11 Tháng 3 – 17 Tháng 3
Bài Học 11

ĐỪNG LÀM BUỒN VÀ CHỐNG ĐỐI
ĐỨC THÁNH LINH
CÂU GỐC: “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc”
(Ê-phê-sô 4:30).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Công vụ 7:51;
Hê-bơ-rơ 10:24, 25; Ê-phê-sô 4:25–5:2; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-21; Mác
3:28, 29.

Đ

ức Thánh Linh có khả năng đặc biệt để hướng dẫn chúng ta là tội
nhân để hiểu chúng ta thực sự tội lỗi thế nào. Ngài cũng giúp chúng
ta chấp nhận Đức Chúa Giê-su. Đức Thánh Linh giúp chúng ta
mong muốn sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đó là vì Đức Thánh Linh có
một quyền lực mà không ai có thể sánh được. Ngài làm cho chúng ta chiến
thắng. Ngài giúp chúng ta thấy bản tính tốt đẹp của Đức Chúa Giê-su.
Chúng ta đều là những tội nhân yếu đuối. Nhưng chúng ta vẫn có thể
khước từ quyền lực của Đức Thánh Linh. Ngài không ép buộc chúng ta.
Tội lỗi thì rất quyến rũ và hấp dẫn. Nhưng nó cũng rất lừa gạt. Nó dẫn
đến sự chết. Đó là vì tội lỗi hoàn toàn trái ngược với Đức Chúa Trời. Đức
Chúa Trời thì tinh khiết, thánh thiện và tốt lành. Và Đức Thánh Linh cho
chúng ta thấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời.
Đức Thánh Linh chống lại tội lỗi trong mọi hình thức. Và Ngài rất đau
buồn khi chúng ta phạm tội và không muốn từ bỏ tội lỗi. Đức Thánh Linh
rất quyền phép, nhưng ảnh hưởng tích cực của Ngài có thể bị bỏ qua và
dập tắt như một đám cháy có thể bị dập tắt với nước. Và chúng ta chống lại
quyền lực của Đức Thánh Linh khi chúng ta tiếp tục trong đời sống tội lỗi.
Các sách Phúc âm cho biết có một tội không thể tha thứ. Đó là tội phạm
thượng chống lại Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 12:31, 32).
Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu những gì Kinh Thánh nói về việc
chớ làm buồn, bỏ qua, hoặc chống lại Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng sẽ
nghiên cứu tội không được tha thứ.
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Thứ Nhất

12 Tháng 3

CHỐNG NGHỊCH ĐỨC THÁNH LINH
Hãy đọc Công vụ 7:51. Có lời cảnh cáo nào ở đây? Lời cảnh báo này
quan trọng thế nào đối với chúng ta ngày nay?
Kinh Thánh đề cập đến một số tội phạm đến Đức Thánh Linh. Có tội
chống lại Thánh Linh mà chúng ta phạm như cá nhân. Và có tội chống lại
Thánh Linh mà một nhóm người làm. Chúng ta có thể thấy được lẽ thật
này khi đọc Công vụ 7:51. Ê-tiên tố cáo rằng những người lên án ông là
“cứng cổ.” Họ tự hào là dân Y-sơ-ra-ên khi họ thờ con bò vàng (Xuất Ê-díptô Ký 33:3). Ê-tiên nói điều này bởi vì người Do Thái từ chối nghe những gì
Đức Thánh Linh đã nói với họ qua các tiên tri của Đức Chúa Trời. Một số
người mà Ê-tiên cảnh cáo đã không lắng nghe. Họ quay lưng chống lại Đức
Chúa Giê-su. Họ không theo Ngài. Thay vào đó, họ đã dùng các nghi lễ thờ
phượng thay thế cho sự vâng phục Lời Đức Chúa Giê-su (Kinh Thánh).
Đức Chúa Trời tạo ra con người. Nhưng con người sa ngã và yếu đuối.
Vì vậy, chúng ta phải lệ thuộc vào Ngài. Nhưng chúng ta vẫn có thể chống
lại công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể từ chối ân điển của Đức
Chúa Trời. Sự thật là Đức Chúa Trời rất quyền phép, nhưng Ngài không ép
buộc chúng ta. Ngài tôn trọng sự lựa chọn của chúng ta.
Giả sử Đức Chúa Trời ép buộc chúng ta vâng lời Ngài. Nếu vậy, tại sao
Ngài không ép buộc A-đam và Ê-va vâng lời trong vườn Ê-đen? Ngài có
thể đã tránh được tất cả sự khủng hoảng của tội lỗi bằng cách ép buộc
A-đam và Ê-va phải vâng lời. Thay vào đó, Ngài tạo ra tất cả chúng ta được
tự do. Ngài cho chúng ta quyền lực để lựa chọn giữa tốt hay xấu và đúng
hay sai. Và Ngài đã ban cho chúng ta quyền lực để lựa chọn giữa sự sống
và sự chết. Thật là một món quà thánh và quý giá Đức Chúa Trời đã ban
cho chúng ta!
Như vậy, mọi người có trách nhiệm đối với những sự lựa chọn của họ.
Nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm đối với những người khác. Chúng
ta nên khuyến khích họ trung tín, và vâng Lời Chúa (Kinh Thánh). Chúng
ta nên giúp đỡ lẫn nhau để ở gần Đức Chúa Giê-su (Hê-bơ-rơ 10:24, 25).
Chúng ta quay lưng chống lại Đức Thánh Linh khi chúng ta chống lại Lời
của Đức Chúa Trời. Chúng ta chống lại Đức Thánh Linh khi không nghe
lời các tiên tri của Ngài nói với chúng tôi.
Thật dễ dàng để phán xét và chỉ trích dân Y-sơ-ra-ên trong thời Kinh
Thánh về mọi lỗi lầm của họ. Nhưng còn sự lựa chọn sai của chúng ta thì
sao? Bạn cảm thấy thế nào nếu những lựa chọn sai được bày tỏ công khai
như những sai lầm của dân Y-sơ-ra-ên đã làm khi xưa?
Có những cách nào chúng ta có thể giúp đỡ người khác để yêu và để
làm việc lành? Trách nhiệm của bạn là gì để giúp họ làm những việc này?
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Thứ Hai

