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Bài

7

Bạn Có Một Đấng
Giúp Đỡ Mình

Đến đây, có lẽ bạn đang tự nhủ: “Đời sống tín đồ mà như thế thì có vẻ khó quá đối với mình. Không
biết mình có thể sống được như vậy hay không. Có quá nhiều việc phải làm! Mình thậm chí còn không
nhớ hết, chứ đừng nói gì là thực hành.”
Nhưng bạn đừng vội thất vọng. Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định để bạn sống cuộc đời tín đồ
mà không có sự giúp sức của Ngài. Thật ra, chính Đức Chúa Trời đã thực sự vào sống bên trong bạn, bởi
quyền năng Thánh Linh của Ngài. Bạn không bị bỏ mặc một mình!
Một số người nghĩ rằng trở thành người tín đồ chẳng qua chỉ là học biết một mớ luật lệ mới. Nhưng
họ đã sai lầm. Đời sống tín đồ Cơ-đốc không phải là một tập hợp các quy định mà bạn phải tuân thủ. Nó
không lệ thuộc vào những nỗ lực riêng của bản thân để khiến bạn trở thành người tốt. Mà đó là sự sống
mới từ Đức Chúa Trời phát sinh ngay bên trong bạn rồi tuôn tràn ra bên ngoài.
Khi để cho Đức Chúa Trời dẫn dắt, bạn sẽ thấy mình có thể học biết cách tuân giữ các tiêu chuẩn do
Ngài ban cho. Đức Thánh Linh sẽ ban cho bạn quyền năng để có thể tránh điều dữ và chọn sống theo điều
lành. Dần dần, bạn sẽ trở nên giống như Cha trên trời.
Thật vậy, bạn có một Đấng trợ giúp tuyệt vời! Bài học này sẽ giải thích rõ hơn Ngài là ai và Ngài giúp
đỡ bạn như thế nào.

Dàn ý
A. Đức Thánh Linh là Đấng giúp đỡ bạn
B. Trái của Đức Thánh Linh
C. Bước đi trong Thánh Linh
D. Quyền năng của Đức Thánh Linh bên trong bạn
E. Các ân tứ của Đức Thánh Linh
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Mục tiêu
1. Giải thích sự giúp đỡ mà Đức Chúa Trời ban cho bạn để bạn sống cho Ngài.
2. Mô tả những cách thức khác nhau qua đó Đức Thánh Linh hành động trong đời sống bạn.
3. Kinh nghiệm cá nhân về quyền năng của Đức Thánh Linh.
4. Chọn những lời mô tả về Đức Thánh Linh.
5. Nhận biết những lẽ thật liên quan đến các ân tứ Thánh Linh.
A. ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐẤNG GIÚP ĐỠ BẠN
Mục tiêu 1. Giải thích sự giúp đỡ mà Đức Chúa Trời ban cho bạn để bạn sống cho Ngài.

Qua đời sống và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời đã cung ứng mọi sự để cứu rỗi
bạn. Ngài cũng đã cung ứng mọi thứ bạn cần để sống cuộc đời mới và Ngài đã làm điều đó qua Thánh
Linh của Ngài.
Đức Thánh Linh có thể cùng lúc hiện diện khắp mọi nơi. Khi Chúa Giê-xu còn sống trên đất, Ngài chỉ
có thể hiện diện ở mỗi lúc một nơi. Khi Ngài về trời, Ngài sai phái Đức Thánh Linh đến để sống bên
trong mỗi người tín đồ, giúp giải quyết các nan đề của chúng ta.
Giăng 14:16, 26 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác để ở với các
ngươi đời đời… Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Đấng
ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.

Áp dụng
1. Đấng giúp đỡ mà Đức Chúa Trời đã sai đến để ở luôn với bạn là:
a. vị mục sư quản nhiệm Hội Thánh của bạn.
b. Đức Thánh Linh.
c. vị tu sĩ trong khu vực bạn sống.
2. Đời sống người tín đồ Cơ-đốc là:
a) một mớ luật lệ mà bạn phải tuân giữ.
b) một cuộc tranh chiến liên tục để trở nên người tốt.
c) Đức Thánh Linh sống bên trong bạn.
3. Mục đích của Đức Chúa Trời khi sai Đức Thánh Linh đến là để Ngài:
a) sống trong bạn, dẫn dắt và giúp đỡ bạn.
b) thay thế chỗ của Chúa Giê-xu trên đất này.
c) cùng lúc hiện diện khắp mọi nơi.
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B. TRÁI CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Mục tiêu 2. Mô tả những cách thức khác nhau mà qua đó Đức Thánh Linh hành động trong đời sống bạn.

Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống bạn sinh ra những kết quả gọi là trái của Đức Thánh
Linh. Ngài ban cho bạn ước muốn làm điều lành và Ngài cũng ban cho bạn sức để thực hiện những điều
đó. Khi bạn để Ngài dẫn dắt và giúp đỡ mình, Ngài sẽ định hình và phát triển trong bạn một tính cách Cơđốc tuyệt vời. Thái độ, lời nói và hành động tốt đẹp của bạn sẽ cho thấy bạn là con của Đức Chúa Trời.
Gia đình lẫn bạn bè của bạn sẽ thích tiếp xúc với bạn, nhưng trên hết, trái Thánh Linh này sẽ làm vui lòng
Cha thiên thượng.
Ga-la-ti 5:22-23 Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục,
nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.
Giăng 15:8 Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào; ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ
làm môn đồ của ta vậy.

