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Bài Học 6

ĐỨC THÁNH LINH VÀ SỐNG CUỘC ĐỜI
THÁNH THIỆN
CÂU GỐC: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh
em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể
của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa
Giê-su Christ chúng ta đến” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: I Phi-e-rơ 1:1416; Ê-sai 6:3; Hê-bơ-rơ 12:14; I Cô-rinh-tô 6:11; I Ti-mô-thê 1:8; Thi
thiên 15:1, 2.

T

hật rất dễ dàng cho lòng chúng ta trở nên cứng cỏi để chống lại sự
thánh thiện của Đức Chúa Trời. Và cũng rất dễ để quên là Đức Chúa
Trời ghét tội lỗi và sự dữ đến chừng nào.
Nhưng sự thánh thiện là một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh. Sự
theo đuổi một đời sống thánh thiện nên là mục tiêu của mọi Cơ Đốc nhân.
Chúng ta cũng mong muốn sống yêu thương và tinh khiết như Đức Chúa
Giê-su. Chúng ta phải cảm thấy buồn sâu xa bởi những người có thái độ
“Tôi thánh thiện hơn bạn”. Nhưng, đồng thời, chúng ta nên mong muốn
sống một cuộc đời trong sạch và thánh thiện.
Tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thánh thiện của Ngài đi đôi với nhau.
Hai điều này không thể tách rời. Nếu không có sự thánh thiện của Đức
Chúa Trời, tình yêu của Ngài sẽ chỉ là một cảm giác. Nếu không có tình
yêu, sự thánh thiện của Đức Chúa Trời có vẻ nghiêm khắc và không thân
thiện. Đi đôi với nhau, tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thánh thiện của
Ngài là những phần căn bản nhất của Ngài.
Vì vậy, Đức Thánh Linh liên hệ chặt chẽ với mục tiêu của chúng ta về
đời sống thánh thiện. Suy cho cùng, tên của Đức Chúa Trời là Đức Thánh
Linh. Và Ngài được gọi là “Thần Linh của thánh đức” (Rô-ma 1:4). Vậy
thì tên của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là thánh. Tên của
Ngài nhắc nhở chúng ta rằng ước vọng lớn của Đức Chúa Trời là làm cho
tội nhân trở nên thánh nhân.
Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn sự nên thánh và sống một đời
thánh thiện nghĩa là gì.
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5 Tháng 2

