25 Tháng 2 – 3 Tháng 3
Bài Học 9

ĐỨC THÁNH LINH VÀ HỘI THÁNH
CÂU GỐC: “Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh
Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức
phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một
Chúa, một đức tin, một phép báp-têm” (Ê-phê-sô 4:3-5).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Ê-phê-sô 1:22,
23; I Cô-rinh-tô 12:13; Rô-ma 6:3-7; Công vụ 17:11; Ê-phê-sô 4:5, 6;
Công vụ 2:4-11.

Đ

ôi khi chúng ta nghĩ rằng Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống
chỉ mỗi lúc một người. Đúng, Đức Thánh Linh làm việc trong đời
sống cá nhân, và các tín đồ là nền tảng của một cộng đồng thiêng
liêng. Nhưng Đức Thánh Linh cũng có trách nhiệm đối với đời sống của
hội thánh Đấng Christ.
Chúng ta thường nghĩ rằng hội thánh sống động và phát triển vì những
gì chúng ta làm cho Chúa. Đúng, Đức Chúa Trời muốn hội thánh đạt được
chương trình vinh quang của Ngài, và Ngài muốn làm như vậy với sự giúp
đỡ của chúng ta. Nhưng công việc chúng ta không phải là lý do thật sự để
có một hội thánh. Cũng không phải là hội thánh sống bởi vì có các nhà
lãnh đạo giỏi và tổ chức tốt. Những điều này thì rất quan trọng, nhưng hội
thánh sống được vì những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua Đức
Thánh Linh. Và hội thánh sống vì những gì Đức Chúa Trời tiếp tục làm qua
Đức Thánh Linh Ngài.
Đức Thánh Linh tạo ra một cộng đồng thiêng liêng và sự thông công
trong hội thánh. Nền tảng uy quyền của hội thánh là Kinh Thánh. Đức
Thánh Linh soi dẫn người ta để viết Kinh Thánh, và cũng một Thánh Linh
hướng dẫn người ta để sống theo Kinh Thánh. Kinh Thánh là nền tảng cho
sự hiệp nhất của đức tin trong hội thánh. Sẽ không có một hội thánh nếu
không có công việc của Đức Thánh Linh. Không có Thánh Linh, hội thánh
không thể truyền bá Phúc âm cho thế giới.
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Thứ Nhất

26 Tháng 2

ĐỨC THÁNH LINH KHIẾN CHÚNG TA NÊN MỘT
VỚI ĐẤNG CHRIST
Đức Thánh Linh làm chúng ta nên một bằng nhiều cách. Trước hết
Ngài làm cho chúng ta nên một với Đấng Christ. Sự hiệp nhất đó là lý do
tại sao có hội thánh. Sau đó, Đấng Christ là đầu của hội thánh (Ê-phê-sô
1:22, 23; Ê-phê-sô 5:23). Và Đức Thánh Linh giúp chúng ta tham gia như
một với chính Đấng Christ.
Là một với Đấng Christ là khởi đầu của tất cả các ơn phước của sự cứu
rỗi. Đó là vì tất cả những gì chúng ta có trong Chúa đến từ Đức Thánh
Linh. Lý do thứ nhất, hiệp một với Đấng Christ làm cho chúng ta thành
những con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Lý do thứ hai, sự làm sạch và
sự tha thứ của chúng ta đến từ sự hiệp một với Đức Chúa Giê-su. Và hiệp
một với Ngài làm cho chúng ta nên thánh, và cho chúng ta quyền lực để
chiến thắng tội lỗi.
Thân thể và bản chất của chúng ta sẽ được biến hóa khi Chúa đến lần
Thứ Hai. Sự thay đổi này là kết quả của việc chúng ta là một với Đấng
Christ. Vì vậy, Đức Chúa Giê-su phải là nền tảng cho toàn bộ kinh nghiệm
của chúng ta là Cơ Đốc nhân.
Đọc Ê-phê-sô 2:18, 20-22 và I Phi-e-rơ 2:6, 7. Những câu này cho
chúng ta biết gì về công việc của Đấng Christ và Đức Thánh Linh trong
việc tạo ra hội thánh?

