cũng là “Đấng chữa bệnh cho
các con” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26). Việc chữa bệnh luôn luôn là điều
tốt nhất cho bệnh nhân và cho vinh quang của Đức Chúa Trời. Điều
này có thể gợi lên một câu hỏi: Một bác sĩ thiêng liêng có chữa bệnh
cho mọi người không?
“Một phụ nữ Cambodia lớn tuổi đến tị nạn tại bệnh xá của giáo
hội, được làm trong trại tị nạn ở Thailand. Bà mặc áo của ni-cô. Bà
xin được chữa bệnh bởi Bác sĩ Giê-su. Vì thế họ nói cho bà biết về
Chúa Giê-su. Bà đặt niềm tin nơi Ngài và được chữa lãnh cả thể xác
lẫn tâm linh. Khi bà trở về Cambodia bà đã đem về cho Chúa Giê-su
37 linh hồn”.91
91 Author unknown, Our Daily Bread – Worship book (RBC Ministries), 26. Nov. 1993

95

Suốt thời gian bị bệnh của vị vua trung tín, Ê-xê-chi-ên, Chúa gởi
đến cho ông một sứ điệp: “Này, Ta sẽ chữa lành cho con” (2 Cácvua 20:1-11, BHĐ). Nhưng tại sao Chúa không chữa cho ông bằng
lời phán mà bảo ông phải đặt thuốc đắp bằng trái vả lên ung độc?
Có phải Chúa muốn chúng ta cùng cộng tác với Ngài bằng những
phương thuốc thiên nhiên, hay thay đổi chế độ ăn uống, tập thể
dục, nghỉ ngơi v.v… không? Tại sao Đức Chúa Trời không chữa cho
Phao-lô mà để “cái dằm đâm vào xác thịt” ông? Phao-lô đã nói: “Để
giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ này” (2 Cô-rinh-tô
12:7-10, BHĐ). Tuy nhiên bà E.G.White nói với chúng ta: “Sự ảnh
hưởng của Thánh Linh Đức Chúa Trời là phương thuốc tốt nhất mà
một bệnh nhân nam hoặc nữ đều có thể nhận được. Thiên đàng là
sức khỏe cho mọi người; càng nhận ra những ảnh hưởng từ thiên
thượng một cách sâu sắc, thì người bệnh tật có niềm tin càng nắm
chắc sự hồi phục”.92
Những gì mà thương nhân này viết không đáng chú ý và không
đầy đủ sao? Ông chia sẻ: những chuyên gia về sức khỏe đã làm đủ
mọi phương cách cho ông, nhưng ông vẫn không cảm thấy tốt hơn
chút nào. Nhưng từ khi ông bắt đầu mỗi ngày cầu xin Thánh Linh,
thì được nhắc nhở hoàn toàn thay đổi theo lối sống khỏe mạnh và
chuyển qua chế độ ăn chay.93 Không phải điều này cho thấy rằng
khi đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta được thôi thúc, được ban sức
mạnh, và vui thích chấp nhận lối sống khỏe mạnh sao?
Một chị em khi đọc kinh nghiệm này đã viết: Qua sự hoàn toàn
đầu phục Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời ngay lập tức thay đổi cuộc
sống của tôi một cách trọn vẹn. Sau khi cầu nguyện cho sự đầu
phục, sáng hôm sau tôi vào nhà bếp, đứng bên cạnh máy pha cà

92 E.G.White, Medical Ministries (1932) p.12.3
93 Email from 7.3.2013
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phê, lắc đầu và tự nói: không, tôi không uống cà phê nữa. Trong quá
khứ thì điều này không thể tin nổi, bởi vì khi tôi cố bỏ uống cà phê
thì tôi bị nhức đầu kinh khủng trong năm ngày - đây là những triệu
chứng rõ rệt trong khi cai nghiện. Lần này, thậm chí, tôi hầu như
quên luôn kết quả mà tôi có được. Tôi chỉ biết rằng tôi không muốn
uống cà phê nữa. Ngày nay tôi không còn thèm cà phê nữa.94 Đây
chỉ là một trong rất nhiều những thay đổi trong đời sống của bà ấy.
(Tôi đã giới thiệu trong quyển thứ 5 “Andreasbrief ” về việc chiến
thắng thuốc lá và rượu cho bất cứ ai muốn thoát khỏi những cơn
nghiện. Trong đó giải thích tỉ mỉ phương cách giải thoát bằng sự cầu
nguyện và dựa trên những lời hứa (viết bằng tiếng Đức).95
Một đời sống đầy dẫy Thánh Linh sẽ thúc đẩy sự phục hồi
sức khỏe tuyệt vời. Đó là chủ đề kiến thức về sức khỏe kết hợp
với quyền năng thay đổi. Don Mackintosh, Quản lý chương trình
Newstart toàn cầu,Weimar, CA, nói:
“Nhu cầu thật sự hằng ngày của chúng ta không phải là sự giáo
dục đơn giản về sức khỏe – dù chúng ta có những kiến thức tuyệt
vời. Điều chúng ta cần là kiến thức về sức khỏe kết hợp với quyền
năng để đưa vào thực tế, đó chính là quyền năng thay đổi”.96
Tiến sĩ Tim Howe nói:
“Chỉ dạy về sức khỏe thôi thì không phải là công việc truyền giáo
y tế, vì luật pháp của Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi còn hơn cả việc
giáo dục sức khỏe để chữa bệnh. Để nhận thức rõ về sức khỏe hay
sự cứu rỗi thì phải trải qua sự thay đổi bởi quyền năng của Đức
Chúa Trời”.97
94 Email from November 18, 2014 from Sister M.
95 Andreasbrief Nr.5, Sieg Über Tabak und alkohol, www.missionsbrief.de –
Andreasbrief. Man kann ihn auch beziehen bei Wertoll leben, Adventist Book
Center und toplife – Wegweiser Verlag.
96 Dave Fiedler, D’Sozo, (Remnant Publications), Forward
97 Dave Fiedler, D’Sozo, (Remnant Publications), Forward
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Cuối cùng, tôi muốn đặt một câu hỏi: Thế còn chữa bệnh bằng
đức tin thì sao? Liệu có thực hiện được không nếu không đầy dẫy
Thánh Linh? (Xem Mác 16:17-18; Gia cơ 5:14-16)

CHUẨN BỊ CHO SỰ ĐẾN LẦN THỨ HAI CỦA CHÚA GIÊ-SU
Ngoài Đức Thánh Linh không có sự thay thế nào khác cho tình
bằng hữu thân thiết với Chúa Giê-su để chuẩn bị cho sự Đến Lần
Thứ Hai (hoặc chết trong Chúa). Khi Đấng Christ sống trong tôi qua
Thánh Linh thì bởi ân điển Ngài tôi sẵn sàng. Ba phạm vi có thể bày
tỏ điều này. (điều này được đề cập chi tiết trong quyển Báp tem
bằng Thánh Linh và những sự kiện cuối cùng trên đất, của Dannis
Smith)

Sự tương giao cá nhân với Đấng Christ
Chúa Giê-su phán: “Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa
Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giê-su Christ là Đấng Cha
đã sai đến”. (Giăng 17:3 - BHĐ) “Nhận biết” trong Kinh thánh có ý
nghĩa sâu sắc hơn ý nghĩa bình thường ngày nay. Nó có nghĩa là lời
cam kết trọn vẹn, yêu thương và là lời cam kết cả hai bên. Nó chỉ
hiện diện trong một đời sống có Thánh Linh. Tư tưởng này được bày
tỏ trong câu sau:
“Chúng ta phải có sự liên kết sống với Đức Chúa Trời. Chúng ta
phải được mặc quyền năng trên cao bởi việc báp têm bằng Thánh
Linh, qua đó chúng ta đạt được tiêu chuẩn cao hơn; vì không có sự
giúp đỡ nào khác cho chúng ta”.98 Trong câu chuyện ví dụ 10 người

98 E.G. White, Review and Herald, April, 1892
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nữ đồng trinh Chúa Giê-su nói với những người dại: “Ta không biết
các cô là ai”. Lý do là gì? Thiếu dầu, nói về sự thiếu Thánh Linh.
(Ma-thi-ơ 25:1-13, BHĐ). Những người đàn ông, những người đóng
đinh Chúa Giê-su, biết nhiều về Cựu Ước. Nhưng vì hiểu sai nên họ
không có mối tương giao cá nhân với Chúa Giê-su.
Vì tình trạng của những ngày cuối cùng, chúng ta có nhận thức
rằng thế hệ này cần một sự liên kết mật thiết với Đức Chúa Trời
không?

Sự công bình bởi đức tin
Trong sứ điệp cuối cùng của Đức Chúa Trời gởi cho nhân loại qua
sứ điệp ba thiên sứ có một vấn đề được tuyên bố “Tin lành đời đời”.
(Khải-huyền 14:6-7) Toàn thế giới nên và sẽ nghe điều chủ yếu nào
của sứ điệp này? Đó chính là chỉ có sự công bình bởi ân điển trong
đức tin nơi Chúa Giê-su mà thôi (Ê-phê-sô 2:8-9). Những người
rao giảng sứ điệp cuối cùng với quyền năng, chính họ phải có kinh
nghiệm quyền năng của sứ điệp. Họ phải biết và kinh nghiệm sự
công bình bởi đức tin trong Chúa Giê-su là Đấng tha thứ và chuộc
tội duy nhất, điều này chỉ có thể xảy ra trong một đời sống đầy dẫy
Thánh Linh và qua đó Chúa Giê-su Christ mới có thể làm cho chúng
ta vâng phục. Chúa Giê-su ở trong chúng ta được bày tỏ qua sự vâng
phục tất cả điều răn của Đức Chúa Trời. Thế giới sẽ được chiếu sáng
bởi sứ điệp này (Khải-huyền 18:1).

Yêu mến Lẽ Thật
Ngày nay, những kết quả nào được bày tỏ trong đời sống hằng
ngày có hay không có Thánh Linh có liên quan tới việc yêu mến lẽ
thật, học lời của Đức Chúa Trời và áp dụng lẽ thật trong đời sống?
2 Tê 2:10 – BHĐ - viết: “… những kẻ hư mất, vì họ không tiếp nhận
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tình thương của chân lý để được cứu rỗi”. Những người không thể
bị lầm lạc là những người có lòng yêu mến lẽ thật. Làm thế nào để
chúng ta có được lòng yêu mến này? Chúng ta chỉ có được điều
này khi Chúa Giê-su Christ sống trong chúng ta qua Thánh Linh. Rô
ma 5:5 viết tình yêu thương trong lòng chúng ta đến từ Thánh Linh.
Ê-phê-sô 3:17 cho chúng ta biết bởi Đức Thánh Linh chúng ta “đâm
rễ và vững lập trong tình yêu thương”. Trong Giăng 16:13 Thánh Linh
được gọi là “Thần Chân lý”. Điều này cho chúng ta thấy rõ rằng, để
có lòng yêu mến lẽ thật thì điều cần thiết là phải trở thành Cơ Đốc
nhân thiêng liêng. Ngày nay chúng ta có những rắc rối với việc yêu
mến lẽ thật, với lời của Đức Chúa Trời, và với các lời tiên tri không?
Hãy suy gẫm lời nhận xét của người đi trước: “Chỉ những ai học Kinh
Thánh chăm chỉ và có lòng yêu mến lẽ thật thì sẽ được bảo vệ khỏi
quyền lực dối trá đang giam cầm thế gian… Dân sự của Đức Chúa
Trời ngày nay có vững chắc trên lời của Ngài để không đầu hàng
trước những chứng cớ dựa trên cảm giác của họ không?”99
Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta khám phá tất cả mọi lẽ
thật, Ngài chỉ yêu cầu chúng ta yêu mến lẽ thật.

TRÁI THÁNH LINH HAY CÔNG VIỆC CỦA XÁC THỊT
“Tác động của Thánh Linh là đời sống của Đấng Christ sống trong
tâm hồn. Chúng ta không thấy Đấng Christ và không nói với Ngài,
nhưng Thánh Linh thì ở gần chúng ta khắp nơi. Ngài làm việc trong
và qua mỗi người tiếp nhận Đấng Christ. Những ai nhận biết Thánh
Linh ngự trị trong mình thì bày tỏ trái của Thánh Linh…”100

99 E.G. White, The Great Controversy (1911), p. 625.3
100 Editor Frncis D.Nichol, Adventist Bible Commentary Vol. 6 (Hagerstown,
1980),p.1112
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Ga-la-ti 5:22 – BHĐ - : Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn
nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Ê-phê-sô 5:9
(BHĐ): mọi điều nhân từ, công chính và chân thật.
Ga-la-ti 5:16-21 (BHĐ) cho thấy, bởi Thánh Linh sức mạnh của
tội lỗi trong chúng ta sẽ bị đập tan.
“… bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác
thịt. Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh, và Thánh
Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt; hai bên đối nghịch
nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn. Nhưng
nếu anh em được Thánh Linh dẫn dắt thì chẳng ở dưới luật pháp
đâu. (xem thêm Rô-ma 7:23 +8:1) “Công việc của xác thịt thật rõ
ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép,
thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, bè đảng, ganh tị,
say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em,
như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm các việc như thế sẽ không
được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời”. (Ga-la-ti 5:19-21, BHĐ)

ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH
“Qua các ân tứ của Thánh Linh, chúng tôi muốn nói đến những ân
tứ được ban cho bởi việc làm của Thánh Linh đã được liệt kê trong 1
Cô-rinh-tô 12:28 và Ê-phê-sô 4:11: sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng
tin lành, mục sư, giáo sư, người làm phép lạ, người được ân tứ chữa
bệnh, người quản trị, người nói các thứ tiếng lạ. Những ân tứ này
đóng vai trò trong việc ‘trang bị cho các thánh trong công việc truyền
giáo’. …chúng làm cho lời chứng của hội thánh có giá trị và ban cho
khả năng lãnh đạo và dẫn dắt”.101 Thánh Linh cũng ban cho những
101 Hrsg. Gerhard Rempel, SchlÜsselbegriffe adventistischer Glaubenslehre
(Hamburg), p.44

101

người khác những tài năng vì những mục đích đặc biệt: “thông minh
và hiểu biết trong lãnh vực thủ công mỹ nghệ” (Xuất Ê-díp-tô Ký
31:2-6, BHĐ) hoặc về xây dựng (1 Sử-ký 28:12, 19).
Muốn trở thành môn đồ của Chúa Giê-su chúng ta phải dâng
hiến cho Ngài tất cả những gì chúng ta có và dâng chính mình chúng
ta. Khi đó tất cả tài năng và trí thông minh, vật sở hữu cũng như học
thức của chúng ta được đặt dưới sự sử dụng của Ngài. Ngài có thể
ban cho chúng ta thêm tài năng và /hoặc Ngài có thể gọt dũa và tinh
luyện những khả năng tự nhiên của chúng ta.
Chúng ta có thể có những ân tứ thiêng liêng khi chúng ta thiếu
Thánh Linh không?

