SỰ THẬT VỀ ĐỨC THÁNH LINH
(THE TRUTH ABOUT THE HOLY GHOST)
= GIỚI THIỆU:
“Đức Chúa Trời là Thần” (Giăng 4:24). Thần linh của Chúa thường được nhắc
tới như Đức Thánh Linh. Chính là Thần của Chúa đã dựng nên thế gian và tất cả mọi thứ
trên thế gian. Và cũng chính Đức Thánh Linh này khiến cho Ma-ri trở thành mẹ của
Chúa Jêsus. Đức Thánh Linh trong Chúa Jêsus làm cho Ngài là Đức Chúa Trời và nâng
Ngài lên từ cái chết.
Thần của Chúa muốn sống trong mỗi người chúng ta. Ngài muốn thân thể của
chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:19). Đó là điều xảy đến khi mà
bạn nhận Đức Thánh Linh. Thần của Christ đến và sống trong bạn.
= AI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH?
Nó là một lời hứa cho tất cả mọi người ở mọi nơi (Công vụ 2:39). Tất cả bạn phải
làm là hối cải, báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus và cầu xin Chúa cho Đức Thánh Linh
(Công vụ 2:38, Lu-ca 11:13). Sự mong muốn của Chúa là có thể ban Đức Thánh Linh
cho bạn. Cầu xin Ngài, tin tưởng rằng Ngài sẽ ban cho bạn thì Ngài sẽ thực hiện.
Trong Cựu Ước, Chúa nói với con người rằng trong những ngày sau rốt, Ngài sẽ
đổ Thần của mình trên cả loài người (Giô-ên 2:28). Giăng Báp-tít bảo Chúa Jêsus là
Đấng sẽ làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:11). Chúa Jêsus giải thích
cho các môn đồ của Ngài rằng Ngài phải lìa xa họ nhưng Ngài sẽ trở lại trong dạng Đức
Thánh Linh. (Giăng 14). “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus
ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì
sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài
phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức
Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.” (Giăng 7:37-39).
Mười ngày sau khi Chúa Jêsus từ bỏ trần gian để trở về thiên đàng, Ngài thực
hiện những gì mà Ngài đã hứa. Một trăm hai mươi môn đồ của Ngài đang đợi trong
thành Giê-ru-sa-lem. “Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp
nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra,
đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh…”
(Công vụ 2:2-4). Nhiều người đến và xem chuyện gì đang xảy ra. Phi-e-rơ giải thích cho
họ rằng họ cũng có thể nhận Đức Thánh Linh. Ba ngàn người khác vâng theo và cũng
nhận được vào ngày ấy.
Phi-líp giảng cho người Sa-ma-ri và họ nhận được Đức Thánh Linh (Công vụ 8).
Phi-e-rơ giảng cho người ngoại và họ cũng nhận được nó (Công vụ 10). Chẳng bao lâu,
có đến nhiều ngàn người đặt lòng tin trong Chúa và nhận Đức Thánh Linh. Cả ngàn, cả
triệu người vẫn đang được nhận Đức Thánh Linh ngày hôm nay.
“Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng?” Phao-lô hỏi những
môn đồ ở Ê-phê-sô câu hỏi đó (Công vụ 19). Bạn cần phải hỏi chính bạn điều ấy. Bạn

phải nhận Đức Thánh Linh để thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ. “Nếu ai không có Thánh
Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Rô-ma 8:9).
= LÀM SAO BIẾT BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH?
Bạn sẽ nói tiếng lạ thể theo như Đức Thánh Linh cho bạn nói khi bạn nhận Đức
Thánh Linh. Lần đầu tiên Đức Thánh Linh được ban cho là trong sách Công vụ 2:4,
Kinh Thánh bảo: “khởi sự nói các thứ tiếng khác nhau, theo như Đức Thánh Linh cho
mình nói”.
Đức Chúa Trời nói với Ê-sai trong Cựu Ước rằng điều này sẽ xảy đến: “Vậy nên
Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân này” (Ê-sai 28:11). Chúa
Jêsus bảo rằng những ai tin Ngài sẽ nói tiếng lạ mà họ chưa bao giờ học (Mác 16:17).
Phi-e-rơ biết những người ngoại đã nhận được Đức Thánh Linh tại nhà Cọt-nây
bởi vì ông “nghe họ nói tiếng ngoại quốc” (Công vụ 10:46). Trong Công vụ 19:6: “Sau
khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại
quốc và lời tiên tri”. Điều này nói về những môn đồ ở Ê-phê-sô. Những người của Chúa
vẫn nói tiếng lạ khi họ nhận Đức Thánh Linh.
= KẾT LUẬN:
Chúa Jêsus bảo với Ni-cô-đem: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta
nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được
vào nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:5).
Đức Chúa Trời muốn bạn có thể bước vào nước Thiên Đàng. Nếu bạn hối cải,
báp-têm nhân danh Chúa Jêsus và nhận Đức Thánh Linh thì bạn sẽ có thể vào trong nước
Đức Chúa Trời. Bởi điều ấy, bạn sẽ bước vào một cuộc sống với sự bình an và niềm vui
sướng có thể tồn tại mãi mãi.