Qua Đức Thánh Linh, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Giê-su là Vầng Đá. Ngài là nền tảng của sự cứu rỗi chúng ta. Tất cả
các phần khác của hội thánh được xây dựng trên Ngài.
Công việc của Thánh Linh trong đời sống cá nhân dẫn đến việc xây
dựng một cộng đồng đức tin là hội thánh. Thứ nhất, chúng ta kinh nghiệm
sự cứu rỗi qua đức tin vào chỉ một mình Đức Chúa Giê-su. Tiếp theo, tình
yêu của Đức Chúa Trời cảm động lòng chúng ta. Sau đó, chia sẻ “sự yêu
thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh” (II Côrinh-tô 13:14) trong hội thánh.
Mỗi tín đồ giống như các viên gạch. Đức Chúa Trời dùng họ để dựng
nên một hội thánh mới “trong Thánh Linh” (Ê-phê-sô 2:22). Vì vậy, là
những người đi theo Đấng Christ, chúng ta nên “dùng dây hòa bình giữ
gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3).
Đọc Cô-lô-se 3:12-14. Theo những câu này, một Cơ Đốc nhân nên
đối xử với những người khác thế nào? Hành động theo cách này giúp
cho sự hiệp nhất trong hội thánh thế nào? Tại sao đối xử với người khác
theo cách này rất quan trọng để có được sự hiệp một trong hội thánh?
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Thứ Hai

27 Tháng 2

ĐỨC THÁNH LINH HIỆP MỘT CHÚNG TA QUA
PHÉP BÁP-TÊM
Đọc I Cô-rinh-tô 12:13. Trong câu này, phép báp-têm giúp chúng ta
hiệp một với Đấng Christ và Thánh Linh thế nào?
Thánh Linh làm cho chúng ta thành một thân thể (hội thánh) của các
tín đồ. Chúng ta đi vào nước thiêng liêng của Đấng Christ qua phép báptêm. Chúng ta chịu phép báp-têm để gia nhập hội thánh địa phương. Vì
vậy, phép báp-têm liên quan đến mối tương giao của chúng ta với các tín
đồ khác và mối tương giao của họ trong hội thánh đối với chúng ta. Đó là
vì những người theo Đấng Christ không thể sống một mình. Chúng ta đều
cần sự hỗ trợ, khuyến khích, và giúp đỡ của người khác. Và chúng ta chắc
chắn không thể làm công việc của Đức Chúa Trời một mình. Đức Chúa
Trời tạo nên hội thánh vì lý do này. Đi theo Đấng Christ có nghĩa là chia sẻ
cuộc sống của các tín đồ khác trong hội thánh. Vì lý do này, phép báp-têm
thì công khai, cho thấy chúng ta đã chọn để đi theo Đấng Christ. Chia sẻ
cuộc sống của hội thánh cũng cho thấy rằng chúng ta đang đi theo Đấng
Christ.
Theo Rô-ma 6:3-7, phép báp-têm là biểu tượng cho điều gì?
Phép báp-têm là một hành động tượng trưng cho sự chết với Đức Chúa
Giê-su, được chôn trong nước, và được sống lại cho đời sống mới trong
mối tương giao với Đấng Christ, là Chúa và Đấng Cứu Thế chúng ta. Đây
là một biểu tượng của cuộc sống cũ đã chết trên thập tự giá, một biểu
tượng công khai rằng chúng ta đã tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa
của mình.
“Phép báp-têm tượng trưng cho sự chúng ta đã chết về đời sống tội lỗi
và hứa nguyện sống một đời sống mới trong Đấng Christ. Sự hứa nguyện
này được thực hiện trước tất cả thiên đàng và toàn thể vũ trụ. Nhân danh
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một người được
chôn cùng với Đấng Christ trong phép báp-têm; sau đó, được nâng lên
khỏi mặt nước để sống đời sống mới của sự vâng phục trung thành với
Đức Chúa Trời.” – Phỏng trích Ellen G. White Comments, The SDA Bible
Commentary, quyển 6, tr. 1074.
Phép báp-têm là một bước đi tích cực về đức tin. Những người muốn
thuộc về Đức Chúa Trời và muốn sống dưới thẩm quyền của Ngài đều phải
chịu báp-têm. Nói cách khác, phép báp-têm là dấu hiệu của sự ăn năn thật,
một sự thay đổi để sống tốt hơn trong Chúa. Chúng ta hứa sẽ trung thành
với Đức Chúa Trời và điều răn của Ngài. Và Chúa hứa rằng chúng ta có thể
phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Ngài bất cứ khi nào chúng ta cần.
Bạn đã quyết định chịu phép báp-têm chưa? Nếu chưa, có gì ngăn
cản bạn đi theo Đấng Christ trong phép báp-têm? Còn bạn đã chịu phép
báp-têm rồi? Phép ấy có đem lại sự khác biệt nào trong bước đi thiêng
liêng của bạn với Đức Chúa Giê-su?
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Thứ Ba

28 Tháng 2

ĐỨC THÁNH LINH KHIẾN HỘI THÁNH HIỆP MỘT
QUA KINH THÁNH
Đọc Công vụ 17:11. Cũng đọc Giăng 5:39, 46, 47 và Giăng 8:31, 32.
Dấu hiệu của một môn đồ thật của Đấng Christ là gì? Tại sao Kinh
Thánh rất quan trọng trong việc bày tỏ Đấng Christ cho chúng ta? Kinh
Thánh giúp chúng ta theo Ngài cách trung tín thế nào?