SỰ LỰA CHỌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
HAY SỰ LỰA CHỌN CỦA CON NGƯỜI?
Giáo hội chúng ta là một tổ chức dân chủ trên toàn cầu. Nhưng
nó không phải sự dân chủ bình thường. Mục đích của việc bầu cử
của chúng ta là mỗi cá nhân lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa
Trời và chọn để bỏ phiếu hợp lý. Khi nghe tiếng nói của Đức Chúa
Trời thì ý muốn của Ngài được thể hiện qua cuộc bầu cử. Chúng ta
phải cầu nguyện trước khi bước vào các cuộc họp ban trị sự. Thông
thường trước khi bỏ phiếu, thì dành ít thời gian để mỗi người cầu
nguyện riêng, nhờ đó mỗi người được soi sáng để biết Đức Chúa
Trời muốn họ bầu cử như thế nào. Nê-hê-mi nói: “Đức Chúa Trời
thúc giục lòng tôi…” (Nê-hê-mi 7:5, BHĐ) và E.G.White nói về Nêhê-mi đoạn 1 như sau: “Và khi ông cầu nguyện, thì mục đích thánh
hiện đến trong tâm trí ông…”102
Một Cơ Đốc nhân xác thịt sẽ nghe tiếng Đức Chúa Trời được
không? Nếu người ấy không tự ý thức và không hoàn toàn đầu phục
102 E.G.White, southern Watchman (www.egwwritings.org), March 1,1904
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Chúa thì chắc chắn không nhận được sự trả lời (Thi 66:18; Thi
25:12). Nếu một người là Cơ Đốc nhân xác thịt, theo sự khôn ngoan
của mình bầu cử một cách chân thành, thì khi ấy tiếng nói trong con
người của người ấy nói: tốt. Đó chỉ là sự đồng ý nhất thời theo lý trí
của con người, nhưng rồi sẽ trở thành sự lôi kéo và tội lỗi.
Những người lãnh đạo có mức ảnh hưởng lớn trên công việc của
Đức Chúa Trời. Khi người lãnh đạo là những người được kêu gọi bởi
Đức Chúa Trời, hay được chọn bởi cuộc bầu cử theo ý loài người
thì chắc chắn sẽ có sự khác biệt lớn hoặc có thể có những hậu quả
nghiêm trọng.
Trong khi đọc quyển sách về sự cầu nguyện, tôi nhận ra chúng ta
có thể cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta con đường chúng ta nên đi.
(Thi 32:8) Yên lặng lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời đã thay
đổi cả cuộc đời của tôi. Tôi đã kể về kinh nghiệm của mình trong
một bài báo tựa đề là “Từ một đại lý kinh doanh trở thành Mục
sư” (bằng tiếng Đức).103 Cũng có một bài giảng hay được nghe từ
Kurt Hasel “Làm thế nào tôi có thể quyết định đúng?” (bằng tiếng
Đức)104Và cách đây nhiều năm tôi cũng đọc một bài giảng thật thâm
thúy của Henry Drummond: “Làm thế nào để biết ý muốn của Đức
Chúa Trời?” (bằng tiếng Đức)105
Đây là một kinh nghiệm xảy ra vào ngày 23 tháng 10 năm 2014:
Trung tâm truyền giáo “Trụ sở Đời Sống Nông Thôn ở Áo” (Country
Life Institute Austria) ở Carinthia, Áo (TGM- Trainingszentrum fÜr
Gesundheitsmission und GesundheitszentrumMattersdorferhof)

103 www.gottefahren.info – Gott verändert Leben – Vom Prokurist zum Prediger
104 www.gottefahren.info – Wege zum Ziel:Gott erfahren- Gottes Botschaft fÜr
unsere Zeit-Thema Nr.11
105 Missionsbrief.de – Predigten lesen – Henry Drummond: Wie erkenne ich
den Willen Gottes? (Deutsch und Englisch)
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chúng tôi đang đối mặt với một quyết định: Chúng tôi có nên xây
thêm một trụ sở nữa hay không? Có nhiều ý kiến ủng hộ cũng như
chống lại quyết định này. Câu hỏi chủ yếu được đặt ra là: Ý Đức
Chúa Trời trong vấn đề này là gì? Chúng tôi không bàn đến những
ý kiến tán thành hay phản đối nữa, nhưng trong mười ngày cầu
nguyện để Chúa chuẩn bị cho chúng tôi nghe được tiếng của Ngài
và cho chúng tôi câu trả lời vào buổi nhóm cầu nguyện vào ngày 23
tháng 10 (sau khi những khách mời của chương trình Newstart rời
khỏi) liệu chúng tôi có nên xây thêm một trụ sở nữa hay không.
Hơn 20 người tham gia buổi nhóm cầu nguyện. Sau khi các chức
viên cầu nguyện với nhau thì mỗi người yên lặng cầu xin Đức Chúa
Trời cho họ biết có nên xây hay không. Câu trả lời của Đức Chúa
Trời cho từng người sẽ chia sẻ với nhóm như sau: trên một mảnh
giấy cầu nguyện họ viết “+” nên xây dựng; họ viết “- ” không nên
xây dựng, họ viết “o” khi không có câu trả lời và họ viết “?” cùng với
biểu tượng khác khi họ không chắc về câu trả lời. Kết quả là một dấu
hiệu về sự dẫn dắt tuyệt vời của Đức Chúa Trời: Có 14 “+” (trong
đó 4 với “+?”), 6 “o” và 4 mẫu giấy để trống. (Cũng có 2 câu trả lời
không rõ ràng và không được tính vào). Vậy sự hướng dẫn của Đức
Chúa Trời rất rõ ràng là chúng tôi nên xây dựng. Tôi được thuyết
phục là chúng tôi sẽ tìm kiếm sự cố vấn của Đức Chúa Trời trực tiếp
càng nhiều hơn nữa trong những ngày cuối cùng.
Trong Giô-ên 2:28-29 bày tỏ lời của E.G.White: “Mỗi người trong
chúng ta phải nghe tiếng nói của Ngài từ trong lòng. Khi mọi tiếng
nói im lặng và trong sự yên tĩnh chúng ta chờ đợi trước Ngài, sự yên
lặng trong tâm hồn sẽ nhận ra tiếng nói của Đức Chúa Trời rõ hơn.
Ngài phán với chúng ta, ‘Hãy yên lặng, và biết rằng Ta là Đức Chúa
Trời’ ”. Thi-thiên 46:10106

106 E.G.White, The Desire of Ages (1898), p. 363.3
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TIỀN BẠC
Có những sự khác nhau nào giữa những Cơ Đốc nhân thiêng
liêng và xác thịt trong sự liên quan tới việc kiếm tiền và sử dụng tiền?
Chúng ta nhận thấy chúng ta là những chủ nhân của nguồn tài sản
của chúng ta hay là những người quản gia của Đức Chúa Trời? “Sự
ham mê tiền bạc và thích phô trương làm cho thế giới này như là
một ổ trộm cướp. Kinh Thánh mô tả sự tham lam và áp bức sẽ lan
tràn khắp nơi ngay trước khi Đấng Christ tái lâm”107

CÁC THIÊN SỨ BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI
KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI
Các thiên sứ bảo vệ những người kính sợ Đức Chúa Trời. “Thiên
sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những người kính sợ
Ngài, và giải cứu họ”. (Thi-thiên 34:7 - BHĐ) “Mỗi thiên sứ bảo vệ
được giao cho một tín đồ của Đấng Christ. Những thiên thần quan
sát này bảo vệ những người công bình khỏi kẻ độc ác”.108 – Khi nói
về những người kính sợ Đức Chúa Trời, có phải là nói đến những
người cho mình là Cơ Đốc nhân không? Có phải điều đó cũng nói
đến những người không hoàn toàn dâng hiến đời sống của họ cho
Đức Chúa Trời không? Điều đó chỉ đúng cho trẻ nhỏ, vì Chúa Giê-su
nói trong Ma-thi-ơ 18:10 (BHĐ) “Hãy thận trọng, đừng xem thường
một đứa nào trong những đứa trẻ này! vì Ta bảo các con, các thiên
sứ của chúng ở trên trời luôn thấy mặt Cha Ta là Đấng ở trên trời”.
Đa-vít, người hoàn toàn giao phó đời sống mình cho Đức Chúa Trời,
biết rằng ông không có gì phải sợ. Ông nói: “Đức Giê-hô-va là ánh
sáng và là sự cứu rỗi của tôi, Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy
của mạng sống tôi, Tôi sẽ hãi hùng ai?” (Thi-thiên 27:1 - BHĐ)
107 E.G.White, Prophet and Kings (1917), p. 651.1
108 108 E.G.White, The Great Controversy, (1911)p. 512.2

106

CHÚNG TA CÓ THỂ TRÔNG ĐỢI NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT GÌ?

(Tôi đề nghị bạn nên đọc quyển Cuộc chiến khốc liệt, chương 31,
phần nói về mục vụ của các thiên sứ. Đây là niềm vui lớn cho mỗi
con trẻ của Đức Chúa Trời).

LỜI NHẬN XÉT KẾT THÚC
Chúng ta chỉ mới chạm đến vài lãnh vực. Vẫn còn nhiều lãnh vực
về cuộc sống và đức tin chưa được nói đến. Nhưng câu dưới đây
đúng cho mọi lãnh vực:
“Khi chúng ta xem xét những sự khác nhau ở hiện tại, thì thấy
rằng một đời sống đầy dẫy Thánh Linh sẽ được phước hạnh dồi
dào trong mọi lãnh vực. Và bên cạnh đó có một chiều hướng
khác, một đời sống không có Thánh Linh thì luôn luôn gặp bất
hạnh trong mọi lãnh vực. Vậy, đây không phải là động cơ tuyệt vời
để chúng ta mỗi ngày dâng hiến đời sống mình cho Đức Chúa Trời
và cầu xin được đầy dẫy Thánh Linh sao?
“Vài năm trước đây chiếc Boeing 707 cất cánh từ phi trường
Tokyo hướng về London. Bầu trời trong xanh chan hòa trong ánh
nắng, một sự cất cánh thật tốt đẹp. Không lâu sau đó, những hành
khách được ngắm nhìn ngọn núi nổi tiếng Fuji của Nhật. Bỗng nhiên,
phi công nẩy ra ý kiến bay vòng quanh đỉnh núi để hành khách có
thể tận hưởng quang cảnh hiếm khi có dịp.
Ông rời khỏi đường bay đã được chỉ định và bay cao lên theo
hướng tầm nhìn. Suốt thời gian bay theo tầm nhìn, viên phi công
tách khỏi sự kiểm soát của trung tâm kiểm soát không lưu dưới
đất và hoàn toàn dựa trên những gì ông thấy. Viên phi công nhìn
thấy ngọn núi gần phía dưới ông. Dụng cụ đo độ cao cho biết là
4.000 mét. Nhưng những gì viên phi công không thấy là những trận
gió thấp đang thổi dữ dội chung quanh núi Fuji. Chiếc Boeing 707
không chịu nổi trước cơn cuồng phong nên bị quật gãy trong không
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gian và rớt xuống vỡ vụn, tất cả các hành khách không một ai sống
sót”.109
Những Cơ Đốc nhân xác thịt sống theo “lối bay tầm nhìn” tức là
tự quyết định mọi việc theo ý mình. Dầu cho đó là những mục đích
tốt đẹp nhất, nhưng cũng sẽ thất bại. Cơ Đốc nhân thiêng liêng nhờ
Thánh Linh sống trong mối tương giao yêu thương và đáng tin cậy
nơi Chúa, Đấng dẫn dắt người ấy đến nơi an toàn.

Cầu nguyện: Kính lạy Thiên Phụ từ ái, cảm ơn Cha vì sự
ngự trị của Chúa Giê-su qua Thánh Linh làm nên sự khác
biệt rõ ràng trong chúng con và trong công việc của chúng
con. Xin mở mắt chúng con để thấy công việc của Thánh
Linh. Xin ban cho con đời sống sung mãn trong Thánh Linh,
là Đấng Chúa Giê-su muốn ban cho chúng con. Xin giúp con
tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề trong chương tiếp theo
và thực hiện điều đó. Con cảm ơn Ngài. A-men.

109 Kalenderzettel February 17,1979 by Reinhard Petrik
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CHƯƠNG 5

CHÌA KHÓA CHO KINH NGHIỆM
THỰC TẾ
Làm thế nào tôi có thể thực hiện và kinh nghiệm
được giải pháp của Đức Chúa Trời dành cho tôi?
Tôi nên cầu nguyện như thế nào để có thể
chắc chắn được đầy dẫy Thánh Linh?

