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“12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, 
nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, 

hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 
13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, 

song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, 
dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng.”

(1Cô. 2:12-13; Sv. 2:12-16; 1Cô. 12:13)
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1. Đức Tin Khởi Xuất Từ Việc Được Đức Thánh Linh Ở Cùng 
[“Đức Tin Cứu Rỗi”] (C. 12a)

“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, 
nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến…”

(1Cô. 2:12a)
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(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”

“Vì chưng chúng ta hoặc người Giuđa, hoặc người Gờréc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, 
đều đã chịu Phép Báptêm chung một Thánh Linh để hiệp làm một Thân; 

và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.”
(1Cô. 12:13; Sv. Rô. 8:9)

(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”

“Nếu không cảm Đức Thánh Linh, 
cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa!”

(1Cô. 12:3b; Sv. Gi. 6:44)
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2. Đức Tin Phát Triển Theo Sự Dạy Dỗ Của Đức Thánh Linh 
[“Đức Tin Thực Hành”] (C. 12b-13)

“12b Hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 
13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan 

của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, 
dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng.”

(1Cô. 2:12a-13)



6

(1) Nhận Thức Được Lẽ Thật Nhờ Đức Thánh Linh (C. 12b) 

 “được hiểu biết”: Gr. οιδα [oida]  “có thể hiểu biết được”

“Vả, người có tánh xác thịt 
không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời…”

(1Cô. 2:14a)

“Hầu được hiểu biết những ơn 
mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.”

(1Cô. 2:12b)

 “nhận lãnh (bởi Đức Chúa Trời)”: Gr. χαρίζομαι [charizomai]  “được trao ban”
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(2) Đáp Ứng Theo Lẽ Thật Nhờ Đức Thánh Linh (C. 13) 

 “sự khôn ngoan”: Gr. σοφία [sophia]  “sự nhận thức”

“Bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, 
vì phải xem xét cách thiêng liêng.”

(1Cô. 2:14b)

“Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu,
song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng 

để giãi bày sự thiêng liêng.”
(1Cô. 2:13)

 “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”

“4 Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, 
nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; 5 hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn 

ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời.”
(1Cô. 2:4-5)
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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!

“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, 
nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến…”

(1Cô. 2:12a)
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2. Phải Dầm Thấm Trong Đức Thánh Linh Qua Việc Dầm Thấm
Trong Lời Kinh Thánh!

“12b Hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 
13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người 

đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, 
dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng.” 

(1Gi. 2:27)
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“12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, 
nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, 

hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 
13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, 

song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, 
dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng.”

(1Cô. 2:12-13)


