
18_(VI.3)_“Đức Tin Thật Duy Nhất Đến Bởi Đức Thánh Linh”   
 11 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

““1122  VVềề  pphhầầnn  cchhúúnngg  ttaa,,  cchhúúnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  nnhhậậnn  llấấyy  tthhầầnn  tthhếế  ggiiaann,,  nnhhưưnngg  đđãã  nnhhậậnn  llấấyy  
TThháánnhh  LLiinnhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđếếnn,,  hhầầuu  đđưượợcc  hhiiểểuu  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  ơơnn  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  
nnhhậậnn  llããnnhh  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  1133  cchhúúnngg  ttaa  nnóóii  vvềề  ơơnn  đđóó,,  kkhhôônngg  ccậậyy  llờờii  nnóóii  mmàà  ssựự  
kkhhôônn  nnggooaann  ccủủaa  llooààii  nnggưườờii  đđãã  ddạạyy  đđââuu,,  ssoonngg  ccậậyy  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  mmàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  
LLiinnhh  đđãã  ddạạyy,,  ddùùnngg  ttiiếếnngg  tthhiiêênngg  lliiêênngg  đđểể  ggiiããii  bbààyy  ssựự  tthhiiêênngg  lliiêênngg..”” (1Cô. 2:12-13; 
Sv. 2:12-16; 1Cô. 12:13)  

 
 
 
 
 1. Đức Tin Khởi Xuất Từ Việc Được Đức Thánh Linh Ở Cùng [“Đức Tin Cứu 

Rỗi”] (C. 12a) 
  ““VVềề  pphhầầnn  cchhúúnngg  ttaa,,  cchhúúnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  nnhhậậnn  llấấyy  tthhầầnn  tthhếế  ggiiaann,,  nnhhưưnngg  đđãã  nnhhậậnn  

llấấyy  TThháánnhh  LLiinnhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđếếnn……”” (1Cô. 2:12a) 
 
  (1) “thần thế gian”: Gr. πνεῦμα ὁ κόσμος [pneuma ho kosmos]  “ý thức 

của thế gian” 
  (2) “đã nhận lấy”: Gr. λαμβάνω [lambano]  “đã có được” 
  (3) “Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến”: Gr. πνεῦμα ὁ ἐκ ὁ θεός [pneuma 

ho ek ho theos]  “Thánh Linh là Đấng khởi xuất từ Đức Chúa Trời” 
   ““VVìì  cchhưưnngg  cchhúúnngg  ttaa  hhooặặcc  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  hhooặặcc  nnggưườờii  GGờờrréécc,,  hhooặặcc  ttôôii  

mmọọii,,  hhooặặcc  ttựự  cchhủủ,,  đđềềuu  đđãã  cchhịịuu  PPhhéépp  BBááppttêêmm  cchhuunngg  mmộộtt  TThháánnhh  LLiinnhh  đđểể  
hhiiệệpp  llààmm  mmộộtt  TThhâânn;;  vvàà  cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  đđãã  cchhịịuu  uuốốnngg  cchhuunngg  mmộộtt  TThháánnhh  
LLiinnhh  nnữữaa..”” (1Cô. 12:13; Sv. Rô. 8:9) 

 
  ““NNếếuu  kkhhôônngg  ccảảmm  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh,,  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  aaii  xxưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  llàà  

CChhúúaa!!”” (1Cô. 12:3b; Sv. Gi. 6:44) 
       
 2. Đức Tin Phát Triển Theo Sự Dạy Dỗ Của Đức Thánh Linh [“Đức Tin Thực 

Hành”] (C. 12b-13) 
  ““1122bb  HHầầuu  đđưượợcc  hhiiểểuu  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  ơơnn  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  nnhhậậnn  llããnnhh  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii;;  1133  cchhúúnngg  ttaa  nnóóii  vvềề  ơơnn  đđóó,,  kkhhôônngg  ccậậyy  llờờii  nnóóii  mmàà  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  ccủủaa  llooààii  
nnggưườờii  đđãã  ddạạyy  đđââuu,,  ssoonngg  ccậậyy  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  mmàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  đđãã  ddạạyy,,  
ddùùnngg  ttiiếếnngg  tthhiiêênngg  lliiêênngg  đđểể  ggiiããii  bbààyy  ssựự  tthhiiêênngg  lliiêênngg..”” (1Cô. 2:12a-13) 
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  (1) Nhận Thức Được Lẽ Thật Nhờ Đức Thánh Linh (C. 12b) 
   ““HHầầuu  đđưượợcc  hhiiểểuu  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  ơơnn  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  nnhhậậnn  llããnnhh  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii..”” (1Cô. 2:12b) 
       “được hiểu biết”: Gr. οιδα [oida]  “có thể hiểu biết được” 
    “nhận lãnh (bởi Đức Chúa Trời)”: Gr. χαρίζομαι [charizomai]  