CẦU NGUYỆN VÀ ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH
Để tiếp tục cuộc hành trình bởi đức tin và cũng bởi đức tin chúng
ta cầu xin Đức Thánh Linh là rất quan trọng. Nghĩa là sau khi cầu
xin sự ban cho Thánh Linh, chúng ta cần trông cậy và chắc chắn rằng
Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta và Ngài sẵn sàng ban
Thánh Linh trong khi chúng ta đang cầu xin.
Trong Ga-la-ti 3:14 (BHĐ) viết: “… bởi đức tin chúng ta nhận
lãnh lời hứa về Thánh Linh”. Trong bản dịch khác (Bản truyền thốngBTT ) viết: “…lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức
Thánh Linh đã hứa cho”.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự giúp đỡ tuyệt vời, nhờ đó
chúng ta có thể dễ dàng tin cậy nơi Cha trên trời. Chúng ta gọi điều
đó là “sự cầu nguyện bởi lời hứa”
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SỰ CẦU NGUYỆN BỞI LỜI HỨA
Trước tiên, đây là một ví dụ rất hữu ích: Chúng tôi thừa nhận rằng
con của tôi không học giỏi tiếng Pháp ở trường. Tôi muốn khích lệ
cháu học tiếng Pháp chăm hơn. Tôi hứa nếu cháu đạt điểm giỏi
trong sổ học bạ, thì tôi sẽ thưởng cho cháu 20 đô-la. Đứa trẻ bắt
đầu học chăm chỉ. Tôi cũng giúp cháu trong việc học tiếng Pháp và
cháu nhận được điểm giỏi. Chuyện gì xảy ra? Khi đứa trẻ từ trường
về và vào thẳng trong nhà la lớn lên: “Bố, 20 đô-la” Tại sao cháu
chắc chắn cháu sẽ nhận được 20 đô-la? Bởi vì lời hứa đã được đưa
ra và cháu đã làm trọn lời yêu cầu. Thực vậy, điều này cũng rất bình
thường cho hầu hết mọi người ngày nay.
Nhưng, cũng có thể lúc ấy tôi không có 20 đô-la. Với Đức Chúa
Trời, có thể Ngài không có điều mà Ngài đã hứa không? Không bao
giờ!
Hoặc có thể tôi rút lại lời hứa và nói: “Bố đã đọc trong một quyển
sách giáo dục nói rằng bạn không nên khích lệ con cái học vì tiền.
Vậy, bố không thể cho con 20 đô-la”. Đức Chúa Trời có đổi ý định
Ngài sau đó không? Không bao giờ!
Chúng ta có thể thấy khi chúng ta có lời hứa từ Đức Chúa Trời và
hoàn tất những yêu cầu, khi đó chỉ có một khả năng xảy ra – chúng
ta nhận lãnh điều đã hứa.
Qua những lời hứa của Đức Chúa Trời, Ngài muốn khuyến khích
chúng ta đi trong con đường chắc chắn – ví dụ như sự nhận lãnh
Thánh Linh, là Đấng ban cho chúng ta quyền năng của Đức Chúa
Trời trong đời sống chúng ta. Ngài muốn làm cho điều đó trở nên
dễ dàng cho chúng ta để trông cậy nơi Ngài. Trông cậy là trọng tâm
của đức tin.
Chúng tôi muốn đọc vài câu Kinh Thánh then chốt trong 1 Giăng
5:14-15 (BHĐ) cho sự cầu nguyện bởi lời hứa:
“Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy
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là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe
chúng ta”.
Đức Chúa Trời cho chúng ta một lời hứa phổ biến là Ngài trả lời
cho những lời cầu nguyện theo ý Ngài. Ý của Đức Chúa Trời được
bày tỏ trong luật pháp và các lời hứa của Ngài. Chúng ta có thể dựa
vào đó để cầu nguyện. Câu 15 nói tiếp:
“Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin
thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi”.
Trong bản dịch khác (BTT) viết:
“Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe
chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài”.
Điều này có nghĩa gì? Lời cầu nguyện của chúng ta theo ý Đức
Chúa Trời thì được nhậm cùng lúc chúng ta dâng chúng lên cho
Ngài. Nhưng trong sự xúc động chúng ta thường không nhận ra. Lời
cầu nguyện của chúng ta được trả lời bởi đức tin, không phải bởi
cảm xúc của chúng ta. Cảm xúc sẽ đến sau.
Trong sự cầu nguyện với những người nghiện rượu và nghiện chất
ni-cô-tin tôi học được: Ngay lúc ấy, khi họ cầu nguyện cho được giải
thoát, họ không nhận ra điều gì. Họ nhận được sự trả lời bởi đức tin
rồi. Nhưng vài tiếng đồng hồ sau họ mới nhận ra họ không còn thèm
rượu hay thuốc lá nữa. Ngay lúc ấy, ngay lúc cầu nguyện, họ nhận
được sự trả lời thực tế rồi.
Chúa Giê-su phán trong Mác 11:24 (BHĐ): “Vì vậy Ta bảo các
con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng
mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy”.
E.G.White nói: “Chúng ta không cần tìm kiếm bằng chứng ơn
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phước ở bên ngoài. Ân tứ nằm trong lời hứa, chúng ta hãy bắt tay
vào việc đi, vì những gì Đức Chúa Trời đã hứa thì chắc chắn Ngài sẽ
hoàn thành, và ân tứ mà chúng ta sở hữu sẽ được nhận thấy khi
chúng ta cần đến nhất”.110
Vậy chúng ta không cần phải tìm kiếm bằng chứng bên ngoài.
Ý ở đây chắc chắn là tìm kiếm kinh nghiệm từ cảm xúc. Roger J.
Morneau nói: “Ma quỷ khích lệ con người lắng nghe cảm giác của
họ thay vì lời của Đấng Christ và các tiên tri. Khi con người không
nhận thức được những gì đang xảy ra, là cách chắc chắn nhất cho
ma quỷ có thể đạt được sự kiểm soát trên đời sống của họ”.111
Cầu nguyện bởi lời hứa là mở ra kho tàng của Đức Chúa Trời cho
chúng ta. Cha yêu thương trên trời sẽ mở tài khoản vô tận cho chúng
ta. “Họ (những môn đồ) có thể mong chờ những việc to lớn nếu họ
có đức tin nơi những lời hứa của Ngài”.112

HAI NHÓM LỜI HỨA
Rất quan trọng để cùng một lúc cẩn thận phân biệt sự khác nhau
giữa những lời hứa trong Kinh Thánh: “Những lời hứa thiêng liêng
– về sự tha tội, về Thánh Linh, về quyền năng để làm công việc của
Ngài – thì luôn luôn có hiệu lực (xem Công-vụ 2:38-39). Nhưng
những lời hứa về ơn phước liên quan đến thời điểm, thậm chí ngay
cả sự sống, thì được ban cho và cất đi tùy lúc, khi mà Đức Chúa Trời
thấy sự quan phòng của Ngài tốt nhất”.113

110 E.G. White, Education (1903), p.258.2
111 Roger J. Morneau, A Trip into the Supernatural, Review and Herald 1982, p.43
112 E.G. White, Nguyện Ước Thời Đại, (1898), trang 668.
113 Morris L. Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith, (Pacific Press 1987), p.60
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Ví dụ: Ê-sai 43:2 (BHĐ): “Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy,
Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con”. Đức Chúa Trời giữ lời hứa này một
cách tuyệt vời đối với ba người bạn trong lò lửa hực (Đa-ni-ên 3).
Nhưng đối với những nhà cải cách tôn giáo - Hus và Jerome – đã
bị thiêu sống ở Constance. Chúng ta có thể nói rằng lời cầu nguyện
của họ không được nhận. Nhưng không phải vậy, không phải họ đã
được Chúa nhận lời theo cách mà chúng ta không quen thuộc sao?
Tại sao? Một giáo hoàng đã viết mô tả cái chết của những người tử
vì đạo này như sau: “Cả hai chịu đựng với ý chí kiên cường cho tới
giờ phút cuối cùng. Họ chuẩn bị đến giàn hỏa như thể họ đi dự tiệc
cưới. Họ kiên quyết không kêu la trong đau đớn. Khi ngọn lửa bùng
lên, họ bắt đầu hát thánh ca; và hiếm khi ngọn lửa hừng có thể ngăn
chận giọng hát của họ”.114 Nếu một người bị thiêu đốt, họ chỉ có thể
kêu la. Thái độ của họ cho thấy Đức Chúa Trời đã can thiệp vào,
không chỉ theo cách mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy. Điều này cho
tôi thấy rằng những lời hứa tùy thuộc vào thời điểm vẫn có ý nghĩa
cho chúng ta.

TẠ ƠN VÌ ĐƯỢC NHẬM LỜI
Bây giờ là một khía cạnh quan trọng khác: Khi những lời cầu xin
của chúng ta được chấp nhận ngay khi chúng ta cầu xin, thì khi ấy
cũng thích hợp để tạ ơn Đức Chúa Trời vì tiếp theo đó là sự trả lời.
Lời cảm ơn ngay lúc ấy bày tỏ sự trông cậy của chúng ta nơi Đức
Chúa Trời rằng Ngài đã nhận lời cầu nguyện của chúng ta và chúng
ta mong chờ nó được làm trọn khi chúng ta cần nó nhất. Vài tín hữu

114 E.G. White, Sự Tranh Đấu Khốc Liệt, (1911), trang109.3 Neander,
“Kirchengeschichte” , 6.Per., 2.Abschnitt, 2. Teil, §69; Hefele “Konziliengeschichite”
Bd. VI, S.209f
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nhận thấy một điều gì đó ngay sau khi cầu nguyện. Nhưng nhiều người
thì có kinh nghiệm giống như Ê-li: Chúa không có trong cơn bão, trong
trận động đất hoặc trong đám lửa, nhưng có trong giọng nói êm dịu
nhỏ nhẹ (1 Các-vua 19:11-12). Đây cũng là kinh nghiệm của tôi.
Sau một thời gian dài tôi nghĩ không có gì xảy ra, nhưng bất chợt
tôi nhận biết có nhiều điều xảy ra trong tôi mà tôi không nhận thấy.

THAY ĐỔI SUY NGHĨ
Điều này có nghĩa là: Rất cần thiết để thay đổi suy nghĩ của tôi
ngay lúc ấy: “…nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm
trí mình …” (Rô-ma 12:2 - BHĐ)
Bây giờ là lúc thích hợp để nói: Cảm ơn Ngài đã trả lời cho sự cầu
nguyện của con. Cảm ơn Ngài đã nhận lời cầu xin của con rồi. Cảm
ơn vì đã cho con có được kinh nghiệm thật đúng lúc.
Đây không phải là việc làm bởi sức riêng. Với việc làm bởi sức
riêng thì tôi sẽ cố thuyết phục bản thân. Khi tôi cầu nguyện bằng lời
hứa, lúc ấy tôi có một nền tảng thiêng liêng cho sự thay đổi suy nghĩ
của mình, bởi vì qua đức tin tôi đã được trả lời rồi. Trong trường
hợp này, nếu tôi không thay đổi suy nghĩ, tức là tôi không trông cậy
nơi Đức Chúa Trời mà đang hướng về cảm giác. Với thái độ như vậy,
chứng tỏ tôi làm cho Đức Chúa Trời trở thành kẻ nói dối và như thế
thì tôi sẽ không nhận được gì cả.
Cho dầu khi tôi không nhận thấy được điều gì, nhưng tôi hành
động hợp lý thì cũng rất quan trọng. Đức Chúa Trời luôn luôn kết
hợp nhu cầu cấp bách với đức tin. Ngài muốn chúng ta trông cậy nơi
Ngài. Hãy nghĩ về việc đi qua sông Giô-đanh. Trước tiên các thầy tế
lễ phải bước xuống nước và nước mới tách ra. Na-a-man phải ngâm
mình trong nước bảy lần trước khi ông được chữa lành.
Có lẽ bạn sẽ nói: “Tôi không thể làm như vậy. Thậm chí tưởng
tượng để làm như vậy tôi cũng không thể”. Xin hãy nhớ có rất nhiều
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điều chúng ta không thể giải thích. Ngày nay, chúng ta không biết
gì về điện, mặc dầu tất cả chúng ta đang dùng nó. Ngày nay, chúng
ta không biết trẻ con học nói như thế nào, nhưng tất cả chúng đã
học được. “Trong thế giới tự nhiên, những điều kỳ diệu vượt quá sự
hiểu biết thường xuyên bao quanh chúng ta. Trong thế giới tâm linh
cũng có những điều huyền bí mà chúng ta không thể thấu hiểu, vậy,
chúng ta có nên kinh ngạc để tìm bằng chứng của chúng không?”115
Hãy nghĩ đến Châm-ngôn 3:5-6 (BHĐ): “Hãy hết lòng tin cậy
Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy
nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng
các nẻo con đi”. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng những điều kiện tiên
quyết từ Đức Chúa Trời cho lời hứa dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo
đường. Mỗi điều kiện cũng là một mệnh lệnh. Nếu chúng ta không
chắc chắn chúng ta đã làm trọn những điều kiện đó hay chưa, vậy
thì hãy cầu nguyện cho sự sẵn lòng và tin chắc rằng Chúa sẽ trả lời
cho chúng ta ngay lập tức. “…nhưng nếu bạn ‘sẵn lòng để được làm
cho sẵn lòng’, thì Đức Chúa Trời sẽ làm trọn công việc cho bạn…”116
Có một điều tuy nhỏ nhưng hữu ích: Chúng ta có biết chúng ta
đang làm gì không? Khi chúng ta cầu nguyện với lời hứa của Đức
Chúa Trời, hoàn thành sự yêu cầu và rồi nghi ngờ về sự nhậm lời.
Như vậy chúng ta đang làm cho Đức Chúa Trời trở thành kẻ nói dối.
Dĩ nhiên, không bao giờ chúng ta muốn làm điều đó. Trong trường
hợp này, hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin, xin giúp cho sự bất tín
của con. Sau đó hãy tin cậy!
Có một lời khuyên giá trị cho sự cầu nguyện bằng lời hứa
trong chương “Đức Tin và Cầu Nguyện” trong quyển “Giáo dục”
(Education) của bà E.G. White.
115 E.G. White, Education (1903), p.170.1
116 E.G. White, Thoughts from the Mount of Blessing (1896),p.142.1
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CẦU NGUYỆN ĐƯỢC BAN THÁNH LINH
Tôi nghĩ chúng ta có những phẩm chất tốt nhất để cầu nguyện
được đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng hãy nhớ rằng đừng làm cho ý Đức
Chúa Trời theo ý mình, nhưng hãy tin vào lời hứa của Ngài và sự
thành tín của Ngài.