Kinh Thánh là một nguồn đáng tin cậy để biết Đức Chúa Giê-su và ý
muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đọc Kinh Thánh và nhớ thuộc lòng các
câu là rất quan trọng. Suy cho cùng, Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời
cho chúng ta. Kinh Thánh giúp chúng ta để biết phân biệt lẽ thật thiêng
liêng và sự sai lầm. Thí dụ, Phao-lô khen người Bê-rê là hẳn hoi vì ngày nào
họ cũng nghiên cứu Kinh Thánh (Công vụ 17:11) để tìm hiểu những gì họ
nghe giảng có đúng không.
Vì vậy, đời sống mới trong hội thánh và tất cả thay đổi để được tốt hơn
phải dựa trên Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là nền tảng mà trên đó đức tin của
chúng ta được xây dựng. Và tình yêu của chúng ta với Đức Chúa Giê-su và
lòng yêu mến Lời Viết của Ngài ràng buộc chúng ta lại với nhau như một.
Hãy đọc Giăng 17:17-21. Trong những câu này, Đức Chúa Giê-su nói
về sự hiệp một trong đức tin. Ngài nói rằng khi người ta hiệp một trong
đức tin thì đó là một dấu hiệu đặc biệt để bày tỏ những người theo Ngài
là ai. Theo Giăng 17:17, nguyên nhân cho sự hiệp một trong đức tin giữa
các tín đồ là gì?

Lời Chúa là lẽ thật (Giăng 17:17; Thi Thiên 119:160). Và sự hiệp một
của đức tin trong hội thánh là công việc của Đức Thánh Linh với và qua
Lời Viết của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ không bao giờ hướng dẫn chúng ta
nghi ngờ hoặc chỉ trích sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Thay vào đó, Ngài
giúp chúng ta đánh giá cao thẩm quyền thiêng liêng của Kinh Thánh. Đức
Thánh Linh không bao giờ dẫn chúng ta đi xa Lời Viết hoặc Lời Hằng Sống
(Đức Chúa Giê-su). Đức Thánh Linh luôn luôn giúp chúng ta tràn đầy sự
mong muốn vâng theo Đức Chúa Giê-su và Kinh Thánh.
Kinh Thánh là nguồn gốc của niềm tin chúng ta trên toàn thế giới. Giả
sử niềm tin của chúng ta vào Kinh Thánh là Lời Chúa cho lẽ thật yếu đi
thì kết quả sẽ là gì? Câu trả lời là sự hiệp một của hội thánh sẽ bị phá hủy.
Bạn dành bao nhiêu thì giờ để đọc Kinh Thánh? Quan trọng hơn, làm
thế nào bạn có thể học để hoàn toàn làm theo lời dạy của Kinh Thánh?
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Thứ Tư