13 Tháng 3

LÀM BUỒN ĐỨC THÁNH LINH: Phần 1
Đọc Ê-phê-sô 4:30. Phao-lô dùng một mạng lệnh mạnh mẽ trong câu
này để cảnh báo chúng ta chớ “làm buồn cho Đức Thánh Linh.” Làm
buồn cho Đức Thánh Linh nghĩa là gì?

Đức Thánh Linh là một Đấng. Đó là lý do tại sao Ngài có thể buồn lòng.
Nhưng chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh thế nào? Chúng ta nên nhớ
rằng một trong những việc làm của Đức Thánh Linh là mở mắt chúng ta
để nhận ra tội lỗi (Giăng 16:8). Bằng cách này, Ngài dẫn chúng ta đến Đức
Chúa Giê-su, Đấng tha thứ tội lỗi và làm cho chúng ta nên thánh. Chúng ta
làm Đức Thánh Linh vui khi chúng ta nghĩ và nói những điều tinh khiết và
thánh thiện. Nhưng Ngài rất đau buồn khi chúng ta làm điều gì trái ngược
với đời sống Ngài đã dẫn dắt chúng ta. Bất kỳ sự lựa chọn nào chúng ta
làm để bám vào tội lỗi đều khiến Ngài đau buồn. Chúng ta cũng làm Ngài
buồn khi chúng ta coi tội lỗi dường như không quá xấu xa. Và làm cho Đức
Thánh Linh buồn là một điều nghiêm trọng.
Vì vậy, trong Ê-phê-sô 4:30, Phao-lô nói chớ làm buồn cho Đức Thánh
Linh. Nhưng trước đó, Phao-lô nói về việc từ bỏ lối sống cũ. Ông nói về
cách chúng ta nên sống bây giờ khi chúng ta thuộc về Đấng Christ. Nói
cách khác, chúng ta nên bắt đầu sống một cuộc đời mới: thánh thiện và tốt
lành như Đức Chúa Trời. Chúng ta nên kiên nhẫn và mềm mại với nhau.
Chúng ta nên cố gắng dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một trong
đức tin với các tín đồ khác (Ê-phê-sô 4:2, 3). Sau cùng, chúng ta được “làm
nên mới” bởi Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:23). Vì vậy, chúng ta không còn
sống như người ngoại đạo nữa (Ê-phê-sô 4:17). Thay vào đó, chúng ta sẽ
sống để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:24-31).
Chúng ta không được cho phép những điều tiêu cực nói trong Ê-phê-sô
4 sống trong lòng chúng ta. Giả sử những điều tiêu cực này xuất hiện trong
lời nói và việc làm chúng ta, thì chúng ta đã làm Đức Thánh Linh buồn. Và
làm Đức Thánh Linh buồn nghĩa là chối bỏ Ngài. Ngài làm cho chúng ta
nên thánh, và thay đổi đời sống của chúng ta. Nhưng Ngài không thể thay
đổi chúng ta khi chúng ta muốn tiếp tục phạm tội.
Đức Thánh Linh quan tâm về cách chúng ta sống. Đọc Ê-phê-sô 4:2431. Bây giờ hãy làm một danh sách những điều chúng ta làm buồn Đức
Thánh Linh. Tại sao những điều này làm Đức Thánh Linh buồn?
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Thứ Ba