Lời hứa cho sự nhận lãnh Thánh Linh
Chúa ban cho chúng ta những lời hứa tuyệt vời cho việc nhận
lãnh Thánh Linh:
Lu-ca 11:13 (BHĐ): “Vậy, nếu các con là người xấu còn biết cho
con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban
Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!”
Không phải Cha Thiên Thượng đưa ra lời cam kết liên kết ở đây
sao? Lời yêu cầu trong lời hứa tuyệt vời này là: hãy xin! Nhưng Chúa
Giê-su không có ý bảo chúng ta cầu xin một lần, mà hãy thường
xuyên cầu khẩn.
Tuy nhiên, cũng rất quan trọng để xem xét tình huống ở đây.
Chúng ta cũng nên đọc những câu Kinh Thánh khác, cũng nói về
vấn đề này, ví dụ:
Công-vụ 5:32 (BHĐ): “Chính chúng tôi là những nhân chứng cho
các việc ấy cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho
những người vâng lời Ngài”.
Yêu cầu ở đây là: vâng lời! Ở đây cho thấy chúng ta không thể
cung cấp cho mình chỉ một câu Kinh Thánh: chúng ta cũng phải xem
xét hoàn cảnh của lời hứa. Đây không phải là sự vâng lời chỉ một lần
vì điều đó làm cho chúng ta thích thú, nhưng điều đó phải được làm
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với sự vâng lời Ngài: Đấng Cứu Chuộc và là Bạn của chúng ta. Sự
vâng lời tạo ra niềm vui. Hãy cầu nguyện mỗi buổi sáng để có tấm
lòng biết vâng lời. Cầu nguyện để Chúa làm cho bạn sẵn sàng làm
mọi thứ Ngài muốn và giúp bạn hoàn thành nó. Điều này tạo nên
một điều kiện tiên quyết tốt.
Giăng 7:37 (BHĐ): “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà
uống”.
Ở đây yêu cầu phải có sự khao khát Đức Thánh Linh. Nếu bạn
không có sự khao khát, hay nghĩ bạn quá nhỏ bé, vậy hãy cầu xin sự
khao khát. Đó là lời cầu xin theo ý Đức Chúa Trời, vậy sẽ được nhậm
lời ngay lập tức. Khi chúng ta cầu xin với Đức Chúa Trời quyền năng
thì Ngài sẽ tạo nên trong chúng ta “sự khao khát và sự làm trọn”.
Chúng ta cũng cầu xin sự khao khát về mối liên hệ mật thiết với Đức
Chúa Trời để yêu Ngài bằng cả tấm lòng của chúng ta, để phục vụ
Ngài với niềm vui, để có sự mong muốn lớn lên trong Chúa Giê-su,
sự sớm trở lại của Ngài, sự sum họp trong vương quốc của Đức Chúa
Trời, sự khao khát đọc Lời của Đức Chúa Trời và học hỏi từ nơi đó,
cũng như khao khát giúp đỡ và được trang bị để đem sự cứu rỗi đến
với những người chết mất.
Giăng 7:38-39 (BHĐ): “ ‘Người nào tin Ta thì những dòng sông
sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói’.
Ngài nói điều này chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận
được”.
Điều kiện ở đây là: tin! Ở đây cho chúng ta thấy đức tin của
chúng ta trong Chúa Giê-su Christ, sự trông cậy của chúng ta trong
Đức Chúa Trời, là một điều kiện tiên quyết để nhận Đức Thánh
Linh. Và khi chúng ta cầu nguyện bằng lời hứa thì niềm tin đến dễ
dàng.
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Ga-la-ti 5:16 (BHĐ) “Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh,
đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt”.
Ở đây chắc chắn có một lời hứa, được bày tỏ như một mệnh
lệnh. Khi Đức Chúa Trời muốn tôi bước đi trong Thánh Linh, tức
là Ngài muốn làm cho tôi được đầy dẫy Thánh Linh. Và ở đây Ngài
bày tỏ cho chúng ta biết khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh, thì
lúc ấy chúng ta không còn chìu theo những ham muốn của xác thịt
nữa. Thánh Linh phá tan quyền lực tội lỗi trong chúng ta (Rô. 8:117, đặc biệt là câu 2). Bởi Thánh Linh “công việc của thân thể” bị
làm cho chết (Rô. 8:13). Hãy nghĩ về Phao-lô, người đã nói về chính
mình: “Tôi chết mỗi ngày”. Sẽ được đánh giá cao khi không chìu
theo những việc làm của thể xác (Ga-la-ti. 5:18-21), nhưng dĩ nhiên
là những trái của Thánh Linh cũng phải được tăng trưởng (Ga-la-ti.
5:22).
Chúng ta có thể so sánh tội lỗi không thể xâm nhập vào cuộc sống
chúng ta với việc lắp ráp ống nhòm. Để không cho bụi vào trong
những tròng kính thì căn phòng phải được điều áp cao một cách
thích hợp. Điều này có nghĩa là không khí chuyển ra ngoài khi cửa
được mở. Bụi bặm không thể vào. Cũng như vậy, khi chúng ta được
đầy dẫy Thánh Linh thì không “thỏa mãn những dục vọng xác thịt”.
(Thông tin cung cấp thêm cho đề tài này ở trong phần: “Một người
có thể duy trì đời sống thiêng liêng không?” ở cuối chương).
Ê-phê-sô 3:16-17 &19 (BHĐ): “…tùy sự phong phú của vinh
quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con
người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ; và bởi đức tin, Đấng
Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm
rễ và vững lập trong tình yêu thương…để anh em được tràn đầy mọi
sự sung mãn của Đức Chúa Trời”.
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Có lẽ chúng ta không nhận thấy bất cứ sức mạnh nào trong một
thời gian dài. Có thể nó cũng giống như trong thiên nhiên. Vào mùa
đông cây cối trơ trọi và trong mùa xuân thì xanh tươi. Có những sức
mạnh phi thường trong công việc tái tạo sức sống mới này, chúng
ta không thể nhìn thấy hoặc nghe được, nhưng chúng ta thấy được
những kết quả. Đó là cách mà tôi đã nhận được. Tôi cảm ơn Đức
Chúa Trời vì Ngài ban cho tôi sức mạnh dồi dào.
Một ví dụ khác: Trong vài thập kỷ nay, chúng ta biết trong cơ thể
chúng ta có những dòng điện. Chúng vẫn còn đó. Nhưng chúng ta
không nhận thấy được chúng.
Ê-phê-sô 5:18 (BHĐ): “…phải đầy dẫy Thánh Linh” hay “hãy để
chính anh em tiếp tục và luôn luôn đầy dẫy Thánh Linh”.117
Công-vụ 1:8 (BHĐ): “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các
con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta…”
Những môn đồ có nhiệm vụ phải chờ cho đến khi quyền năng
đến. Họ không chờ một cách biếng nhác. “Họ hết lòng cầu nguyện
để được ban cho quyền gặp mọi người trong cuộc sống hằng ngày và
có những lời nói đúng để dẫn dắt tội nhân đến với Đấng Christ. Họ
để qua một bên những sự bất đồng, và khao khát quyền năng”.118
Chúng ta cũng nên cầu nguyện với lời hứa này.

KHÔNG CÓ KẾT QUẢ TÍCH CỰC…?
“Một thanh niên đang tìm một lời khuyên, vì anh ta muốn được
đầy dẫy Thánh Linh. Anh ta thật sự đang phải tranh đấu. Mục sư
khuyên anh ta: ‘Anh đã hoàn toàn đầu phục ý muốn của anh cho
117 Johannes Mager, Auf des Heiligen Geistes, (LÜneburg, 1999), Seite 101
118 E.G. White, The Acts of the Apostles, p. 36-37

119

Đức Chúa Trời chưa?’ ‘Cháu không nghĩ cháu hoàn toàn đầu phục.’
Vị mục sư nói: ‘À, vậy thì nếu có cầu nguyện cũng không ích gì [để
được đầy dẫy Thánh Linh], cho đến khi anh hoàn toàn đầu phục ý
muốn của mình cho Chúa. Ngay bây giờ, anh có muốn đầu phục ý
muốn mình cho Đức Chúa Trời không?’ ‘Cháu không thể’, anh ta trả
lời. ‘Anh có sẵn lòng để Đức Chúa Trời làm điều đó cho anh không?’
‘Vâng, cháu sẵn lòng’, anh ta trả lời. ‘Vậy, hãy cầu xin Ngài làm đi’.
Anh ta cầu nguyện: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy làm cho tâm trí
con được trống không. Xin đem con đến sự đầu phục Ngài hoàn
toàn theo ý Cha. Xin hạ ý muốn con xuống. Con xin cầu nguyện
trong danh Chúa Giê-su’. Sau đó vị mục sư hỏi: ‘Điều đó có xảy ra
không?’ Anh ta trả lời: ‘Phải xảy ra, cháu cầu xin mọi sự theo ý muốn
Đức Chúa Trời và cháu biết Ngài nhậm lời cháu và cháu sẽ có được
điều mà cháu cầu xin (1 Giăng 5:14-15).Vâng, điều đó đã xảy ra – ý
muốn của cháu bị hạ xuống’. Mục sư nói: ‘Bây giờ hãy cầu xin được
báp têm bằng Thánh Linh [được đầy dẫy Thánh Linh]’.Anh ấy cầu
nguyện: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin báp têm con bởi Thánh Linh Ngài.
Con xin nhân danh Đức Chúa Giê-su’. Và sự việc đã xảy ra ngay lập
tức khi anh ta hạ ý muốn mình xuống”.119

SỰ KHÁC BIỆT LỚN - TRƯỚC VÀ SAU
Mặc dầu tôi quen với việc cầu nguyện bằng lời hứa trong một thời
gian dài và sử dụng nó trong những trường hợp đặc biệt cũng như
có kinh nghiệm về những câu trả lời tuyệt vời cho sự cầu nguyện,
nhưng trong nhiều năm trước tôi đã suy nghĩ nó chỉ đủ tốt nếu tôi
chỉ đơn giản cầu xin Thánh Linh trong sự cầu nguyện mà không dựa

119 Reu A. Torrey, Der Heilige Geist – sein Wesen und Wirken (Frankfurt, 1966),
p. 150
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trên những lời hứa cụ thể. Tôi biết nhiều người cũng có suy nghĩ
như vậy. Tôi không muốn nói điều đó là sai. Nhưng khi nhìn lại kinh
nghiệm cá nhân của mình, khi ấy tôi cảm thấy nuối tiếc vì tôi chỉ
cầu nguyện theo cách này mà không dựa trên lời hứa. Mấy năm trở
lại đây, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện dựa trên lời hứa để xin Thánh
Linh, do đó sau khi cầu nguyện tôi có sự chắc chắn rằng tôi bây giờ
được đầy dẫy Thánh Linh. Qua kinh nghiệm ngày 28 tháng 10 năm
2011 tôi nhận ra sự khác biệt lớn trong cuộc đời tôi: trước và sau.
Từ khi tôi bắt đầu cầu nguyện bởi lời hứa mối quan hệ giữa tôi
với Đức Chúa Trời trở nên thân thiết hơn, Chúa Giê-su gần với tôi
hơn và trở nên tuyệt vời hơn đối với tôi. Đây không phải là cảm giác
chủ quan; tôi có thể kết nối nó với những điều sau:
 Trong khi học Kinh Thánh tôi thường có những sự hiểu biết
mới sâu sắc hơn và đầy khích lệ.
 Trong sự chiến đấu với cám dỗ tôi có thể chiến thắng.
 Thời gian cầu nguyện trở nên đáng quí đối với tôi và đem
đến cho tôi niềm vui lớn.
 Trong những lời cầu nguyện của tôi Đức Chúa Trời đã trả lời
rất nhiều.
 Tôi có niềm vui lớn hơn và “can đảm” (Công vụ 4:31c) để
nói với người khác về Chúa Giê-su.
 Tôi trở nên hòa đồng hơn với những người bạn của mình.
 Bởi ân điển của Đức Chúa Trời tôi sống vui vẻ và cảm thấy
an toàn trong tay Ngài
 Trong những giai đoạn khó khăn Chúa vực tôi lên theo cách
tuyệt vời của Ngài và thêm sức cho tôi từ bên trong.
 Tôi nhận ra những ân tứ thiêng liêng mà Chúa đã ban cho
tôi.
 Những lời chỉ trích chấm dứt. Khi nghe những người khác chỉ
trích ai tôi cảm thấy không bằng lòng.
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Sự thay đổi xảy ra một cách êm đềm. Tôi nhận ra việc này trước
tiên ngay sau khi tôi dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày để cầu
xin Thánh Linh theo lời hứa của Kinh Thánh. Từ đó đến nay tôi trải
nghiệm một sự khác biệt của việc theo Chúa. Trước đây cuộc sống
của tôi với Đức Chúa Trời thường nặng nề và khó khăn; nhưng bây
giờ tôi có được niềm vui và năng lực.
Tôi lấy làm tiếc vì những thất bại trong cuộc sống cá nhân của
mình vì thiếu Thánh Linh, những thất bại trong hôn nhân và gia đình,
những thất bại trong các hội thánh nơi mà tôi phục vụ với chức vụ
là mục sư. Khi tôi nhận ra điều này, tôi cầu xin Chúa tha thứ cho tôi.
Một sự thật đáng tiếc trong lãnh vực này là chúng ta không thể
dẫn dắt bất cứ ai xa hơn chúng ta. Hãy nhớ sự thiếu sót của mỗi cá
nhân trong gia đình và trong hội thánh sẽ là cấp số cộng hay cấp số
nhân.
Để cho những người khác không than vãn vì những lỗi lầm giống
nhau trong cuộc sống của họ, tôi muốn thêm vào vài ý tưởng.
Trong 2 Phi-e-rơ 1:3-4 (BHĐ) nói rằng qua mối liên hệ mật thiết
với Chúa Giê-su chúng ta có thể “…qua ….những lời hứa lớn lao và
cao quý…trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng”.
Điều này cũng có nghĩa là tôi được ban cho Thánh Linh bởi lời
hứa. Bạn có thể so sánh những lời hứa với những ngân phiếu của
ngân hàng. Khi chúng tôi trình tấm ngân phiếu được ký bởi chủ tài
khoản, chúng tôi có thể rút tiền từ tài khoản của người nào đó. Là
con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12) chúng ta có thể mỗi ngày
rút bằng ngân phiếu (lời hứa) được ký bởi Chúa Giê-su. Sẽ không ích
gì khi trình tấm ngân phiếu của chính chúng ta, thậm chí nếu chúng
ta có những tấm ngân phiếu được làm bởi một họa sĩ. Chúng ta cần
những ngân phiếu được ký bởi chủ tài khoản.
Có một lý do khác có thể khích lệ chúng ta cầu nguyện bằng lời
hứa: có quyền năng trong lời của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa
Giê-su cầu nguyện ba lần trên thập giá với những lời từ Thi Thiên?
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Tại sao Ngài tự bảo vệ mình và đánh bại Sa-tan bằng những câu Kinh
Thánh trong khi bị Sa-tan cám dỗ trong đồng vắng? (Ma-thi-ơ 4:4,
7, 10) Ngài nói: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời”.
Chúa Giê-su, Đấng Tạo Hóa, biết có một quyền năng trong lời
của Đức Chúa Trời. “Trong mỗi mệnh lệnh và trong mỗi lời hứa của
lời Đức Chúa Trời là quyền năng, chính là sự sống của Đức Chúa
Trời, qua đó mệnh lệnh sẽ được làm trọn và lời hứa thành hiện
thực”.120 Một câu nói thật tuyệt vời! Quyền năng của Đức Chúa Trời
và sự sống Ngài trong mỗi lời hứa. Khi chúng ta cầu nguyện bằng lời
hứa tức là chúng ta dùng lời của Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện
của chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời được viết: “Thì lời của Ta cũng
vậy, đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công…” (Ê-sai 55:11BHĐ)
Tôi lên kế hoạch chỉ dựa trên lời hứa để cầu xin Thánh Linh. Khi
tôi cầu nguyện bằng lời hứa tôi biết rằng sau khi tôi cầu xin Thánh
Linh thì tôi nhận được, dựa trên lời hứa bởi lời của Đức Chúa Trời
trong 1 Giăng 5:15 (BHĐ): “Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ
điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được
điều cầu xin rồi”. Khi tôi cầu nguyện không bởi lời hứa, lúc ấy tôi
hy vọng lời cầu nguyện của tôi sẽ được trả lời. Dành thời gian cầu
nguyện như vậy và trải nghiệm một ngày phước hạnh hơn là cứ than
phiền về những thất bại trong buổi chiều tối.
Tôi nhận được một email được viết trong niềm vui ngập tràn:
“Khi tôi cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt mỗi ngày bằng ‘chính lời
nói của tôi’, hoặc khi tôi cầu nguyện bằng lời hứa từ Kinh Thánh tôi
không bao giờ nghĩ nó có một sự khác biệt lớn đến như vậy! Những
lời hứa luôn luôn rất quan trọng đối với tôi. Tôi luôn tin tưởng vào đó,