1 Tháng 3

ĐỨC THÁNH LINH KHIẾN HỘI THÁNH HIỆP MỘT
TRONG ĐỨC TIN
“Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức
Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa
mọi người và ở trong mọi người” (Ê-phê-sô 4:5, 6). Phao-lô nói gì về
việc hiệp một trong đức tin trong Ê-phê-sô 4:5, 6? Ông nói sự hiệp nhất
này đến từ đâu?
Sự hiệp một trong đức tin là kết quả của sự trung thành với Lời Chúa.
Chúa ngày hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.
Ngài làm một sự ràng buộc thiêng liêng với mọi tín đồ. Sự ràng buộc này
đem lại kết quả là một đời sống mới. Đức Thánh Linh ban quyền lực cho sự
tái sanh. Ngài giúp chúng ta vâng giữ Lời Chúa. Ngài truyền chúng ta làm
mọi điều để có hòa bình với tất cả mọi người (Rô-ma 12:18). Nhưng chúng
ta không có quyền lực để hiệp một trong niềm tin hay trong mục đích của
chúng ta như là một hội thánh toàn thế giới. Sự hiệp một không phải là
điều chúng ta có thể làm được, mà là sự ban cho của Đức Thánh Linh. Ngài
làm việc trên từng cá nhân tín đồ và trên hội thánh như một đoàn thể.
Nền tảng của tất cả niềm tin của chúng ta chính là Lời Đức Chúa Trời.
Lời Chúa giúp chúng ta hiệp một trong niềm tin như một hội thánh. Đức
Thánh Linh và Lời Ðức Chúa Trời đồng ý với nhau và hòa hợp trong sự
giảng dạy. Vì vậy, chúng ta cần phải làm theo cả hai. Giả sử chúng ta chỉ
theo một bên thì chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Đi theo Thánh Linh nhưng
không làm theo Lời Chúa có thể khiến chúng ta tin những giáo lý sai.
Đồng thời, cố gắng làm theo Kinh Thánh mà không có sự giúp đỡ của Đức
Thánh Linh có thể lấy đi quyền lực của Kinh Thánh. Cuối cùng, chỉ có một
Chúa. Chỉ có một đức tin. Và cả hai dẫn đến một phép báp-têm.
Chúng ta phải vui mừng trong đức tin vào Lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi
đó chúng ta mới có thể thấy sự hiệp một trong hội thánh. Sự hiệp một
trong đức tin và giáo lý sẽ dẫn đến sự hiệp một trong công việc chúng ta
làm cho Đức Chúa Trời.
“Chúng ta có một Chúa, có một đức tin, có một phép báp-têm. Phúc âm
của Đấng Christ có nghĩa là đến với tất cả các tầng lớp xã hội, các quốc gia,
các ngôn ngữ. Phúc âm có nghĩa là đem tất cả mọi người lại với nhau trong
tình huynh đệ lớn. Chúng ta chỉ có một tấm gương là Đấng Christ. Chúng
ta phải giống Ngài trong tư tưởng, cảm xúc, và hành động. Sau đó, chúng ta
sẽ có sự hòa hợp hoàn hảo. Tất cả mọi người của các quốc gia khác nhau sẽ
trở nên một trong Đấng Christ. Họ sẽ có đồng một lòng, một ý, một tiếng
nói.” – Phỏng trích Ellen G. White, Our High Calling, tr. 171.
Hãy xem lời của bà White: Đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ
về bạn và những gì người khác làm. Thay vào đó hãy hỏi: Tôi có thể làm
gì để giúp hội thánh đạt mục tiêu tuyệt vời này là hiệp một trong đức tin?
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Thứ Năm