“được trao ban” 
    ““VVảả,,  nnggưườờii  ccóó  ttáánnhh  xxáácc  tthhịịtt  kkhhôônngg  nnhhậậnn  đđưượợcc  nnhhữữnngg  ssựự  tthhuuộộcc  vvềề  

TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii……”” (1Cô. 2:14a) 
  (2) Đáp Ứng Theo Lẽ Thật Nhờ Đức Thánh Linh (C. 13) 
   ““CChhúúnngg  ttaa  nnóóii  vvềề  ơơnn  đđóó,,  kkhhôônngg  ccậậyy  llờờii  nnóóii  mmàà  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  ccủủaa  llooààii  

nnggưườờii  đđãã  ddạạyy  đđââuu,,  ssoonngg  ccậậyy  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  mmàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  đđãã  
ddạạyy,,  ddùùnngg  ttiiếếnngg  tthhiiêênngg  lliiêênngg  đđểể  ggiiããii  bbààyy  ssựự  tthhiiêênngg  lliiêênngg..”” (1Cô. 2:13) 

    “sự khôn ngoan”: Gr. σοφία [sophia]  “sự nhận thức” 
    “đã dạy”: Gr. διδακτός [didaktos]  “đã truyền phán” 
    “tiếng / sự thiêng liêng”: Gr. πνευματικός [pneumatikos]  “lẽ 

thật thuộc linh”  
    “giải bày”: Gr. συγκρίνω [sugkrino]  “giải nghĩa và áp dụng” 

   ““BBởởii  cchhưưnngg  nnggưườờii  đđóó  ccooii  ssựự  ấấyy  nnhhưư  llàà  ssựự  rrồồ  ddạạii,,  vvàà  kkhhôônngg  ccóó  tthhểể  
hhiiểểuu  đđưượợcc,,  vvìì  pphhảảii  xxeemm  xxéétt  ccáácchh  tthhiiêênngg  lliiêênngg..”” (1Cô. 2:14b) 

 
  ““44  LLờờii  nnóóii  vvàà  ssựự  ggiiảảnngg  ccủủaa  ttôôii  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbằằnngg  bbààii  ddiiễễnn  tthhuuyyếếtt  kkhhééoo  llééoo  ccủủaa  

ssựự  kkhhôônn  nnggooaann,,  nnhhưưnngg  ttạạii  ssựự  ttỏỏ  rraa  TThháánnhh  LLiinnhh  vvàà  qquuyyềềnn  pphhéépp;;  55  hhầầuu  cchhoo  aannhh  
eemm  cchhớớ  llậậpp  đđứứcc  ttiinn  mmììnnhh  ttrrêênn  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  llooààii  nnggưườờii,,  bbèènn  llàà  ttrrêênn  qquuyyềềnn  
pphhéépp  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Cô. 2:4-5) 

 
    
 
 
 1. Đừng Để Cho Ý Thức Thế Gian Ảnh Hưởng Trên Bất Cứ Phương Diện 

Nào Ở Bất Cứ Cấp Độ Nào Của Đời Sống Đức Tin!   
  ““VVềề  pphhầầnn  cchhúúnngg  ttaa,,  cchhúúnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  nnhhậậnn  llấấyy  tthhầầnn  tthhếế  ggiiaann,,  nnhhưưnngg  đđãã  nnhhậậnn  

llấấyy  TThháánnhh  LLiinnhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđếếnn……”” (1Cô. 2:12a) 
 
 2. Phải Dầm Thấm Trong Đức Thánh Linh Qua Việc Dầm Thấm Trong Lời 

Kinh Thánh!  
  ““1122bb  HHầầuu  đđưượợcc  hhiiểểuu  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  ơơnn  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  nnhhậậnn  llããnnhh  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii;;  1133  cchhúúnngg  ttaa  nnóóii  vvềề  ơơnn  đđóó,,  kkhhôônngg  ccậậyy  llờờii  nnóóii  mmàà  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  ccủủaa  llooààii  
nnggưườờii  đđãã  ddạạyy  đđââuu,,  ssoonngg  ccậậyy  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  mmàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  đđãã  ddạạyy,,  
ddùùnngg  ttiiếếnngg  tthhiiêênngg  lliiêênngg  đđểể  ggiiããii  bbààyy  ssựự  tthhiiêênngg  lliiêênngg..”” (1Cô. 2:12a-13) 