Áp dụng
4. “Trái” của Đức Thánh Linh tức là:
a) những người được nghe sứ điệp Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
b) các chân lý thuộc linh chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh.
c) những đức tính do Đức Thánh Linh tạo nên.
5. Hãy đọc Ga-la-ti 5:22-23 vài ba lần.
C. BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC THÁNH LINH
Mục tiêu 3. Kinh nghiệm cá nhân về quyền năng của Đức Chúa Trời.

Muốn sống theo ý thích riêng của mình là điều tự nhiên đối với chúng ta. Đây chính là khuynh hướng
của bản tánh con người. Chúng ta muốn làm điều mình thích thay vì làm những điều chúng ta biết mình
nên làm. Đây là lý do vì sao chúng ta cần lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh trong lòng mình khi Ngài
giục chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và cho chúng ta thấy con đường đúng.
Ga-la-ti 5:16, 25 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa
muốn của xác thịt. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ chỉ dẫn và thêm sức cho bạn, nhưng Ngài không đem bạn thẳng lên
thiên đàng. Bạn phải bước đi trên đôi chân của chính mình. Bạn phải hợp tác với Đức Thánh Linh và để
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cho Ngài dẫn dắt mình. Đây chính là điều mà Kinh Thánh gọi là “bước đi trong Thánh Linh”. Bạn đã làm
điều này rồi khi bạn đọc Kinh Thánh và thực hành điều Kinh Thánh dạy.
Áp dụng
6. Trong Ga-la-ti 5:16, “những điều ham muốn của xác thịt” là những điều khiến chúng ta :
a. chỉ nghĩ về mình và những điều mình muốn.
b. cung ứng những nhu cầu vật chất cho gia đình mình.
c. cải thiện nhà ở cũng như môi trường chung quanh mình.
7. Dưới đây là lời mô tả về ba người khác nhau. Lời mô tả nào chỉ về hành động “bước đi trong Thánh
Linh”?
a. Anh Đạt cầu nguyện xin Chúa tha tội và tiếp nhận sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
b. Chị Hồng dành nhiều thời gian mỗi ngày ở nhà thờ để chờ đợi Đức Chúa Trời bày tỏ cho mình biết
đích xác phải làm gì.
c. Anh Hùng vâng theo một tiếng nói bên trong mình rằng ông cần phải kiên nhẫn với các con mình thay
vì nổi nóng với chúng.
D. QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH BÊN TRONG BẠN
Mục tiêu 4. Chọn những lời mô tả về Đức Thánh Linh.