14 Tháng 3

LÀM BUỒN ĐỨC THÁNH LINH: Phần 2
Chúng ta có thể làm Đức Thánh Linh buồn. Sự đau buồn của Ngài nói
rằng Ngài quan tâm đến chúng ta và những gì chúng ta làm. Đó là vì Chúa
bị ảnh hưởng bởi sự quyết định và cách sống của chúng ta.
Đọc Ê-phê-sô 4:25–5:2. Những câu này nói chúng ta phải làm gì?
Cuộc đời sẽ khác biệt thế nào nếu chúng ta làm theo các mạng lệnh này?

Chúng ta tự xưng là Cơ Đốc nhân; vậy, chúng ta phải sống cách nào
để cho thấy Đấng Christ sống trong chúng ta. Chúng ta phải bày tỏ mình
đã được thay đổi bởi sự hướng dẫn và tình yêu của Ngài. Nhưng giả sử
chúng ta hành động như thể Đấng Christ chưa bao giờ sống trong chúng
ta, thì chúng ta đã làm cho Đức Thánh Linh buồn. Chúng ta làm đúng khi
xưng ra rằng chúng ta tin vào Lẽ Thật (Đức Chúa Giê-su). Nhưng chúng ta
không được hành động trái ngược với Lẽ Thật, nếu không, chúng ta sẽ làm
buồn cho Đức Thánh Linh. Thí dụ, Đức Thánh Linh sẽ buồn khi chúng ta
không bênh vực những điều đúng và tốt. Vì vậy, chúng ta phải sống cách
nào để những người khác nhận ra rằng chúng ta thật sự là con của Đức
Chúa Trời. Chúng ta phải cho người khác thấy rằng chúng ta biết Đức
Chúa Giê-su thì chúng ta sẽ làm vui lòng Đức Chúa Trời.
Đọc Ê-phê-sô 4:3, 4, 15, 16, 32. Những câu này dạy chúng ta gì về việc
sống trong Đức Thánh Linh? Một cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh bày
tỏ thế nào trong cộng đồng với các tín đồ khác?

Ê-phê-sô 4 nói về cách Cơ Đốc nhân phải đối xử với nhau. Phao-lô nói
họ phải hiệp một trong đức tin. Ông đề cập đến ý tưởng này nhiều lần. Tại
sao? Vì sự chúng ta đối xử với nhau trong hội thánh là một phần rất quan
trọng trong việc không làm buồn cho Đức Thánh Linh, “Dùng dây hòa
bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3).
Nói cách khác, hội thánh là đền thờ của Ðức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô
3:16, 17). Và cách chúng ta đối xử với nhau trong hội thánh rất quan trọng
đối với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh quan tâm sâu xa về việc chúng ta
quan tâm đến nhau trong hội thánh của Đấng Christ.
Điều quan trọng là phải biết lẽ thật của sứ điệp ba thiên sứ trong
Khải huyền 14:6-12. Nhưng hãy tự hỏi: Bạn đối xử thế nào với những
người khác, đặc biệt là những người ở dưới bạn hoặc những người
không có thể làm gì cho bạn? Đó là, bạn đối xử thế nào với những người
không có gì để trả ơn cho bạn?
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15 Tháng 3

DẬP TẮT ĐỨC THÁNH LINH
Hãy đọc I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-21. Theo những câu này, làm thế nào để
dập tắt Đức Thánh Linh?