120 E.G.White, Châu Ngọc Lẽ Thật (1900), trang 38.2
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nhưng tôi đã bỏ qua không kêu cầu chúng mỗi ngày. Bây giờ thì cuộc
sống của tôi trong Chúa Giê-su trở nên sâu sắc hơn, vui vẻ hơn, tự
tin hơn và thâm trầm hơn. Tạ ơn Đức Chúa Trời về điều này”.121
Vì lý do này, tôi quyết định chia sẻ một bài cầu nguyện mẫu để
cầu xin Thánh Linh bởi lời hứa. Dĩ nhiên, nó có thể ngắn. Nó rất
quan trọng để chúng ta học cầu nguyện trực tiếp từ lời của Đức
Chúa Trời cho chính chúng ta. Nhưng điểm quan trọng là đức tin
của chúng ta được vững mạnh bởi những lời hứa, vì sau khi cầu
nguyện chúng ta có sự chắc chắn rằng chúng ta nhận được Thánh
Linh. Chúng ta nhận được Thánh Linh khi chúng ta tin vào những gì
chúng ta cầu nguyện.
BÀI CẦU NGUYỆN MẪU BẰNG LỜI HỨA CHO SỰ ĐỔI
MỚI MỖI NGÀY BỞI THÁNH LINH
Lạy Cha thiên thượng, con đến với Ngài trong danh
Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi của con. Ngài phán: Hãy
dâng lòng con cho Ta. (Châm 23:26) Con muốn làm điều
đó ngay bây giờ bằng sự đầu phục chính bản thân con
cùng với mọi thứ con có cho Ngài ngay hôm nay.122 Cảm
ơn Cha đã nhận lời cầu nguyện này theo ý muốn của Cha,
bởi vì lời của Cha phán rằng nếu chúng con cầu xin theo
ý Cha thì chúng con biết chúng con đã nhận được điều
đó rồi (1Giăng 5:15). Và Cha cũng phán rằng những ai
đến với Cha thì Cha sẽ không bao giờ bỏ ra ngoài (Giăng
6:37).

121 Email to H. Haubeil C.S
122 “Chỉ những ai sẽ trở thành người cộng tác với Đấng Christ, chỉ những ai sẽ
nói: Lạy Chúa, tất cả những gì con có và chính mình con là của Ngài, thì sẽ được
biết như là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời”. E.G. White, Nguyện Ước
Thời Đại (1898), trang 523.1
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Chúa Giê-su phán: “Vậy, nếu các ngươi là người xấu
còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở
trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin
Ngài sao!” (Lu-ca 11:13)
Hơn nữa, Ngài còn nói rằng Ngài sẽ ban Thánh Linh
cho những ai tin nơi Ngài (Giăng 7:38-39), những ai vâng
lời Ngài (Công vụ 5:32), những ai để Thánh Linh làm mới
lại trong họ (Ê-phê-sô 5:18) và những ai bước đi trong
Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16). Đây là sự khao khát của con.
Xin Cha làm trọn điều này trong con. Vì lý do này con
chân thành cầu xin Cha ban Thánh Linh cho con hôm nay.
Vì đó là lời cầu xin theo ý Cha, nên con cảm ơn Cha đã
ban Thánh Linh cho con ngay bây giờ (1 Giăng 5:15). Cảm
ơn Cha, con cũng đã nhận được tình yêu thánh, vì lời
Cha phán: “Tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào
lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh”. (Rô-ma 5:5; Ê-phêsô 3:17) Con muốn nói như tác giả Thi thiên đã nói: “Lạy
Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của con, Con yêu mến
Ngài”. (Thi-thiên 18:1) Cảm ơn Cha cho con có thể yêu
anh em đồng loại bằng tình yêu của Ngài.
Cảm ơn Cha, bởi Thánh Linh mà quyền lực của tội lỗi
đã bị phá tan trong con (Rô-ma 8:13; Ga-la-ti 5:16). Hôm
nay xin Cha cứu con và bảo vệ con khỏi tội lỗi và khỏi thế
gian, xin bảo vệ con khỏi những thiên sứ sa ngã, cứu con
khỏi những cám dỗ và khi cần thiết thì hãy nắm lấy con
và cứu con khỏi bản tính xấu xa trong con người cũ của
con. (1 Giăng 5:18)
Và xin giúp con trở thành nhân chứng của Cha trong lời
nói và trong việc làm (Công-vụ 1:8). Con ngợi khen Cha
và cảm ơn Cha đã nghe lời cầu nguyện của con. A-men
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Chính Chúa Giê-su muốn sống trong chúng ta qua Thánh Linh
(1 Giăng 3:24; Giăng 14:23). E.G. White nói: “Tác động của Thánh
Linh là đời sống của Đấng Christ trong tâm hồn”.123 Quyền năng
thay đổi Phi-e-rơ, Phao-lô và nhiều người khác cũng có hiệu lực
trên chúng ta. Ngài cũng ban cho chúng ta “…ban cho anh em năng
lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên
mạnh mẽ”. (Ê-phê-sô 3:16, BHĐ)
Được đầy dẫy Thánh Linh là chìa khóa dẫn đến một đời sống
đức tin trong sự vui mừng, quyền năng, yêu thương và chiến thắng
tội lỗi. “…nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do”. (2 Côrinh-tô 3:17b)
Trong một tin nhắn tôi nhận được có viết: “Nhiều tín hữu trong
hội thánh cầu nguyện mỗi ngày bài cầu nguyện đã gợi ý theo từng
cặp. từ năm tháng nay tôi đã cầu nguyện với bạn gái của tôi. Không
những mọi thứ tiến triển tốt trong những lãnh vực của từng cá nhân,
mà còn trong gia đình, trong mối quan hệ, trong hôn nhân, trong
đời sống tâm linh và trong hội thánh – không theo cách gây ra những
xung đột, mà xảy ra theo cách êm đẹp, tự nhiên. Chúng tôi kinh
ngạc và thấy được đây chính là phương pháp gạn lọc của Đức Chúa
Trời, điều này làm cho cuộc sống dễ dàng hơn trong nhiều cách,
chúng tôi cảm thấy càng ngày càng gần với Đức Chúa Trời hơn”.124

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ DUY TRÌ ĐỜI SỐNG
THIÊNG LIÊNG KHÔNG?
Có thể! Khi chúng ta không cho phép thái độ bất tín phát triển và
chúng ta thở bằng hơi thở thiêng liêng: “thở ra” bằng sự xưng nhận

123 Editor Francis D. Nichol, adventist Bible Commentary vol. 6 (Hagerstown,
1980), p.112
124 Email to Helmut Haubeil: E.S.
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tội và “hít vào” bằng việc sử dụng tình yêu và sự tha thứ của Đức
Chúa Trời, bằng việc làm mới lại lời cầu nguyện trong đức tin của
chúng ta để được đầy dẫy Thánh Linh.125
Nó cũng giống như mối liên hệ của con cái chúng ta. Khi một
đứa trẻ không vâng lời, cháu vẫn là con của chúng ta. Nhưng chúng
ta cảm thấy mối liên hệ bị phá vỡ. Đứa trẻ không thể nhìn vào mắt
chúng ta. Sự tan vỡ này được hàn gắn bởi sự xưng tội.
Nhưng một người có thể tự nhiên trở nên xác thịt lần nữa trong
một thời gian dài. Kinh Thánh không nói ‘một lần được cứu là được
cứu mãi mãi”. Nguyên tội của chúng ta vẫn tồn tại. “Không một sứ
đồ nào hay một nhà tiên tri nào đã từng tuyên bố là mình vô tội”.126
Một đời sống có Thánh Linh và có Chúa Giê-su trong lòng thì sức
mạnh của tội lỗi bị đánh tan, do đó chúng ta có thể sống đời sống
của một Cơ Đốc nhân vui vẻ và mạnh mẽ. Sự công bình trong chúng
ta chỉ có trong Chúa Giê-su “… Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên
sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta”.
(1 Cô-rinh-tô 1:30, BHĐ). Đây là chủ đề quan trọng sẽ được nói đến
chi tiết hơn ngay bây giờ.
Nếu chúng ta trở nên xác thịt lần nữa bởi sự hờ hững chán nản
trong đời sống tâm linh hoặc bởi sự thất bại trong hơi thở tâm linh,
khi ấy chúng ta có thể biết rằng Đấng Cứu Thế yêu thương đang chờ
đợi chúng ta.
Cũng rất quan trọng cho chúng ta biết cách chúng ta được làm
mới lại bởi ân điển của Đức Chúa Trời và hy vọng được dẫn dắt
trong đời sống thiêng liêng mãi mãi. Không ai cần tồn tại trong xác
thịt.

125 Helmut Haubeil & Gerhard Padderatz, Gott, Geld & Glaube (Eckental,
2009), p.97
126 E.G. White, the Acts of the Apostles (1911), p.561.1
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Nhưng, cho mỗi cá nhân và cho mọi người, hãy nhớ những gì
Randy Maxwell đã nói: “ Chúng ta có nghĩ rằng sự thức tỉnh từ một
đời sống tâm linh gần chết của hội thánh Đức Chúa Trời có thể được
thực hiện mà không có sự nỗ lực không?”127
Đời sống dư dật ngày nay và đời sống vĩnh cửu, sự cứu rỗi của
nhiều người và của chúng ta nhờ vào sự hy sinh lớn lao của Chúa
Giê-su thì cũng đáng cho sự nỗ lực. Điều quan trọng là gặp Chúa
của chúng ta vào mỗi buổi sáng để thờ phượng. Chính tại đây Ngài
trang bị cho chúng ta bởi năng lực.
Chúng ta đọc đoạn văn dưới đây nói về sứ đồ Giăng:
“Mỗi ngày lòng ông trải ra hướng về Đấng Christ, cho đến khi ông
không còn nhìn thấy chính mình trong tình yêu dành cho Đức Thầy.
Lòng căm phẫn, sự tham vọng của ông đã bị khuất phục dưới sự uốn
nắn đầy quyền năng của Đấng Christ. Lòng ông được đổi mới bởi sự
tái tạo của Thánh Linh. Quyền lực của tình yêu Đấng Christ đã biến
đổi tính cách ông. Đây là kết quả chắc chắn của sự hiệp nhất trong
Chúa Giê-su. Khi Đấng Christ ngự trong lòng thì bản tính tự nhiên
được thay đổi”.128
“Xin Chúa mở mắt con, Để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp
của Chúa”. (Thi-thiên 119:18, BHĐ) Cảm ơn Ngài đã dẫn dắt con và
con có thể nói: “Con vui vẻ về lời Chúa, giống như người thu được
nhiều chiến lợi phẩm”. (Thi-thiên 119:162, BHĐ)

127 Randy Maxwell, If My People Pray (Pacific Press, 1995), p. 158
128 E.G. White, Con Đường Bình An (1892), trang 73.1

128

CHÌA KHÓA CHO KINH NGHIỆM THỰC TẾ

CHƯƠNG 6

PHÍA TRƯỚC CHÚNG TA
LÀ NHỮNG KINH NGHIỆM GÌ?
Những kinh nghiệm cá nhân,
cũng như những kinh nghiệm đến từ các hội thánh,
từ tổng hội và liên hiệp hội