Chúa Giê-xu biết rằng các môn đồ Ngài sẽ cần một năng quyền lớn hơn sức riêng của họ để
thực hiện công tác mà họ cần phải làm vì cớ Đức Chúa Trời. Vì thế, Ngài bảo họ hãy đợi cho
đến khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh để có được quyền năng làm chứng nhân cho Ngài khắp cả
thế gian.
Công vụ các sứ đồ 1:4-5, 8 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem,
nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép
báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Nhưng
khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại
thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.
Giăng Báp-tít nói về Chúa Giê-xu:
Lu-ca 3:16 Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng
nước, song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm
phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
Sách Công vụ các sứ đồ ký thuật lại câu chuyện hào hứng về việc Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa
này của Ngài vào ngày Lễ Ngũ tuần, cũng như về các kết quả theo sau đó.
Công vụ 2:4-7, 11 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo
như Đức Chúa Trời cho mình nói. Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại
thành Giê-ru-sa-lem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều
nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó há
chẳng phải là người Ga-li-lê sao?… Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng
của Đức Chúa Trời.
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Sự kiện báp-têm bằng Đức Thánh Linh này còn được gọi là kinh nghiệm Lễ Ngũ tuần vì nó xảy ra lần
đầu tiên vào ngày Lễ Ngũ tuần. Khi một người phát biểu bằng quyền năng của Đức Thánh Linh và sử
dụng một thứ ngôn ngữ mà người đó chưa biết thì chúng ta thường gọi đó là glossalalia. Từ này trong
tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nói tiếng lạ”. Chúng ta cũng gọi đó là một kinh nghiệm charismatic, từ chữ
charisma trong Hy lạp, vốn có nghĩa là “ân tứ”. Điều này có nghĩa đây là một ơn của Đức Thánh Linh
hay một kinh nghiệm siêu nhiên.
Áp dụng
8. “Báp-têm bằng Đức Thánh Linh” chỉ về kinh nghiệm:
a. báp-têm bằng cách dầm mình xuống nước.
b. sanh bông trái theo như mô tả trong Ga-la-ti 5:22-23.
c. nói tiếng lạ theo như được ký thuật trong sách Công vụ 2:4.
9. Vào ngày Lễ Ngũ tuần, Đức Thánh Linh ban cho các môn đồ quyền năng để nói các thứ tiếng :
a) mới lạ chưa có ai biết.
b) bản thân họ không biết.
c) hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì.
Nói tiếng lạ là dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Linh đã đến. Nhưng đó chỉ là lúc khởi đầu. Chúa Giêxu còn hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta quyền năng. Quyền năng này nhằm hai mục đích:
Giúp chúng ta nói cho người khác biết về Chúa Giê-xu.
Giúp chúng ta cầu nguyện linh nghiệm hơn.
Khi người tín đồ làm chứng và cầu nguyện trong quyền năng của Đức Thánh Linh, những việc kỳ
diệu xảy ra để đáp lại lời cầu nguyện, có thể khiến nhiều người quay trở về với Chúa.
Công vụ 2:14 Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi
người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy và lắng tai nghe lời ta.
Công vụ 2: 41 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm và trong này ấy có độ ba ngàn
người thêm vào Hội thánh.
Công vụ 4: 31 Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh
Linh giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
Áp dụng
10. Mục đích của phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh là để người tín đồ nhận được quyền năng:
a. làm chứng và cầu nguyện hiệu quả hơn.
b. tự cứu rỗi mình.
c. chữa bệnh bằng phép lạ.
Quyền năng này cũng dành cho các Cơ đốc nhân ngày nay. Từ đầu thế kỷ 20, hàng triệu người thuộc
các giáo phái khác nhau trên khắp thế giới đã từng trải kinh nghiệm Lễ Ngũ tuần khi họ được báp-têm
bằng quyền năng.
Công vụ 2:38-39 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Giê-xu chịu
phép báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các
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ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức
Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.
Áp dụng
11. Bạn có muốn kinh nghiệm quyền năng này trong đời sống mình không? …………..…………..
Bạn có muốn có lửa của Đức Chúa Trời bùng cháy bên trong mình để có thể dễ dàng nói cho người khác
biết về Ngài không? ………………………………………………………………………………………..
Bạn có muốn cầu nguyện linh nghiệm hơn không? ……………………………………………………….
Kinh nghiệm kỳ diệu này về Lễ Ngũ tuần là dành cho bạn. Hãy xin Đức Chúa Trời làm báp-têm cho
bạn bằng Đức Thánh Linh.
E. CÁC ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Mục tiêu 5. Nhận biết những lẽ thật liên quan đến các ân tứ Thánh Linh.

Như bạn vừa đọc trong sách Công vụ các sứ đồ 2:38-39, chính Đức Thánh Linh được gọi là “sự ban
cho”. Từ này cũng chỉ về những khả năng mà Đức Thánh Linh ban cho các Cơ đốc nhân. Những sự ban
cho này còn được gọi là “ân tứ” của Đức Thánh Linh. Chúa Cứu Thế muốn Hội Thánh Ngài được đầy
dẫy quyền năng thuộc linh, nên Đức Thánh Linh đã ban các khả năng này cho các tín đồ trong Hội
Thánh. Nhờ đó, mỗi người có thể dự phần vào công tác cũng như vào sự tăng trưởng của Hội Thánh.
1 Cô-rinh-tô 12:4, 7, 11 Vả, có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Đức
Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người cho ai nấy đều được sự ích chung. Mọi điều đó là công việc của
đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.

Áp dụng
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12 Dưới đây là một số phát biểu về ân tứ của Đức Thánh Linh. Hãy khoanh tròn những mẫu tự trước mỗi
câu đúng.
a) Mọi Cơ đốc nhân đều có các ân tứ giống nhau.
b) Giới lãnh đạo Hội Thánh quyết định người nào sẽ nhận được ân tứ nào từ Đức Thánh Linh.
c) Mỗi cá nhân có thể được ban cho một ân tứ khác nhau, nhưng mọi người đều nhận được ích lợi khi ân
tứ ấy được sử dụng.
d) Mọi tín đồ đều có thể phục vụ Chúa vì hết thảy đều có ân tứ do Đức Thánh Linh ban cho.
13 Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời tiếp tục làm sống lại kinh nghiệm Lễ Ngũ tuần trên khắp thế giới.
14 Hãy xin Đức Thánh Linh ban cho bạn ân tứ phục vụ mà Ngài muốn bạn có. Hãy cầu nguyện để Ngài
cũng ban các ân tứ của Ngài cho các tín đồ khác trong Hội Thánh bạn.

Bạn Có Một Đấng Giúp Đỡ Mình

Kiểm lại các câu trả lời của bạn
7 c) Anh Hùng
1 b) Đức Thánh Linh.
8 c) nói tiếng lạ theo như được ký thuật trong sách Công vụ 2:4.
2 c) Đức Thánh Linh sống trong bạn.
9 b) bản thân họ không biết.
3 a) sống trong bạn, dẫn dắt và giúp đỡ bạn.
10 a) làm chứng và cầu nguyện hiệu quả hơn.
4 c) những đức tính do Đức Thánh Linh tạo nên.
12 Các câu c và d đúng
6 a) chỉ nghĩ về mình và những điều mình muốn.
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