Chữ “dập tắt” nhắc chúng ta đến lửa. “Dập tắt” đến từ chữ Hy lạp được
dùng trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 và trong Ê-phê-sô 6:16. Chữ này gợi ý
rằng có một điều gì đó về Đức Thánh Linh như một ngọn lửa mà chúng ta
có thể dập tắt. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Thánh Linh làm hai điều quan
trọng cho chúng ta. Thứ nhất, Ngài chỉ cho biết tội lỗi. Thứ hai, Ngài ban
cho chúng ta quyền lực để thắng tội lỗi. Cả hai điều có liên quan đến sự
nên thánh.
Đức Thánh Linh nói với chúng ta qua Kinh Thánh. Ngài nói với chúng
ta qua Lời Chúa mà chúng ta cần phải biết để sống thánh thiện. Quyền
năng của Ngài sống trong chúng ta, giúp chúng ta thay đổi đời sống bằng
cách chú ý đến lẽ thật trong Kinh Thánh. Phao-lô nói đó là một cách chúng
ta có thể tránh dập tắt Thánh Linh. Ông nói chúng ta “chớ khinh dể các lời
tiên tri, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy” (I Tê-sa-lô-ni-ca
5:20, 21). Nói cách khác, chúng ta cần phải mở cửa cho Đức Thánh Linh,
và không được dập tắt công việc của Ngài trong hội thánh.
Thật không may, không phải tất cả các thần đều tốt và hòa bình. Nhưng
Kinh Thánh được “Chúa hà hơi.” Điều này có nghĩa là Đức Thánh Linh
hướng dẫn người ta để viết. Lời Chúa là “ngọn đèn cho chân tôi, Ánh
sáng cho đường lối tôi” (Thi thiên 119:105). Vì vậy, Kinh Thánh là thước
đo, giúp chúng ta biết được lời tiên tri có phải đến từ Đức Chúa Trời hay
không. Kinh Thánh cho chúng ta biết làm thế nào để “bước theo Thánh
Linh” (Ga-la-ti 5:25). Chúng ta làm điều đó bằng cách từ bỏ chính mình để
làm theo sự dạy dỗ của Lời Chúa, bằng cách vâng theo sự hướng dẫn của
Đức Thánh Linh. Ngài chỉ cho chúng ta cách phải sống.
Nhiều người tuyên bố tin Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng
họ khinh thường Lời Chúa hoặc không tôn trọng. Nếu làm vậy, chúng ta
sẽ dập tắt ngọn đèn được ban cho để dẫn dắt chúng ta trên đường đời. Đèn
này (Kinh Thánh) hướng dẫn chúng ta để làm việc lành. Vì vậy, chúng ta
phải sống theo lẽ thật của Kinh Thánh trong đời sống mình.
Xin đọc I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7, 8. Đức Chúa Trời gọi chúng ta đến “sự
nên thánh” nghĩa là gì? Phần nào trong đời sống của bạn cần “được nên
thánh”?
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16 Tháng 3

