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Bài Học 2

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

Đ

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

8 Tháng 1

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

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

9 Tháng 1

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

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

10 Tháng 1

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

11 Tháng 1

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

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

12 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH VÀ ĐẤNG CHRIST

Đức Thánh Linh giúp Đức Chúa Giê-su làm nhiều việc trong thời gian
Ngài sống trên đất. Ngài đã làm cho Đức Chúa Giê-su có thể sinh ra như
một Hài nhi (Lu-ca 1:34, 35). Ngài tuôn đổ quyền năng trên Đức Chúa
Giê-su để thi hành sứ mạng (Lu-ca 3:21, 22). Quyền năng này giúp Đức
Chúa Giê-su hoàn thành công việc như là Đấng Mê-si, và khiến Đức Chúa
Giê-su có thẩm quyền để ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ Ngài. Và
Đức Thánh Linh hướng dẫn và giữ gìn Chúa Giê-su mạnh mẽ khi Ngài bị
cám dỗ (Mác 1:12; Ma-thi-ơ 4:1; Lu-ca 4:1, 2, 14).
Sự chiến thắng của Đức Chúa Giê-su trên tội lỗi ban cho Ngài quyền lực
để “cứu những kẻ bị cám dỗ” (Hê-bơ-rơ 2:18; so sánh với Hê-bơ-rơ 4:15,
16). Chính Đức Thánh Linh đã cho Đức Chúa Giê-su quyền lực để làm
công việc cứu rỗi này (Hê-bơ-rơ 9:14). Ngài đã phục sinh Đức Chúa Giêsu (I Phi-e-rơ 3:18). Tuy nhiên, trong tất cả các công việc này, Đức Thánh
Linh đứng ở phía sau. Thay vào đó, Ngài đã chọn để đem Đức Chúa Giê-su
Christ đến trung tâm của sự chú ý.
Hãy đọc Lu-ca 24:44-49; Ga-la-ti 5:16-23; và Ê-phê-sô 4:23, 24. Trong
những câu này, chúng ta học được gì về công việc của Đức Thánh Linh?
Đức Thánh Linh làm sáng danh Đức Chúa Giê-su thế nào?
Đức Thánh Linh làm sáng danh Đức Chúa Giê-su bằng các cách sau:
Ðức Thánh Linh dạy về Đức Chúa Giê-su trong Kinh Thánh. Chúng ta
có thể tin những gì Đức Thánh Linh phán. Ngài dạy chúng ta tất cả mọi
thứ chúng ta cần biết về Đấng Christ và sự cứu chuộc. Không có gì là thiếu
sót từ những điều Ngài dạy chúng ta. Ngài không lừa dối chúng ta. Tất cả
những gì chúng ta cần biết đều có trong Kinh Thánh. Chúng ta phải đọc
Lời Chúa trong đức tin, và phải tuân theo lời dạy của Ngài.
Ðức Thánh Linh kéo người ta vào mối quan hệ cứu rỗi với Đức Chúa
Giê-su Christ. Ngài dịu dàng làm việc trên tâm trí người ta. Ngài ban cho
họ sự hiểu biết, sau đó, họ có thể hiểu được những điều thiêng liêng. Ngài
khiến họ sẵn sàng đặt niềm tin vào Đức Chúa Giê-su. Ngài giúp họ chấp
nhận Đức Chúa Giê-su như Đấng Lãnh đạo và Cứu Chúa của họ.
Ðức Thánh Linh giúp chúng ta có bản tính của Đấng Christ (sự tốt
lành; thánh thiện). Ngài giúp chúng ta trở nên giống Đấng Christ trong đời
sống chúng ta (Ga-la-ti 5:22, 23). Và nhờ huyết của Chúa Giê-su chúng ta
chiến thắng tội lỗi (Khải huyền 12:11). Đức Thánh Linh ban cho chúng ta
sức mạnh để vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.
Ðức Thánh Linh giúp chúng ta sống cuộc đời phục vụ người khác giống
như Chúa Giê-su đã làm. Ngài giúp chúng ta yêu thương và vị tha. Ngài
kêu gọi chúng ta làm công việc đặc biệt cho Đức Chúa Trời. Ngài giúp
chúng ta tiếp cận với những người khác để kéo họ đến với Đấng Christ.
Đức Thánh Linh giúp chúng ta có bản tính của Đấng Christ. Công
việc này trong đời sống chúng ta đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa
Cha thế nào?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Chắc chắn là công việc của Đức Thánh Linh rất quan trọng trong việc
chúng ta đồng đi với Chúa. Chúng ta có thể không thấy công việc của Đức
Thánh Linh, nhưng có thể thấy kết quả của việc Ngài làm. Giả sử cuộc đời
của bạn đã thay đổi nhờ đức tin vào Đức Chúa Giê-su, và bạn đã thay đổi
chỉ vì công việc của Đức Thánh Linh trong bạn. “Chúng ta không thể nhìn
thấy gió. Nhưng chúng ta có thể thấy và cảm nhận tác động của gió. Trong
cùng một cách, công việc của Đức Thánh Linh trên linh hồn sẽ được thấy
trong mỗi hành động của những người cảm thấy quyền năng cứu rỗi của
Ngài. Thánh Linh của Đức Chúa Trời phải điều khiển hoàn toàn tâm trí
của chúng ta. Sau đó, Ngài có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời chúng ta.
Những suy nghĩ tội lỗi được bỏ đi, chúng ta không còn làm điều ác. Tình
yêu, lòng nhu mì, và hòa bình thay thế cho sự tức giận, ganh ghét, và tranh
cãi. Sự vui mừng thay thế cho buồn rầu. Cả khuôn mặt bày tỏ ánh sáng của
thiên đàng.” – Phỏng rích Ellen G. White, The Desire of Ages, tr. 173.
Những lời hứa này thật tuyệt vời! Đời sống của nhiều người đã bày tỏ
họ thực sự đang sống. Nhưng công việc của Đức Thánh Linh không phải
xảy ra chỉ một lần. Chúng ta không ngay lập tức trở nên người mà chúng ta
muốn. Một đời sống đức tin và vâng phục Chúa là một cuộc đời đấu tranh.
Đó là một cuộc sống đầu phục. Đời sống này liên quan đến sự ăn năn khi
chúng ta sa ngã. Đức Thánh Linh là Đấng Hỗ trợ thiên thượng của chúng
ta. Ngài làm việc trong đời sống để làm cho chúng ta thành những người
mới trong Đấng Christ. Nhưng quá trình này là công việc của cả một cuộc
đời. Lỗi lầm và yếu điểm của chúng ta phải đưa chúng ta đến việc đầu phục
Chúa nhiều hơn. Nhưng chúng ta đừng để ma quỷ dùng lỗi lầm để ngăn
cản chúng ta trong đời sống theo Chúa. Ma quỷ luôn luôn muốn tiêu diệt
những hy vọng của chúng ta. Nó sẽ cố gắng làm cho chúng ta cảm thấy
khủng khiếp về những tội mình đã phạm trong quá khứ. Khi đó chúng ta
phải luôn nhớ đến Đức Chúa Giê-su đã chết vì những kẻ có tội. Chúng ta là
những tội nhân cần ân điển (lòng thương xót và tha thứ). Đức Chúa Giê-su
đã chết cho chúng ta để ban cho chúng ta ân điển đó.

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