2 Tháng 3

ĐỨC THÁNH LINH KẾT HỢP HỘI THÁNH THÀNH
MỘT TRONG VIỆC LÀM CHO ĐỨC CHÚA TRỜI
Đọc Công vụ 2:4-11, 16-21. Trong những câu này, Đức Thánh Linh
đã được đổ ra trên các tín đồ thời Tân Ước. Kết quả của sự tuôn đổ đó
là gì?
Đức Thánh Linh chịu trách nhiệm về chương trình truyền giáo mạnh
mẽ nhất trong lịch sử. Câu chuyện này cho thấy rằng Đức Chúa Trời có
thể làm nhiều hơn qua một nhóm nhỏ hiệp một trong tình yêu của họ cho
Ngài hơn là Ngài có thể làm qua một nhóm lớn với những người có lòng
chia rẽ. Nhưng Ngài còn có thể làm những điều lớn hơn khi chúng ta dâng
hiến cuộc đời, sức mạnh, tài năng và tất cả những gì chúng ta có cho Ngài.
Hội thánh Tân Ước phát triển là kết quả của sự hiệp một của các tín đồ.
Họ là một trong đức tin, trong đời sống và trong sự phục vụ Đức Chúa Trời.
Lúc đầu, họ là một nhóm nhỏ và đầy sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Trời đã thay
đổi họ thành một đạo quân hùng mạnh. Bằng cách này, họ đã tiếp cận với
những người có nhiều văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Và họ nói với những
người khác về “những sự cao trọng của Đức Chúa Trời” (Công vụ 2:11).
Cùng một Ðức Chúa Trời làm việc trong thời Tân Ước sẽ làm việc vào
thời kỳ cuối cùng. Tuy nhiên, công việc cần phải được hoàn thành trước
khi Đấng Christ trở lại.
Xin đọc Công vụ 2:42-47. Trong những câu này, có những cách nào
khác các tín đồ hiệp với nhau như một?
Hội thánh đầu tiên hiệp một vì một số lý do. Thứ nhất, họ bền lòng giữ
lời dạy của các sứ đồ (Công vụ 2:42). Thứ hai, họ thông công với các anh
em. Thứ ba, họ ăn chung với nhau, có thể có nghĩa là họ hiệp một trong
sự thờ phượng. Thứ tư, họ là một trong lời cầu nguyện. Thứ năm, họ là
một trong sự ngợi khen Đức Chúa Trời (Công vụ 2:47). Thứ sáu, họ là một
trong việc phục vụ những người có nhu cầu. Và thứ bảy, họ tự do chia sẻ
những gì họ có với nhau (Công vụ 2:44, 45). Vì vậy, chúng ta phải nghiên
cứu Kinh Thánh với nhau và nhóm họp với nhau như một hội thánh. Sau
đó, chúng ta sẽ mong muốn chia sẻ phúc âm với những người khác và giúp
đỡ họ. Đức Thánh Linh sẽ mở mắt chúng ta để thấy nhu cầu của những
người xung quanh chúng ta.
Một số dịch vụ hoặc công việc cần làm cho Đức Chúa Trời trong hội
thánh địa phương của bạn là gì? Những điều này giúp cho sự hiệp một
của hội thánh thế nào? Còn điều gì khác chúng ta có thể làm?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Đây là những điều chúng ta phải làm. Chúng ta không nên chờ đợi
một cái gì đó đặc biệt xảy ra. Thay vào đó, chúng ta cần tận dụng tối đa
các cơ hội của mình. Chúng ta phải làm những gì cần làm để cứu các linh
hồn. Chúng ta không được lãng phí thì giờ cố gắng tìm những điều mà
Đức Chúa Trời đã giữ bí mật. Thay vào đó, chúng ta phải dâng mình cho
sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải làm công việc Chúa giao
phó để làm. Chúng ta phải cung cấp bánh sự sống cho những linh hồn
đang đói khát lẽ thật.” – Phỏng trích Ellen G. White, Selected Messages,
quyển 1, tr. 186.
“Ai cũng muốn có quyền lực để ảnh hưởng đến người khác. Nhưng dân
sự Đức Chúa Trời phải thấy rằng việc đặt mình hoàn toàn dưới sự kiểm
soát của Ngài là con đường an toàn duy nhất ngăn cản họ mong muốn
kiểm soát người khác. Ân điển của Ngài sẽ thay đổi lòng người. Điều này sẽ
dẫn đến sự hiệp một chưa từng thấy. Tất cả những ai đầu phục Đấng Christ
sẽ hòa hợp với nhau. Đức Thánh Linh sẽ tạo ra sự hiệp một trong đức tin.”
– Phỏng trích Ellen G. White, Selected Messages, quyển 3, tr. 20, 21.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Ellen G. White có ý gì khi nói, “Ai cũng muốn có quyền lực để ảnh

hưởng người khác”? Tại sao ước vọng đó rất tự nhiên đối với tất cả
chúng ta? Và chúng ta có thể làm gì để chống lại ước muốn này trong
đời sống chúng ta? (Đọc Phi-líp 2:3, 4)
2. Một số người cho rằng những gì thực sự sẽ làm cho chúng ta hiệp một
là dịch vụ, chứ không phải niềm tin của chúng ta. Trong thực tế, họ
lý luận rằng giáo lý của hội thánh dường như chia rẽ người ta. Vì vậy,
họ nghĩ rằng giáo lý của hội thánh không nên có một vị trí quan trọng
trong công việc làm cho Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao chúng ta phải
có sự hiệp một trong giáo lý và niềm tin? Tại sao không thể có sự hiệp
một trong công việc chúng ta làm cho Chúa trừ khi chúng ta có sự hiệp
một trong những gì chúng ta tin? Tại sao chia sẻ đức tin là một công cụ
mạnh mẽ để làm việc với nhau như một cho Đức Chúa Trời?
3. Đồng thời, có chỗ cho sự khác biệt về niềm tin không? Ít người hiểu
lẽ thật giống y như nhau. Làm thế nào hội thánh có thể là một trong
đức tin? Đồng thời, làm thế nào chúng ta có thể cho phép có sự khác
biệt nhỏ trong những gì chúng ta tin? Làm thế nào các tín đồ trong hội
thánh địa phương của bạn đối phó với sự hiểu biết khác nhau nhưng
vẫn hiệp một trong đức tin?
4. Kinh Thánh có thể là một công cụ để giúp hội thánh hiệp một trong
đức tin thế nào? Chúng ta phải có những suy nghĩ hay cảm xúc nào
trong việc nghiên cứu Lời Chúa để có thể hiệp một trong công việc và
trong đức tin?
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