KINH NGHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI ANH EM
“Đã hai năm qua tôi cầu nguyện mỗi ngày cho sự tuôn đổ Thánh
Linh trên cuộc đời tôi. Tôi cầu xin Chúa Giê-su mỗi ngày sống trong
tôi với sự gắn bó càng thêm. Tôi bước đi với Đức Chúa Trời [suốt
thời gian này], thật không thể tin được! Trái của Thánh Linh trong
Ga-la-ti đoạn 5 hiện hữu trong cuộc sống của tôi từ khi tôi cầu xin
Chúa Giê-su sống trong tôi, ý Ngài được nên trong tôi và mỗi ngày
Thánh Linh làm cho tôi trở nên mới. Tôi rất vui mừng trong khi học
Kinh Thánh, chia sẻ Đấng Christ với những người khác và có sự khao
khát mạnh mẽ để cầu nguyện cho những người khác; hơn nữa, cách
sống của tôi đã thay đổi một cách bất ngờ. Tôi biết rằng tất cả điều
này là do hằng ngày tôi tìm kiếm Đức Chúa Trời và tôi cầu xin Đức
Thánh Linh mỗi ngày”. C.H. Ông chia sẻ thêm:
“Tôi thách thức bạn mỗi ngày cầu xin được tràn đầy Thánh
Linh, trong sáu tuần sẽ thấy điều sẽ xảy ra”.
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40 NGÀY CẦU NGUYỆN Ở SERBIA
“Vào tháng 9 năm 2010, chúng tôi dịch và phát hành quyển 40
Ngày: Cầu Nguyện và Suy Gẫm để Chuẩn Bị Cho Sự Tái Lâm. Chúng
tôi phân phối cho tất cả tín hữu của các hội thánh trong liên hiệp hội
chúng tôi. Sau đó chúng tôi tổ chức những buổi nhóm cầu nguyện
hằng tuần và hằng ngày trong suốt 40 ngày tại các hội thánh địa
phương và tại nhà các tín hữu, nơi người ta kiêng ăn và cầu nguyện
cho sự tuôn đổ của Thánh Linh.
Khi việc này xảy ra, một luồng khí hoàn toàn mới lạ bắt đầu thổi
vào trong các tín hữu của các hội thánh địa phương. Những tín hữu
lề mề trở nên tích cực và thích thú hơn trong việc phục vụ người
khác. Những người hiềm khích nhau trong nhiều năm vì bất đồng
(đã không nói chuyện với nhau) đã làm hòa với nhau,bắt đầu có
những kế hoạch cùng nhau vươn xa ra các cộng đồng.
Sau đó, vào tháng 10 năm 2010, trong suốt thời gian Hội Đồng
Thường Niên, “Sáng kiến cho Phục hưng & Cải cách” được giới
thiệu. Chúng tôi vui mừng đón tiếp nó, xem như đó là một sự tiếp
tục cho những gì Đức Chúa Trời đã bắt đầu sẵn cho Liên Hiệp Hội
của chúng tôi.
Chúng tôi thấy được tình bằng hữu gắn bó hơn, hiệp nhất hơn và
những viên chức của Liên Hiệp Hội hiểu nhau hơn, đó là những kết
quả bất ngờ của những buổi nhóm cầu nguyện”.129

40 NGÀY CẦU NGUYỆN Ở ZURICH / THỤY SĨ
“Mục sư của chúng tôi và chúng tôi mỗi người nhận được một
quyển sách có nội dung khiến chúng tôi lo sợ. Tựa đề là: 40 ngày:

129 M.Trajkovska, southern European Union, Belgrade, quote in www.
revivalanderformation.org
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Cầu Nguyện và Suy Gẫm để Chuẩn Bị Cho Sự Tái Lâm, của Dennis
Smith, do nhà xuất bản Review and Herald xuất bản. Quyển sách
này không phải để đọc rồi cất qua một bên. Nội dung đã thay đổi
đời tôi.
Vì hội thánh của chúng tôi ở Zurich-Wolfswinkel (khoảng 100 tín
hữu), có một nhu cầu lớn cho sự phục hưng và cầu nguyện, chúng
tôi dự định 40 Ngày Cầu Nguyện trong mùa thu năm 2011. Quyển
sách cho những thông tin chi tiết và có giá trị cho điều này và hơn
nữa, 40 ngày đặc biệt cho sự thờ phượng.
Các chủ đề liên quan đến sự đầy dẫy Thánh Linh, cầu nguyện,
truyền giáo, đời sống của Chúa Giê-su và thông công với Chúa.
Chúng tôi bắt đầu chương trình 40 Ngày vào ngày 1 tháng 10
năm 2011 với sự hồi hộp và mong đợi. Rất may mắn, hầu hết tất cả
các tín hữu tham gia. Những cặp cầu nguyện gặp nhau cầu nguyện
mỗi ngày, các tin nhắn theo chủ đề được gởi đến hằng ngày và người
ta cầu nguyện qua điện thoại mỗi ngày. Một nhóm người gặp nhau
mỗi buổi sáng lúc 6 giờ sáng để thờ phượng và cầu nguyện.
40 Ngày của chúng tôi là một kinh nghiệm không quên. Đức
Chúa Trời trả lời rất nhiều cho sự cầu nguyện của chúng tôi, đặc
biệt trong sự kết hợp với một loạt bài học tiên tri trong Kinh Thánh,
xảy ra cùng lúc. Những bài học này là ơn phước lớn. Chúng tôi có
nhiều khách mời và 20 người đăng ký học chuyên đề tiên tri tiếp
theo. (Tiếp theo vào tháng 3 năm 2013: Khoảng 50 -60 khách mời
đến dự, điều này chưa từng xảy ra ở Zurich trong vòng 20 năm nay).
Thánh Linh Đức Chúa Trời tiếp tục thay đổi trong hội thánh chúng
tôi, đó là một sự vui mừng để thấy rằng nhóm nhỏ của chúng tôi đã
bắt đầu phát triển như thế nào, và những thành viên trong hội thánh,
những người háo hức phát những bài nghiên cứu Kinh Thánh, thấy
được sự vui thích trong mọi người như thế nào. Những người tham
gia bây giờ có sự khao khát mãnh liệt cho sự mở rộng công việc của
Thánh Linh Đức Chúa Trời. Từ trong đáy lòng chúng tôi muốn cảm
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ơn Ngài và giao sự vinh hiển cho Ngài”. Béatrice Egger, Hội thánh
Cơ Đốc Phục Lâm ở Zurich-Wolfswinkel.

40 NGÀY CẦU NGUYỆN VÀ TRUYỀN GIẢNG Ở COLOGNE/ ĐỨC
Mục sư Joao Lotze người Đức – Bra-zin. Ông làm việc 38 năm
trong các hội thánh và các bệnh viện ở Brazil, cũng như ở tại liên
hiệp hội và địa hạt Nam Mỹ. Ông về hưu vào tháng 3 năm 2012.
Ông và vợ đồng ý đến Cologne như là “Đôi Tay Truyền Giáo Của
Ngài” [chương trình của Toàn Cầu Tổng Hội kêu gọi thanh niên
tham gia như những đôi tay của Chúa để phục vụ công việc Ngài] và
làm việc trong các hội thánh nói tiếng Bồ- đào-nha và Tây-ban-nha.
“Chúng tôi bắt đầu ở Cologne với những nhóm chăm sóc nhỏ
để khích lệ các tín hữu trong hội thánh và để mời thân hữu. Dựa
trên những kinh nghiệm ở Bra-zin chúng tôi thực hiện 40 Ngày Cầu
Nguyện ở Cologne. Các tài liệu có thể có được ở Bồ-đào-nha.
Các hội thánh có những tín hữu nói tiếng Bồ-đào-nha,Tây-bannha và tiếng Đức rất vui mừng bắt đầu chương trình 40 Ngày Cầu
Nguyện. Chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày cho 100 bạn bè và những
người quen. Tên những người này được viết trên một tấm bảng trong
hội thánh. Mãi từ ngày thứ 30 đến ngày thứ 35 của chương trình cầu
nguyện, chúng tôi mới cho những người này biết chúng tôi đang cầu
nguyện cho họ và nhân đó mời họ dự một một buổi nhóm Sa-bát
đặc biệt dành cho thân hữu. 120 người đã đến dự buổi thờ phượng
đặc biệt này. Cơ đốc nhân Badorrek, người quản lý chương trình
Truyền Giáo Cá Nhân ở Nordhein-Westfalen, đã giảng hôm đó. Vài
thân hữu vui mừng đến nỗi không cầm được nước mắt khi họ thấy
tên của họ trên bảng.
Sau đó, Antonio Goncalves, một nhà truyền giáo từ Bra-zin, tổ
chức một cuộc truyền giảng 15 ngày. Mỗi tối ông nói trong 1,5 tiếng
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đồng hồ (có thông dịch). Đầu đề là: ‘Hãy để Kinh Thánh làm bạn
ngạc nhiên’. Các chủ đề giảng về sự tái lâm, cũng có các chủ đề về
Đa-ni-ên và Khải-huyền. Các bài giảng và các bài hát được dịch từ
tiếng Bồ-đào-nha qua tiếng Đức. Mỗi đêm có một ca đoàn nhỏ tôn
vinh những bài hát thật hay và được kết thúc với lời kêu gọi. Chúng
tôi rất cảm ơn vì những sự hưởng ứng tốt. Các tín hữu đã cầu nguyện
hết lòng, đặc biệt cho những người trong chương trình 40 Ngày Cầu
Nguyện.
Nhà thờ chúng tôi có 80 chỗ ngồi, nhưng hơn 100 người đến dự.
Vào những ngày cuối tuần nhà thờ không còn chỗ, còn những ngày
trong tuần thì có khoảng 60 người. Có 32 thân hữu thường xuyên
tham dự. Sự kiện này cảm động 8 người chịu báp têm và 14 người
học lớp báp têm. Cuối năm có 13 người chịu báp têm.
Chúng tôi có nhiều trải nghiệm thật tuyệt vời. Rất khó để tìm
người thông dịch. Một giáo viên Thiên Chúa Giáo tình nguyện giúp
đỡ, nhưng cô không biết nhiều về Kinh Thánh. Sau đó chúng tôi cầu
nguyện tìm một thông dịch viên người Tin Lành. Ngay sau đó chúng
tôi biết một phụ nữ trong nhà hàng, cô cho biết cô thông dịch rất sôi
nổi từ tiếng Bồ-đào-nha qua tiếng Đức trong hội thánh Ngũ Tuần.
Cô là thông dịch viên của chúng tôi trong suốt đợt truyền giảng và
sau đó cô đã tiếp nhận lễ báp-têm.
Maria, thông dịch viên, hỏi cô có thể mời bạn của mình Elisabeth
tới được không. Cô ấy là trưởng điểm nhóm nhỏ Columbia ở
Cologne, có 13 tín hữu. Cô ấy đến dự và cũng đưa các tín hữu từ hội
thánh cô đến. Có hai người trong nhóm của họ cũng chịu báp-têm.
Elisabeth và gia đình cô hiện đang nghiên cứu Kinh Thánh.
Một kinh nghiệm khác có liên quan đến kênh Hy vọng (Hope
Channel). Một phụ nữ người Đức vô tình bắt được kênh Hy vọng và
được cảm động bởi những gì cô nghe, trong đó cũng nói về ngày Sabát. Cô mời chồng cùng nghe. Ông cũng rất thích những thông thiệp
này. Một ngày nọ, khi cô đến thăm mẹ mình, họ được thôi thúc lái
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xe đi lộ trình khác. Trên đường đi họ thấy tấm bảng Hội Thánh Cơ
Đốc Phục Lâm Ngày Thứ Bảy. Họ nhận ra họ đã là những tín hữu
Cơ Đốc Phục Lâm của kênh Hy Vọng. Trong ngày Sa-bát cô đến dự
trong giờ thờ phượng. Thế rồi cô mời chồng và rồi mẹ cùng tham dự.
Sau đó cả ba người đều chịu báp têm.
Một câu chuyện khác liên quan đến một chị em quốc tịch NgaĐức. Cô tham gia chương trình 40 Ngày thờ phượng và bắt đầu cầu
nguyện cho những người hàng xóm nói tiếng Nga. Khi cô ta kể cho
một trong những người hàng xóm của mình là cô đang cầu nguyện
cho cô ấy, người hàng xóm rất ngạc nhiên và nói cô đang tìm kiếm
một hội thánh giữ ngày Sa-bát theo Kinh Thánh. Cô và những người
hàng xóm đến dự đợt truyền giảng. Hai người trong số họ chịu báptêm.
Một kinh nghiệm khác liên quan đến một phụ nữ tên Jeanne. Cô
là tín hữu của hội thánh Báp-tít ở Bra-zin và hiện tại cô đang tìm ở
Cologne một hội thánh nói tiếng Bồ-đào-nha, nhưng cô lại liên lạc
với hội thánh Cơ-Đốc Phục Lâm, nghiên cứu Kinh Thánh và chịu
báp têm. Sau sự thay đổi ấy cô đã gọi cho những người bà con của
mình ở Bra-zin và nói với chú của cô, một tín hữu Cơ Đốc Phục
Lâm, là cô cũng đã trở thành tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm rồi. Đó là
một sự ngạc nhiên lớn cho mẹ cô, cho các anh chị em cô và cho cả
hội thánh Báp-tít mà cô đã tham gia ở Bra-zin. Gia đình của cô ở
Bra-zin sau đó đến một hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm để tìm hiểu về
ngày Sa-bát. Sự việc này đưa 5 người đến chịu báp têm ở Bra-zin:
mẹ của cô, hai người em gái và những người bà con khác. Bây giờ
cô đang cầu nguyện cho một em gái khác đang sống ở Ac-hen-ti-na
để cô này cũng tìm được lẽ thật. Cô muốn cùng sống với họ trong
vương quốc của Đức Chúa Trời.
Dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, chúng tôi có nhiều kinh
nghiệm khác. Lần báp-têm đầu tiên có 8 người – mỗi người đến từ
Ý, Đức, Peru, Bra-zin, Ukraine, Venezuela, Columbia và Nga.
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Vào mùa thu, một lần nữa chúng tôi tổ chức một đợt truyền giảng
liên kết với chương trình 40 Ngày Thờ Phượng. Jimmy Cardoso và
vợ, trước đây đến từ Bra-zin, nhưng bây giờ sống ở Mỹ, đã tổ chức
một đợt truyền giảng. Mặc dầu đợt truyền giảng chỉ kéo dài một
tuần, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng làm phép báp-têm được bốn
người, họ đã học Kinh Thánh trước đây, đó là 3 người Đức và một
người Ý.
Cả hai đợt báp-têm được tổ chức ở nhà thờ chính ở Cologne, có
400 tín hữu và nơi làm phép báp- têm thật lý tưởng.
Chúng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời đã đem đến cho chúng tôi
nhiều sự ngạc nhiên theo cách quá tuyệt vời như vậy. Tôi tin chắc
Ngài vẫn còn cho chúng tôi trải qua nhiều kinh nghiệm thú vị khác.
Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi”. João Lotze, Cologne, Đức.
Cầu thay là cần thiết: “Trước tiên, đơn giản là tôi chỉ đọc quyển
sách [quyển 40 Ngày], nhưng từ trang đầu tiên tôi đã được thôi
thúc. Chúng ta không những chỉ cầu nguyện cho ai đó, nhưng cũng
trìu mến quan tâm đến họ. Điều này làm cho sự cầu thay có hiệu
nghiệm. Thật không may, trước đây tôi chưa bao giờ thấy được điều
này trong sự cầu thay. Hãy sống bởi đức tin của bạn! Tôi tin rằng
nó rất quan trọng cho người cầu nguyện cũng như người được cầu
nguyện thay. Do vậy, từ đầu tôi đã được thuyết phục là sự thông
công trong hội thánh sẽ được vững mạnh. Tôi hy vọng sự thông công
như vậy sẽ xảy ra giống như đã được mô tả trong những chương
cuối của sách. Thật sự tôi đã bật khóc vì tôi đã khao khát sự thông
công như vậy rất lâu rồi. Tôi tin rằng quyển sách ‘Đấng Christ trong
tôi’ (Christ in me) khuyến khích chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi
những ý riêng của mình. Tôi đã đọc nhiều quyển sách về ‘Đấng
Christ trong tôi’ nhưng đây là quyển giúp ích nhiều nhất. Tôi tin rằng
đời sống cầu nguyện của bạn sẽ được vững mạnh nhờ quyển sách
này, sự thông công trong hội thánh sẽ được nuôi dưỡng và nó sẽ làm
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cho sự cầu thay thêm hiệu nghiệm. Quyển sách này cho tôi niềm hy
vọng. Tiếp theo, tôi dự định sẽ nghiên cứu quyển sách hướng dẫn
40 Ngày, tôi cầu nguyện cho vấn đề này và thực hiện bất cứ khi nào
Đức Chúa Trời cho tôi biết”.
Vài tuần sau tôi nhận được một thư điện tử từ một chị em. “Như
ông biết, trước tiên tôi chỉ đơn giản đọc hết quyển sách. Nhưng từ
khi tôi bắt đầu học đến phần lễ bái với người bạn cùng cầu nguyện
với tôi, tôi nhận ra chúng có giá trị hơn những gì tôi nghĩ lúc ban
đầu. Tôi nhận được những câu trả lời cho những điều mà không thể
tự mình giải đáp được. Cảm ơn Chúa cho tôi có người bạn cùng cầu
nguyện, bạn ấy đã tham gia một cách mạnh mẽ và tích cực”. H.K.
Không chắc chắn : “Quyển Những Bước Dẫn Đến Phục Hưng Cá
Nhân đã chạm vào tôi một cách lạ kỳ… Được sanh ra trong gia đình
Cơ Đốc Phục Lâm tôi tin rằng tôi đang đi con đường đúng. Chương
nói về mười người nữ đồng trinh và đặc biệt là Rô-ma 8:9b: ‘Còn
ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về
Ngài’ đã làm cho tôi bị chấn động. Thình lình tôi không chắc chắn
liệu tôi có Thánh Linh, và Ngài có đang làm việc trong tôi hay không,
vì tôi đánh mất rất nhiều thông tin “các trái” trong tôi. Chiều Sa-bát
này tôi đã đọc xong quyển sách, một nỗi buồn thăm thẳm không
hiểu được chiếm ngự tâm hồn tôi. Sau đó tôi đọc phần cầu nguyện ở
gần cuối quyển sách và một sự khao khát sâu xa để nhận lãnh Thánh
Linh nổi dậy trong tôi, tôi để Ngài thay đổi lòng tôi và Đức Chúa Trời
rèn luyện tôi theo ý Ngài. … A.P.
Biết Ngài: “Một thời gian trước đây tôi đọc bài báo nói về chủ
đề phục hưng của ông. Tôi suy nghĩ nhiều về chủ đề này khoảng
ba năm. Bây giờ, tôi mới bắt đầu đọc quyển Những Bước Dẫn Đến
Phục Hưng Cá Nhân. Tôi chỉ có thể nói A-MEN! Tôi rất vui vì trong
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những trang này tôi tìm thấy nhiều suy nghĩ ‘của tôi’. Tôi có cảm
tưởng hội thánh của chúng tôi đang đánh mất mục tiêu trong gang
tấc. Tôi không thể nào giũ sạch cảm giác chúng tôi không còn nhìn
thấy những yếu tố cần thiết! Thường chúng ta hay nói về ‘lẽ thật là
gì’, ‘chúng ta nên sống như thế nào’, hoặc ‘lời tiên tri quan trọng
như thế nào’, tôi không nói những điều đó là sai, nhưng chúng ta
không nhận thấy TẠI SAO Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những
điều này! Có phải mục đích của lẽ thật là làm cho sự thông công
với Đức Chúa Trời trở nên trọn vẹn không? Không phải những lãnh
vực này giúp chúng ta THẬT SỰ biết về Đức Chúa Trời sao? Không
phải mục đích của lời tiên tri giúp chúng ta nhận thức sự cao quý và
quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời, qua đó chúng ta hiểu rằng
Ngài nắm giữ cả thế giới này trong tay Ngài và điểu khiển nó, cũng
theo cách như vậy Ngài đang dẫn dắt và hình thành đời sống chúng
ta sao? Điều gì cần thiết trong cuộc sống? Giăng 17:3 (BHĐ) ‘Sự
sống đời đời là NHẬN BIẾT CHA là Đức Chúa Trời duy nhất và chân
thật, cùng Đức Chúa Giê-su Christ là Đấng Cha đã sai đến’. Trong
câu chuyện ví dụ 10 người nữ đồng trinh, chàng rể chỉ đơn giản nói
với năm nàng dại: ‘Ta không biết các ngươi’. Mục đích của chúng ta
đơn giản là biết Đức Chúa Trời, là bạn của NGÀI, do đó NGÀI có
thể làm đầy chúng ta như Ngài đã làm đầy đền thờ khi xưa (2 Sử-ký
5:13, 14). Và khi Ngài tuôn chảy trong chúng ta, tràn đầy trong con
người chúng ta thì không phải là chúng ta sống nữa, nhưng chính
Đấng Christ sống trong chúng ta”. (Nhà xuất bản biết tác giả)