SỰ THÁNH THIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Đọc I Phi-e-rơ 1:14-16. Tại sao sự thánh thiện của Đức Chúa Trời
là lý do lớn nhất cho chúng ta để sống một cuộc đời thánh thiện? Điều
gì khiến bạn sống một cuộc đời thánh thiện? Đức Chúa Trời là thánh
nghĩa là gì?
Ngày nay rất phổ thông để nói về tình yêu của Đức Chúa Trời mà không
đề cập đến sự thánh của Ngài. Đúng, Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
Đồng thời, tên của Ngài trong Kinh Thánh liên quan với ý tưởng về sự
thánh hơn là với bất kỳ ý tưởng nào khác (Thi thiên 89:18; Ê-sai 40:25;
Giê-rê-mi 51:5; Ê-xê-chi-ên 39:7; Khải huyền 4:8). Đó là vì chữ thánh miêu
tả tâm trí Đức Chúa Trời rất tinh khiết. Sự thánh của Chúa cho thấy rằng
Ngài hoàn toàn tốt. Và điều đó có nghĩa là trong Ngài hoàn toàn không có
điều ác.
Đức Chúa Trời có quyền lực không giới hạn. Ngài có kiến thức hoàn
hảo, và Ngài có quyền phép để ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Nhưng giả sử
Ngài có tất cả quyền lực nhưng không thánh, thì chúng ta sẽ sợ quyền năng
của Ngài. Thay vào đó, Ngài là Đức Chúa Trời mà chúng ta nên yêu thương.
Quyền năng của Ngài là quyền năng thánh. Sự thương xót của Ngài là
sự thương xót thánh. Sự khôn ngoan của Ngài là sự khôn ngoan thánh. Và
tình yêu của Ngài là tình yêu thánh. Vì vậy, sự thánh là chữ để miêu tả Đức
Chúa Trời đúng nhất. Hơn bất kỳ chữ nào khác, chữ này miêu tả Ngài là ai.
Nói rằng Đức Chúa Trời không tinh khiết hay không thánh có thể còn tệ
hơn là từ chối Ngài. Từ chối Đức Chúa Trời hằng sống thì cũng giống như
nói rằng không có Đức Chúa Trời. Nhưng nói Đức Chúa Trời không tinh
khiết hay không thánh là nói Ngài xấu xa và đáng ghét.
Sự thánh thiện của Đức Chúa Trời phân rẽ Ngài khỏi tội lỗi. Ngài chỉ
làm và nghĩ những điều tốt, vì Ngài là tốt. Nói cách khác, sự thánh thiện có
nghĩa là có một tấm lòng tinh khiết và chỉ làm những sự lựa chọn tốt lành
và tinh khiết. Điều đó có nghĩa là tách biệt khỏi tội lỗi. Và đối với chúng
tôi, điều này có nghĩa là làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Ê-sai 6:3 và Khải huyền 4:8 miêu tả Đức Chúa Trời là “Thánh thay,
thánh thay, thánh thay.” Những người viết Kinh Thánh lặp đi lặp lại một
chữ quan trọng. Họ lặp lại các chữ để kêu gọi sự chú ý vào những gì đang
nói. Đức Chúa Giê-su cũng kêu gọi sự chú ý với những ý tưởng quan trọng
bằng cách lặp lại lời nói. Ví dụ, Ngài lặp đi lặp lại “Quả thật, quả thật (Giăng
5:24; Giăng 6:47,) và “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem” (Ma-thi-ơ 23:37).
Ngài cũng nhắc lại tên của một người hai lần: “Ma-thê, Ma-thê” (Lu-ca
10:41). Sự thánh thiện của Đức Chúa Trời là điều duy nhất được lặp đi lặp
lại ba lần trong một câu, và đó là về chính Đức Chúa Trời. Lặp đi lặp lại
chữ “thánh” ba lần trong một câu có nghĩa là sự thánh khiết rất quan trọng.
Bạn sẽ sợ Chúa thế nào nếu Ngài không thánh và yêu thương? Câu
trả lời của bạn cho biết lý do tại sao chúng ta nên biết ơn Đức Chúa Trời
vì Ngài thánh khiết và yêu thương?
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SỰ THÁNH KHIẾT NGHĨA LÀ GÌ?
“Hãy đến gần Đức Chúa Giê-su hơn. Bên cạnh Đức Chúa Giê-su, bạn
sẽ thấy mình thực sự tội lỗi. Thấy mình rõ ràng như vậy là bằng chứng cho
thấy sự dối trá của Sa-tan đã bị mất quyền lực. Đây là bằng chứng cho thấy
quyền lực ban sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời đang làm việc trong
đời sống của bạn.” – Phỏng trích Ellen G. White, Steps to Christ, tr. 64, 65.
Đọc Ê-phê-sô 1:4; Ê-phê-sô 5:25-27; và Hê-bơ-rơ 12:14. Trong những
câu này, mục đích của Đức Chúa Trời là gì cho tất cả dân sự của Ngài và
cho Hội thánh?