TỘI PHẠM ĐẾN ĐỨC THÁNH LINH
Xin đọc Mác 3:28, 29; Lu-ca 12:10; và Ma-thi-ơ 12:31, 32. Những câu
này cho chúng ta biết rằng tất cả tội lỗi và sự phạm thượng có thể được
tha thứ. Vậy, tội gì không thể tha thứ được?
Có lẽ không có tội nào đã bị hiểu lầm hơn lời phạm thượng chống lại
Đức Thánh Linh. Một số người nghĩ rằng Đức Chúa Giê-su đang nói về
một loại tội đặc biệt rất khủng khiếp. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng tất
cả tội lỗi thì khủng khiếp đối với Đức Chúa Trời. Một số tội lỗi có thể có
những hậu quả khủng khiếp hơn các tội khác. Nhưng Đức Chúa Giê-su
muốn nói gì khi Ngài nói về tội không tha thứ được?
Thật ra, không có câu nào trong những câu này nói rằng tội này không
thể tha thứ được. Thay vào đó, những câu này nói rằng tội này sẽ không
được tha thứ. Điều đó nghĩa là gì? Chúng ta hãy nhớ những việc làm của
Đức Thánh Linh. Công việc của Ngài là hướng dẫn tội nhân nhận thức tội
lỗi của họ. Công việc của Ngài là làm cho họ đầy tràn sự mong muốn tiếp
nhận Đức Chúa Giê-su. Chỉ có Đức Chúa Giê-su tha thứ tội lỗi. Sự phạm
thượng chống lại Đức Thánh Linh là sự liên tục lựa chọn, tiếp tục từ chối
không để Đức Chúa Giê-su cứu chúng ta. Sự phạm thượng chống lại Đức
Thánh Linh sẽ xảy ra khi một người bướng bỉnh lựa chọn để quay lưng
chống lại sự ban cho của Đức Thánh Linh là sự cứu rỗi trong Đức Chúa
Giê-su.
Đức Chúa Giê-su không nói về một người nào đó nói một vài câu xấu
hoặc nói dối. Tội phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh chỉ xảy ra khi
một người tiếp tục quay lưng lại Đức Chúa Giê-su và không tin Ngài. Sự
phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh không phải là sự kiện xảy ra một
lần. Thay vào đó, đây là sự lựa chọn của cả cuộc đời.
“Đây là những gì một số người đã làm. Họ không chấp nhận lẽ thật về
Đức Chúa Giê-su. Thay vào đó, họ ôm ấp con đường tội lỗi. Họ buộc tội
Đức Chúa Giê-su làm công việc tuyệt vời của Ngài là do quyền phép của
quỷ. Đây là tội phạm đến Đức Thánh Linh.” – Phỏng trích Ellen G. White,
Loma Linda Messages, tr. 156.
Một tấm lòng ngoan cố sẽ quay lưng chống lại Đức Chúa Trời, sẽ từ
chối dâng cho Đức Chúa Giê-su vinh dự Ngài đáng được. Một tấm lòng
cứng cỏi sẽ không chấp nhận lẽ thật từ Đức Thánh Linh là Đức Chúa Giêsu đã cứu chúng ta. Tội này không thể tha thứ. Đức Chúa Trời không bất
lực. Ngài có thể tha thứ bất kỳ tội lỗi nào và sẵn sàng tha thứ. Nhưng Ngài
không thể tha thứ cho một người không thú nhận tội lỗi mình, không chấp
nhận sự tha thứ qua Đức Chúa Giê-su. Tất nhiên thái độ này có hậu quả
đời đời.
Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng mình không chống lại
Ðức Chúa Trời và Đức Thánh Linh? (Đọc I Giăng 5:3 và Rô-ma 8:13, 14).
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Thật ra khi người ta hỏi nếu họ đã phạm tội không thể tha thứ cho thấy
rõ ràng họ đã không phạm tội đó. Giả sử họ đã phạm tội không thể tha thứ
thì họ đã không lo lắng về điều đó. Sự lo lắng của họ là bằng chứng cần
thiết là họ thật sự vẫn còn mở cửa cho sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Những gì mọi người cần phải làm là chấp nhận đời sống thánh thiện của
Đức Chúa Giê-su. Họ nên tiến tới trong đức tin và vâng lời Ngài.
Chỉ có một người Đức Chúa Trời không thể tha thứ. Đó là người liên
tục từ chối đến với Đức Chúa Giê-su để được tha thứ. “Tội phạm thượng
chống lại Đức Thánh Linh không xảy ra chỉ vì một lời nói hoặc một hành
động. Tội chống lại Đức Thánh Linh là một sự lựa chọn liên tục để xây
lưng lại với lẽ thật và bằng chứng về lẽ thật. Tội chống lại Đức Thánh Linh
không phải là một điều gì đó không thể hiểu hoặc giải thích. Tội chống
lại Đức Thánh Linh là tội nhiều lần từ chối đáp lại lời kêu gọi ăn năn
[từ bỏ tội lỗi].” – Phỏng trích Ellen G. White Comments, The SDA Bible
Commentary, quyển 5, tr. 1093.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Giả sử một người nào đó đến với bạn sợ rằng họ đã phạm tội không

thể tha thứ. Bạn sẽ nói gì với người này? Những câu Kinh Thánh nào
bạn sẽ dùng để giúp đỡ? Tại sao sự hiểu biết về sự cứu rỗi bởi đức tin
rất quan trọng cho việc giúp đỡ người nào đó cảm thấy mình đang bị
chết mất?
2. Chúng ta dập tắt Đức Thánh Linh khi từ chối hành động hoặc nói như
Ngài hướng dẫn chúng ta. Chúng ta có nguy cơ dập tắt Đức Thánh
Linh thế nào? Có những phần nào trong đời sống chúng ta thấy mình
từ chối sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời? Làm thế nào chúng ta có thể
học để dâng những phần đó trong đời sống chúng ta cho Ngài?
3. Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép một số hoàn cảnh khủng khiếp xảy
ra trong cuộc đời chúng ta. Có lẽ chúng ta không thích hoặc không
hiểu những hoàn cảnh đó. Kinh nghiệm này đã xảy ra cho Gióp. Tại
sao những suy nghĩ tiêu cực có thể chống lại sự hướng dẫn của Đức
Thánh Linh trong đời sống chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể
hoàn toàn tin cậy vào Đức Chúa Trời? Và làm thế nào chúng ta có thể
hoàn toàn dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài, ngay cả trong những lúc
khó khăn nhất?
4. Một số sợ bị “đầu độc” bởi những gì họ cảm thấy là ảnh hưởng xấu
trong hội thánh. Vì vậy, họ hoàn toàn rút lui ra khỏi hội thánh và làm
theo ý muốn mình. Có gì sai với tư tưởng đó? Có thí dụ nào trong
Kinh Thánh để chúng ta làm theo?
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