SỰ TRẢ LỜI ĐÁNG NGẠC NHIÊN KHI CẦU THAY
“Quyển sách thứ hai 40-Ngày của D. Smith là một ơn phước
ngoài sức tưởng tượng của tôi. Vài người tôi cầu nguyện cho họ đã
có sự thay đổi 1800 trong cuộc đời.
Suốt thời gian 40 Ngày tôi có một sự thay đổi tâm linh sâu sắc với
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một người bạn. Anh ấy nói với tôi cuộc sống của anh ấy có những
chuyển hướng trong vài tuần cuối. Anh có nhu cầu lớn hơn về cầu
nguyện, suy gẫm nhiều hơn về lời của Đức Chúa Trời, anh có thể để
cho những thứ mà trước đây anh đam mê và có giá trị đối với anh
ra đi dễ dàng. Tôi lấy hết can đảm và nói với anh về quyển sách 40
Ngày và cũng nói với anh rằng một trong năm người mà tôi đang
cầu nguyện thay là anh. Anh phản ứng với sự ngạc nhiên xen lẫn vui
mừng: ‘Vậy anh là nguyên nhân của tất cả các việc này sao?’
Một cô gái quyết định dâng hiến 100% cuộc đời cô cho Đức
Chúa Trời. Mặc dầu cô tin Chúa từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng cô
sống không có Chúa. Cô ta không thích thú gì về niềm tin và hoàn
toàn bị lôi cuốn vào bẫy của thế gian. Bây giờ cô đã hoàn toàn thay
đổi; mọi người, những người biết cô và thấy cô hiện tại, rất ngạc
nhiên. Cô học Kinh Thánh với tôi và đang tham gia vào chương trình
40-Ngày trong hội thánh chúng tôi, và muốn khích lệ những người
khác có đời sống đức tin nghiêm túc hơn.
Một cô gái trẻ khác, cô gái tôi đang cầu thay, tham gia vào khóa
huấn luyện một tuần và phải ở chung phòng cùng với những người
tham gia khác. Cô lo lắng vì phải sống với những người xa lạ trong
thời gian này. Một ngày nọ, trước khi cô lên đường, tôi khích lệ cô
trong lời cầu nguyện và cho cô biết tôi vẫn thường cầu nguyện cho
cô. Vì vậy chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban cho cô sự bình an
trong môi trường này, và Ngài làm cho sự nếm trải này như là sự trả
lời cho những lời cầu nguyện. Trong suốt khóa huấn luyện cô gọi cho
tôi và vui mừng nói với tôi là Đức Chúa Trời đã làm cho cô những
điều ngoài sức tưởng tượng. Ngài không những ban cho cô sự bình
an tuyệt đối mà còn ban cho cô sự quyết tâm để không tham gia vào
những thú vui vào buổi tối như là đi khiêu vũ hay uống rượu, v.v…
Sau 40 ngày tôi tiếp tục cầu nguyện cho những người này, vì tôi
đã nghe và đã thấy những phương cách tuyệt vời mà Đức Chúa Trời
đã trả lời cho lời cầu nguyện”. A.M. (lời chứng tóm lược)
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ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO QUA SỰ CẦU THAY
“Trong năm năm nay tôi hoàn toàn không liên lạc với một người
quan trọng đối với tôi. Anh ấy như có vẻ phớt lờ những tin nhắn của
tôi. Tôi được biết đã ba năm qua anh ấy không đến nhà thờ nữa.
(Anh ấy đã lớn lên từ trong hội thánh), và anh ấy đang quan hệ với
một phụ nữ ngoại đạo. Tôi đưa anh này vào danh sách cầu nguyện
của tôi, mặc dầu tôi không tin có thể liên lạc lại với anh, vì anh sống
cách xa 600 cây số và không bao giờ trả lời cho tôi. Dầu vậy, tôi vẫn
cầu nguyện xin một ‘dấu của sự sống’.
Trong một thông báo ngắn tôi được biết em trai của anh ấy sắp
làm báp-tem, ‘tình cờ’ xảy ra gần nơi tôi và vào ngày chương trình
40-Ngày Cầu Nguyện (trước đó dự định một ngày khác). Tôi quyết
định tham dự - và gặp anh ta! Chúng tôi có một cuộc trò chuyện
thân mật, và anh cho tôi biết có lúc nhu cầu muốn quay lại với Đức
Chúa Trời thôi thúc anh mạnh mẽ, nhưng anh không có đủ sức để
thay đổi cách sống của mình. Tôi cho anh biết 20 ngày qua tôi tập
trung cầu nguyện cho anh, và thậm chí trước đó tôi cũng đưa anh
vào danh sách cầu nguyện của tôi. Anh ấy im lặng, đúng ngay thời
gian này anh cảm thấy Đức Chúa Trời làm việc trong anh.
Suốt thời gian làm lễ báp-tem anh rất cảm động và khi mục sư
kêu gọi, tôi có thể cảm nhận sự đấu tranh đang diễn ra trong anh và
sau một cuộc tranh chiến dài cuối cùng anh quì xuống và khóc. Anh
đã đầu phục Đức Chúa Trời lần nữa! Tối hôm đó anh cho tôi biết
anh quyết định sẽ đến nhà thờ thường xuyên và thay đổi cách sống.
Anh không bao giờ nghĩ anh có một cuối tuần như vậy.
Vài tuần sau tôi gặp anh tại hội nghị truyền giáo thanh niên, tại
đây một lần nữa anh được làm cho vững mạnh và được gây dựng.
Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời về sự ăn năn của một người anh em yêu
quý”. M.H.
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HỘI THÁNH Ở LUDWIGSBURG / BADEN-WUERTTEMBERG, ĐỨC
“Trước tiên chúng tôi học quyển 40-Ngày theo từng cặp, chúng
tôi nhận được những lợi ích cá nhân và cũng nhận được những ơn
phước trong suốt thời kỳ cầu nguyện. Sau đó, chúng tôi tổ chức buổi
nhóm cầu nguyện mỗi tuần hai lần tại nhà thờ và đọc quyển sách
này cùng với các tín hữu trong hội thánh. Chúng tôi cảm nhận được
cách rõ ràng về ân phước và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời cũng
như trải qua nhiều điều kỳ diệu trong suốt 40 ngày. Đức Chúa Trời
làm mới lại và phục hưng hội thánh: những tín hữu trong hội thánh,
những người không bao giờ can đảm nói chuyện với người lạ, bỗng
nhiên chủ động nói chuyện với những người lạ. Bởi sự cầu nguyện
cùng nhau Đức Chúa Trời kết chặt chúng tôi như một hội thánh
được gắn bó. Chúng tôi được ơn phước vì có những kinh nghiệm
đặc biệt trong việc cầu thay và khích lệ năm người mà chúng tôi cầu
nguyện cho trong suốt 40 ngày. Đức Chúa Trời đã làm việc theo cách
đặc biệt trong đời sống của những người này. Nhiều lần những người
ngoài đường bất ngờ đến dự những buổi thờ phượng trong ngày Sabát. Chúng tôi tặng tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh cho một trong
những gia đình này. Họ biết ngày Sa-bát bởi các phim video trên
mạng và bởi quyển Cuộc Chiến Khốc Liệt (The Great Controversy) và
đã có lần tìm hiểu về hội thánh”. Katja và Christian Schindler, Hội
Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Ngày Thứ Bảy ở Ludwigsurg (lời chứng
tóm lược)