Sự thánh khiết vừa là món quà của Ðức Chúa Trời vừa là mạng lệnh của
Ngài. Chúng ta nên cầu xin sự nên thánh mỗi ngày. Và chúng ta phải cầu
xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta sống thánh khiết mỗi ngày. Suy cho cùng,
sự thánh là trái của Thánh Linh, và được bày tỏ qua đời sống của chúng ta.
Điều này cũng được bày tỏ khi chúng ta bước đi bởi Đức Thánh Linh với
Đấng Christ mỗi ngày (Ga-la-ti 5:16, 22, 25). Sự thánh khiết, trong một
chữ, là giống như Đấng Christ, nghĩa là sống đời vị tha như Ngài. Đây có
nghĩa là thuộc về Đức Chúa Giê-su, sống như con cái Ngài, yêu mến và
vâng lời Ngài. Điều đó cũng có nghĩa là càng ngày càng giống Ngài nhiều
hơn. Nói cách khác, định nghĩa căn bản của sự thánh khiết là được dành
riêng cho một mục đích đặc biệt cho Đức Chúa Trời. Mặt khác, sự thánh
cũng có nghĩa là tốt lành và tinh khiết trước mặt Chúa. Cả hai định nghĩa
phải đi đôi với nhau.
Trong Tân Ước, tín đồ được gọi là thánh. Mối tương giao đặc biệt của
họ với Chúa Giê-su biệt riêng họ cho một mục đích đặc biệt. Là thánh
không làm cho họ hoàn hảo và vô tội, nhưng giúp thay đổi họ để họ có
thể bắt đầu sống một cuộc đời trong sạch và thánh khiết. (I Cô-rinh-tô
1:2, Phao-lô gọi các tín đồ Cô-rinh-tô là “thánh đồ”). Sự tăng trưởng của
chúng ta trong sự nên thánh là một quá trình cả đời. Có nghĩa là lựa chọn
để được lấp đầy mọi khoảnh khắc với Thánh Linh Chúa. Có nghĩa là sống
từng giây phút trong sự hiện diện của Ngài. Sau đó chúng ta sẽ được biến
đổi giống như Ngài.
Đức Chúa Trời đã làm cho những người tội lỗi có thể nên thánh. Vậy
tại sao họ vẫn phải theo đuổi sự nên thánh hoặc sống một đời thánh
khiết? Hai ý tưởng dường như trái ngược với nhau. Nhưng chúng ta
biết rằng chúng ta đã thuộc về Ngài. Và chúng ta biết rằng Ngài chấp
nhận chúng ta vì sự chết của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá. Vì vậy,
biết được hai điều này khiến cho nhu cầu của chúng ta để sống một đời
thánh khiết dễ hiểu hơn thế nào?
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ĐẤNG LÀM CHO CHÚNG TA NÊN THÁNH
I Cô-rinh-tô 6:11; Tít 3:5; và Hê-bơ-rơ 13:12 nói gì với chúng ta về
sự nên thánh?

Chúng ta được nên thánh bởi đức tin (Hê-bơ-rơ 11:6) nhờ quyền phép
của Đức Thánh Linh (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; I Phi-e-rơ 1:2). Sứ đồ Phao-lô
viết, “Nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức
Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng
công bình rồi” (I Cô-rinh-tô 6:11). Vì vậy, Đức Chúa Giê-su đã làm cho
chúng ta lớn lên trong sự thánh khiết trong suốt cuộc đời chúng ta. Ngài
khiến trái của Thánh Linh phát triển trong chúng ta. Ngài thay đổi chúng
ta nên giống như Ngài. Và, sự thay đổi này “bởi Chúa, là Thánh Linh” (II
Cô-rinh-tô 3:18).
Đọc Ga-la-ti 5:16, 17. Phao-lô nói gì trong những câu này?
Có một cuộc chiến xảy ra trong mỗi tín đồ. Cuộc chiến mà tất cả chúng
ta phải đối diện đến từ sự kiện là tội lỗi sống ở trong chúng ta (Rô-ma
7:20). Sứ đồ Phao-lô biết về trận chiến này. Ông đã nói về nó khi đến cuối
cuộc đời mình, “Tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ
làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi
nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa
Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 3:13, 14).
Đọc Hê-bơ-rơ 12:1, 2. Trong những câu này, cuộc đấu tranh của đức
tin là gì mà chúng ta phải tham gia để chống lại tội lỗi?
Chúng ta được kêu gọi để chiến đấu chống lại tội lỗi. Chúng ta chỉ có
thể chiến thắng nếu chúng ta “nhìn xem Đức Chúa Giê-su, là cội rễ và cuối
cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu
lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức
Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2). Chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể giúp
chúng ta chiến thắng tội lỗi. Đó là nhờ Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhìn
vào Đức Chúa Giê-su. Khi nhìn vào Chúa Giê-su, chúng ta sẽ không ham
muốn tội lỗi (Hê-bơ-rơ 12:1). Nhìn vào Ngài, chúng ta sẽ được khuyến
khích để sống một đời thánh khiết trong quyền năng của Ngài.
Giả sử có người hỏi bạn, “Làm thế nào tôi có thể đánh bại tội lỗi như
lời Kinh Thánh đã hứa?” Bạn sẽ trả lời thế nào, và tại sao?
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LUẬT CỦA SỰ THÁNH KHIẾT LÀ LUẬT CỦA ĐỨC
CHÚA TRỜI

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta giữ luật pháp của
Ngài. Nhưng điều này đặt ra một câu hỏi. Tại sao chúng ta phải giữ luật
pháp nếu chúng ta không được cứu bởi luật pháp? Câu trả lời được tìm
thấy trong ý tưởng của sự thánh khiết.
Ðọc Rô-ma 7:12 và I Ti-mô-thê 1:8. Phao-lô dùng những lời nào để
miêu tả luật pháp trong các câu này? Luật pháp cho thấy bản tính của
Đức Chúa Trời thế nào?
Luật pháp là thánh, công bằng và tốt lành. Đi chung với nhau, ba chữ
này chỉ có thể miêu tả Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Vì vậy, luật
pháp cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là ai.
Để sống một cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta
sống theo luật pháp Đức Chúa Trời. Luật pháp không thay đổi. Ðức Chúa
Trời không thay đổi. Ngài luôn luôn là thánh. Luật pháp của Ngài cũng
vậy. Đức Chúa Giê-su phán Ngài đến không phải để phá luật pháp. Thay
vào đó, Ngài cho chúng ta thấy rằng tất cả các phần của luật pháp Ngài
phải được tuân giữ (Ma-thi-ơ 5:17-19). Tuy nhiên, giữ luật pháp không
phải là cố gắng để tự cứu mình bằng những việc làm tốt. Giữ luật pháp là
một hành động của đức tin. Luật pháp không cứu chúng ta, và không bao
giờ có thể. Luật pháp không bao giờ là cách của chúng ta để được sự cứu
rỗi. Thay vào đó, luật pháp là con đường của những người được cứu. Luật
pháp cho thấy làm thế nào để sống cuộc đời của mình và làm thế nào để
yêu thương người khác. Suy cho cùng, Đức Chúa Giê-su cảnh báo chúng
ta về những gì sẽ xảy ra khi người ta quay lưng lại với luật pháp của Ngài:
“Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ
nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:12). Nói cách khác, tình yêu trở nên lạnh lẽo khi
luật pháp bị coi thường.
Đọc Rô-ma 13:10 và Ma-thi-ơ 22:37-40. Trong những câu này, tại sao
yêu thương là sự làm trọn luật pháp?
Luật pháp Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn cho sự thánh khiết. Và tình yêu
là trung tâm của sự thánh khiết Ngài. Vì vậy, tình yêu là câu trả lời cho
hành động của Đức Chúa Trời để cứu chúng ta. Và điều này được bày tỏ
bởi một đời sống vâng phục trung tín với Ngài. Bạn không thể là môn đồ
đích thực của Đức Chúa Giê-su mà không giữ luật pháp. Có thể giữ luật
pháp mà không có tình yêu. Nhưng để bày tỏ tình yêu đích thực, bạn phải
giữ luật pháp. Tình yêu thật thì phải trung thành. Tình yêu không bỏ luật
pháp, nhưng làm trọn luật pháp.
Tại sao luật pháp là sự miêu tả hoặc hình ảnh của tình yêu Đức Chúa
Trời đối với chúng ta? Tình yêu và sự vâng phục liên quan với nhau thế nào?
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THEO ĐUỔI SỰ NÊN THÁNH
Đọc Thi thiên 15:1, 2; Ê-phê-sô 4:22-24; và II Ti-mô-thê 2:21. Những
câu này nói sự thánh khiết là gì?
Sự thánh khiết là điều đầu tiên phải có trước khi chúng ta có thể thực
sự tận hưởng hạnh phúc và mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta
cần phải có sự thánh thiện để thật sự phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta
biết chân lý của câu nói, “Gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một
thói quen, gặt một bản tính.” Điều này có nghĩa là những gì chúng ta làm
và cách chúng ta làm nói lên chúng ta là ai. Có một câu nói tương tự, “Bản
tính là định mệnh.” Nói cách khác, sự suy nghĩ, cảm xúc và hành động của
bạn có ảnh hưởng sâu xa trên con người bạn trong đời này và kết quả là
những gì bạn sẽ làm. Và điều duy nhất mỗi tín đồ sẽ đem lên thiên đàng là
bản tính của họ.
Chúng ta không thể tự mình phát triển những thói quen mới và tốt
hơn, và bản tính mới và tốt hơn. Chúng ta không thể làm cho mình nên
thánh. Tập thói quen mới là cách mà Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng
ta trở nên thánh khiết. Sau đó, thói quen rất quan trọng trong đời sống Cơ
đốc nhân, và giúp chúng ta phát triển đức tính (hành vi tốt). Những đức
tính này bao gồm kiên nhẫn, yêu thương, trung tín, nhân từ, hiền lành,
mềm mại và tiết độ.
Điều gì xảy ra khi Thánh Linh đầy tràn lòng chúng ta? Chúng ta trở nên
người hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thường làm công việc của
Ngài và quên rằng Ngài là Đấng làm cho chúng ta nên thánh. Chúng ta
quên mất ai là người sẽ hoàn thành “việc lành” mà Ngài đã bắt đầu trong
chúng ta (Phi-líp 1:6). Chúng ta bận rộn làm tất cả mọi thứ cho Chúa, và
quên tận hưởng thời gian với Ngài trong lời cầu nguyện.
Sẽ có những người nghĩ rằng họ làm công việc vĩ đại cho Chúa, nhưng
thực sự họ đã không theo Chúa gì cả. Đức Chúa Giê-su phán, “Ngày đó,
sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng
từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ
sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao” (Ma-thi-ơ 7:22, 23).
Điều này nói lên rằng có những người được hướng dẫn bởi Đức Chúa Trời,
và có những người được dẫn dắt bởi cái tôi.
Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta? Dưới đây là
hai điều chúng ta cần làm sẽ giúp chúng ta biết rằng Ngài đang hướng dẫn
cuộc đời chúng ta. Trước hết, chúng ta phải dành thời gian để lắng nghe
tiếng gọi của Ngài. Vì giả sử chúng ta không nghe. Sau đó, chúng ta bị nguy
hiểm là cái tôi dẫn dắt và làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Nhưng công
việc của chúng ta phải đến từ Đức Chúa Trời. Giả sử công việc của chúng
ta không đến từ Chúa, thì chúng ta sẽ không có sức mạnh, không có quyền
lực, không có sự bình an, Thứ hai, nhu cầu lớn nhất của chúng ta là để
dành thời gian với Chúa. Và chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của Ngài.
Chúng ta sẽ nhận được sức mạnh mới từ Kinh Thánh.
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Làm thế nào để chúng ta hiểu được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời?
Thật rất khó để chúng ta hiểu điều này. Chúng ta là con người tội lỗi, và
Đức Chúa Trời là quá toàn thiện. Ngài không phải là một phần của thế giới
tội lỗi và sự chết mà chúng ta kinh nghiệm. Và đây là điều tuyệt vời nhất:
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội để dự phần vào sự thánh khiết của
Ngài. Cơ hội này là một phần của mối quan hệ giao ước với Ngài. “Hãy
truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta, Giê-hô-va
Đức Chúa Trời các ngươi, vốn là thánh” (Lê-vi Ký 19:2). Hoặc, như sách
Hê-bơ-rơ nói, “Chúa phán: kìa, nhựt kỳ đến, khi đó ta sẽ cùng nhà Y-sơra-ên và nhà Giu-đa lập một ước mới... Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà
ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong
trí họ và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta”
(Hê-bơ-rơ 8:8, 10). Trong những câu này, chúng ta có thể thấy sự liên quan
giữa sự thánh khiết, giao ước, và luật pháp. Chúng ta không thể là thánh
mà không tuân giữ luật pháp của Chúa. Và chúng ta tuân giữ luật pháp của
Ngài vì ĐứcThánh Linh viết luật pháp trong lòng chúng ta. Thật là một
đặc ân tuyệt vời đã ban cho chúng ta: “được dự phần trong sự thánh khiết
Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10)! Và chúng ta bày tỏ sự thánh khiết của chúng ta
bằng cách yêu mến tuân giữ luật pháp Ngài.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Bạn sẽ nói gì với những người muốn biết làm thế nào để chiến thắng
2.
3.

4.
5.

tội lỗi trong cuộc đời của mình?
Có luật pháp của Đức Chúa Trời viết trong lòng chúng ta nghĩa là gì?
Tại sao điều này khác với việc luật pháp chỉ viết trên bảng đá?
Khi nghĩ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì bạn nghĩ về gì? Hãy
để mỗi người trong lớp nói về những gì họ tưởng tượng sự thánh khiết
của Đức Chúa Trời như thế nào. Đức Chúa Giê-su bày tỏ cho chúng ta
những gì về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời?
Nền tảng cho sự thánh khiết của chúng ta là gì? Làm thế nào để chúng
ta nên thánh?
Chúng ta đã đọc trong bài học hôm thứ Tư, “Luật pháp không cứu
chúng ta, và không bao giờ có thể. Luật pháp không bao giờ là cách của
chúng ta để được sự cứu rỗi. Thay vào đó, luật pháp là con đường của
những người được cứu.” Luật pháp quan trọng thế nào đối với những
Cơ Đốc nhân mà Đức Thánh Linh đang làm việc?
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