KINH NGHIỆM 40 NGÀY
“Mọi thứ bắt đầu với việc nghiên cứu quyển Những Bước Dẫn
Đến Phục Hưng Cá Nhân. Lúc ấy một sự khao khát trào dâng trong
tôi là muốn nếm biết Đức Chúa Trời trong đời sống hằng ngày của
tôi. Sau đó tôi được biết về chương trình 40 ngày cầu nguyện và thờ
phượng. Ngay lập tức mọi thứ rõ ràng trong tôi – tôi muốn được trải
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qua cuộc phiêu lưu này. Thật sự tôi không biết mình làm gì để tham
gia chương trình. Tìm một người bạn cầu nguyện thích hợp (là một
phần trong chương trình) không khó khăn gì, nhưng thử thách đối
với tôi là tìm thời gian thích hợp cho cả hai người trong 40 ngày. Là
một y tá nên thời gian làm việc của tôi rất thất thường, nhưng tôi
cũng không nghĩ về điều này. Thế nhưng, Đức Chúa Trời ban phước
cho tôi ngay từ quyết định ban đầu. Với lòng khao khát, tôi chờ đợi
những giây phút quí giá của ngày mà chúng tôi có thể chia sẻ với
nhau về chủ đề và nài xin sự ban cho Thánh Linh. Chúng tôi khám
phá ra sự cầu nguyện đã thay đổi điều gì đó trong đời sống chúng
tôi, và chúng tôi không thể giữ cho chính mình. Khi mỗi cơ hội tới
chúng tôi cảm thấy được thôi thúc để chia sẻ điều gì đó. Tôi cảm
thấy rất quan trọng để thúc đẩy những người khác có sự trải nghiệm
như tôi, và cuối cùng cũng có kết quả. Sự nhiệt tình của chúng tôi
đã tác động trên vài tín hữu trong hội thánh. Thật nhanh chóng
nhiều cặp mới cùng nhau thờ phượng. Chúng tôi mong đợi để chia
sẻ mỗi tuần những gì chúng tôi trải qua. ‘Vi-rút’ này cũng lan truyền
qua vài thanh niên trong hội thánh. Chương trình 40 Ngày chấm
dứt quá mau chóng. Chúng tôi không muốn và không thể chấm
dứt một cách dễ dàng. Vì thế chúng tôi tiếp tục thời gian lễ bái của
chúng tôi với quyển Maranatha – Chúa sẽ tái lâm của bà Ellen White.
Đức Chúa Trời không làm cho chúng tôi phải đợi lâu. Cũng trong
thời gian 40 ngày, Ngài cho chúng tôi những câu trả lời tuyệt vời về
những lời cầu nguyện của chúng tôi. Một người chúng tôi cầu thay
trong suốt thời gian này đến liên lạc lại với hội thánh sau một thời
gian dài vắng bóng. Chúng tôi rất vui mừng. Những người chung
quanh tôi trở nên quan trọng hơn đối với tôi. Tôi khao khát chia sẻ
tình yêu của Đức Chúa Trời với những người khác để trở nên mạnh
mẽ hơn. Cuộc sống tôi đã thay đổi. Nhiều người trong chúng tôi biết
và hiểu nhau hơn. Nhiều người quan tâm đến cuộc sống của nhau
và sống cho nhau. Sự thông công có ý nghĩa hoàn toàn mới. 40 Ngày
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cầu nguyện và thờ phượng của Dennis Smith là một ích lợi lớn cho
tôi. Tìm người bạn cùng cầu nguyện và nếm trải về Đức Chúa Trời
thật dễ hơn là tôi tưởng. Những người yêu mến của chúng tôi sẽ cảm
ơn chúng tôi về điều này”. Hildegard Welker, Hội thánh Cơ Đốc
Phục Lâm Crailsheim, một y tá phòng phẫu thuật. (chia sẻ rút gọn).

CHÚA GIÊ-SU GƯƠNG MẪU CỦA CHÚNG TA
Chúa Giê-su là gương mẫu tuyệt vời nhất trong mọi việc. Chúng
ta cùng đọc trong Lu-ca 3:21-22 (BHĐ): “Khi tất cả dân chúng đều
chịu báp-têm, Đức Chúa Giê-su cũng chịu báp-têm. Lúc Ngài đang
cầu nguyện thì trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trong hình
thể giống như chim bồ câu đậu trên Ngài …”
Ellen White nói câu Kinh Thánh này như sau: “Để trả lời cho lời
cầu nguyện với Cha, thì trời mở ra, và Thánh Linh ngự xuống như
hình chim bồ câu đậu trên Ngài”.130
Một sự ngạc nhiên xảy ra trong suốt chức vụ của Ngài: “Mỗi buổi
sáng Ngài thông công với Cha trên trời, nhận từ nơi Ngài báp têm
mới bằng Thánh Linh mỗi ngày”.131 Nếu mỗi ngày Chúa Giê-su cần
được báp-têm mới bởi Thánh Linh, thì chúng ta còn cần điều đó
nhiều hơn như thế nào!

PHẦN KẾT
Bởi Thánh Linh chúng ta có được một Đấng lãnh đạo tuyệt vời
trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời và được vững mạnh theo sự giàu
có vinh hiển của Ngài.

130 E.G. White, Ye Shall Receive Power (1995), p.14.4
131 E.G. White, Signs of the Time (Dấu hiệu thời đại), 21-11-1895
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Nhờ đó tính cách chúng ta được thay đổi và chúng ta trở thành
những công cụ có giá trị cho công việc của Đức Chúa Trời. Sự đầu
phục của chúng ta và được báp-têm bởi Thánh Linh mỗi ngày sẽ dẫn
chúng ta đến bước đột phá mới trong cuộc đời chúng ta.
Chúa muốn chuẩn bị cho chúng ta trong thời gian tuyệt vời nhất
của lịch sử nhân loại. Ngài muốn chúng ta, mỗi cá nhân sẵn sàng
cho sự tái lâm của Ngài và với quyền năng của Thánh Linh chúng ta
cùng hoàn thành công việc của phúc âm. Ngài muốn dẫn dắt chúng
ta chiến thắng vượt qua những thời kỳ khó khăn.
Hãy để Đức Chúa Trời ban cho bạn sự phục hưng cá nhân và tái
tạo bạn qua sự đầu phục mỗi ngày cũng như được báp-têm bằng
Thánh Linh mỗi ngày.
Tôi muốn kết thúc bằng một câu Kinh Thánh và lời cầu nguyện
cho sự phục hưng :
“Nếu dân Ta… hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ
bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi
họ và chữa lành đất nước họ”. (2 Sử ký 7:14 -BHĐ)

Cầu nguyện: Kính lạy Thiên Phụ, xin cho chúng con
sự nhân từ (Mi-chê 6:8). Đặt trong lòng chúng con sự
khao khát cầu nguyện và tìm kiếm mặt Ngài. Xin khiến
cho chúng con quyết tâm và giúp chúng con từ bỏ con
đường xấu xa. Xin làm thành những lời khẩn nài của
chúng con và theo như lời hứa của Ngài xin cho chúng
con nhận được sự trả lời của Ngài. Xin tha thứ tội lỗi
cho chúng con, chữa cho chúng con khỏi tình trạng
hâm hẩm và sự từ chối Chúa. Xin giúp chúng con đầu
phục Chúa Giê-su mỗi ngày và bởi đức tin nhận lãnh
Thánh Linh Cha. A-men.
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“Sự phục hưng chỉ có thể xảy ra qua sự trả lời của sự cầu
nguyện”.132 “Báp-têm bằng Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần sẽ
dẫn đến sự phục hưng của một tôn giáo thật và bày tỏ nhiều việc
làm kỳ diệu”.133

777 Chuỗi Cầu Nguyện Toàn Cầu
‘777’ là gì? Đó là chuỗi cầu nguyện đúng giờ trên toàn cầu. Dân
sự của Đức Chúa Trời cầu nguyện bảy ngày trong một tuần đúng 7
giờ sáng và 7 giờ tối để cầu xin sự hiện diện của Thánh Linh trong
các gia đình, các nhà lãnh đạo, các hội thánh và các cộng đồng. Một
người có thể cầu nguyện bất cứ giờ nào, và cầu nguyện đúng giờ (7
giờ sáng và 7 giờ tối), thì sẽ kết nối với hằng ngàn người khác trong
múi giờ khác nhau trên toàn thế giới, như vậy sẽ đem đến sự hiệp
nhất. “Một chuỗi cầu nguyện hết lòng của các tín hữu sẽ tạo thành
một vòng thế giới… để cầu nguyện cho sự tuôn đổ Thánh Linh”.
(Review and Herland, 3-1-1907) www.revivalandreformation.org

132 E.G.White, Selected Messages, Book 1 (1958), p.121.1
133 E.G.White, Selected Messages, Book 2 (1958), p.57.1

144

PHÍA TRƯỚC CHÚNG TA LÀ NHỮNG KINH NGHIỆM GÌ?

PHỤ LỤC
Đề nghị nghiên cứu thêm
Một đề nghị quan trọng: nếu có thể được đọc quyển sách này
mỗi ngày trong sáu ngày. Một nghiên cứu về giáo dục cho thấy một
người đọc hoặc được nghe một chủ đề quan trọng trong cuộc sống
từ sáu đến mười lần thì người ấy có thể hiểu được một cách thấu
đáo. Hãy thử đi, kết quả sẽ thuyết phục bạn.
Một giáo viên đã thử và viết: “Những lời khích lệ này thu hút tôi:
‘Thử ít nhất một lần. Kết quả sẽ thuyết phục bạn’. Tôi muốn trải
nghiệm điều này, khi đọc quyển sách này đến lần thứ ba thì nó cuốn
hút tôi và tôi cảm thấy một tình yêu tuyệt vời dành cho Đấng Cứu
Rỗi của tôi, là điều mà tôi khao khát trọn đời. Trong hai tháng tôi đọc
quyển sách sáu lần và kết quả thật không uổng công. Tôi cảm nhận
mình có thể hiểu được như thế nào nếu Chúa Giê-su đến gần bên
chúng tôi và chúng tôi có thể nhìn vào đôi mắt nhân từ, yêu thương
và trong sáng của Ngài. Từ đó tôi không muốn thiếu vắng niềm vui
trong Đấng Cứu Thế”. C.P.
Tôi đã nhận rất nhiều lời làm chứng nhiệt tình và cảm ơn vì đời
sống họ được đổi mới bởi Thánh Linh. Hầu hết họ là những độc
giả, những người đọc đi đọc lại quyển sách này nhiều lần với lòng
say mê.

Tài liệu cho đề tài này
 40 Ngày [Quyển 1] Cầu Nguyện và Suy Gẫm để Sửa Soạn
Cho Sự Tái Lâm, Dennis Smith, Review and Herald, 2009.
 40 Ngày [Quyển 2] Cầu Nguyện và Suy Gẫm để Phục Hưng
Sự Từng Trải với Đức Chúa Trời, Dennis Smith, Review and
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Herald, 2011.
 40 Ngày [Quyển 3] Luật Sức Khỏe của Đức Chúa Trời cho
Dân Sự Ngài Trong Ngày Cuối Cùng, Dennis Smith, Review and
Herald, 2011.
 40 Ngày [Quyển 4] Cầu Nguyện và Suy Gẫm về Những Sự
Kiện Cuối Cùng Trên Đất, Dennis Smith, Review and Herald,
2011.
 Nếu Dân Ta Cầu Nguyện – Cuộc gọi giờ thứ mười một để
Cầu Nguyện và Phục Hưng, Randy Maxwell, tạp chí Pacific 1995.
 Xin Phục Hưng Chúng Tôi, Mark A. Finley, tạp chí Pacific
2010.
 Làm Thế Nào Để Đầy Dẫy Thánh Linh và Nhận Biết Được
Điều Đó, Garrie F. William, Review and Herald, 1991.
 Sự Cầu Nguyện Hết Lòng, Derek J. Morris, Review and
Herald 2008.

SÁCH HƯỚNG DẪN 40 NGÀY
Bạn có thể tìm những tài liệu về tổ chức 40 Ngày Cầu Nguyện
cùng với loạt truyền giảng sau khi dùng quyển sách 40 Ngày của
Dennis Smith trên trang website: www. SpiritBaptism.org theo tài
liệu hướng dẫn 40 Ngày.

Những Kinh Nghiệm Mới Trong Đời Sống Có Thánh Linh
Chúa Giê-su phán: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta…”.
Công-vụ 1:8 (BHĐ)
Yêu cầu đặc biệt: Khi bạn có những kinh nghiệm sống với Thánh
Linh trong đời sống cá nhân hoặc khi làm chứng, chúng tôi thật sự
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cảm kích nếu bạn có thể gởi những thông tin ngắn gọn tới Helmut
Haubeil nhờ đó ông có thể chia sẻ điều đó trong phần Missionsbrief
(tạm dịch: Truyền giáo vắn tắt) (thông tin ngắn bằng tiếng Đức nói
về công việc truyền giáo). Làm ơn cho chúng tôi biết nếu bạn muốn
chỉ viết tắt tên của bạn dưới bảng tin, hoặc chúng tôi có thể viết tên
họ đầy đủ của bạn và hội thánh bạn tham gia. Xin nhớ rằng kinh
nghiệm của bạn sẽ thêm sức cho những người khác lớn lên trong sự
bước đi với Thánh Linh, hoặc để họ bắt đầu một cuộc hành trình
với Đức Thánh Linh.
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