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““
1122

TTaa  ccòònn  ccóó  nnhhiiềềuu  cchhuuyyệệnn  nnóóii  vvớớii  ccáácc  nnggưươơii  nnữữaa;;  nnhhưưnngg  bbââyy  ggiiờờ  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó  

ccaaoo  qquuáá  ssứứcc  ccáácc  nnggưươơii..  
1133

LLúúcc  nnààoo  TThhầầnn  LLẽẽ  TThhậậtt  ssẽẽ  đđếếnn,,  tthhìì  NNggààii  ddẫẫnn  ccáácc  nnggưươơii  vvààoo  

mmọọii  llẽẽ  tthhậậtt;;  vvìì  NNggààii  kkhhôônngg  nnóóii  ttựự  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  nnóóii  mmọọii  đđiiềềuu  mmììnnhh  đđãã  nngghhee,,  vvàà  ttỏỏ  

bbààyy  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  nnhhữữnngg  ssựự  ssẽẽ  đđếếnn..  
1144
ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  ssẽẽ  llààmm  ssáánngg  ddaannhh  TTaa,,  vvìì  NNggààii  

ssẽẽ  llấấyy  đđiiềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  TTaa  mmàà  rraaoo  bbảảoo  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii..  
1155

MMọọii  ssựự  CChhaa  ccóó,,  đđềềuu  llàà  ccủủaa  TTaa;;  

nnêênn  TTaa  nnóóii  rrằằnngg  NNggààii  ssẽẽ  llấấyy  đđiiềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  TTaa  mmàà  rraaoo  bbảảoo  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  vvậậyy”” (Gi. 

16:12-15)  

 

 

 

 

 1. Đức Thánh Linh soi sáng để hiểu chân lý (Sv. C. 12-13)  

  (1) “Thần Lẽ Thật”: Gr.                  [pneuma ho aletheia]  

“Thánh Linh của Lẽ Thật” 

  (2) “dẫn”: Gr.        [hodegeo]  “đưa vào”, “soi sáng để hiểu được” 

  (3) “mọi Lẽ Thật”: Gr.                [pas ho aletheia]  “từng lẽ thật” 

    “điều mình đã nghe”: Gr.       [akouo]  “đã được phán bảo” 

    “sự sẽ đến”: Gr.         [erchomai]  “sẽ diễn ra” 

““TTôôii  ccầầuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa,,  llàà  CChhaa  vviinnhh  

hhiiểểnn,,  bbaann  tthhầầnn  ttrríí  ccủủaa  ssựự  kkhhôônn  ssáánngg  vvàà  ccủủaa  ssựự  ttỏỏ  rraa  cchhoo  aannhh  eemm,,  đđểể  nnhhậậnn  bbiiếếtt  

NNggààii”” (Êph. 1:17) 

 

 2. Đức Thánh Linh tôn vinh hiển công trình đền tội thay của Đức Chúa Jêsus 

(Sv. C. 14) 

  (1) “làm sáng danh”: Gr.        [doxazo]  “làm cho tôn quí” 

  (2) “lấy điều thuộc về Ta”: Gr.                   [ek ho emou lambano] 

 “lấy ra từ của ta” 

  (3) “rao bảo”: Gr.           [anaggello]  “truyền đạt” 

““
1188

llạạii  ssooii  ssáánngg  ccoonn  mmắắtt  ccủủaa  llòònngg  aannhh  eemm,,  hhầầuu  cchhoo  bbiiếếtt  đđiiềềuu  ttrrôônngg  ccậậyy  vvềề  ssựự  

kkêêuu  ggọọii  ccủủaa  NNggààii  llàà  tthhểể  nnààoo,,  ssựự  ggiiààuu  ccóó  ccủủaa  ccơơ  nngghhiiệệpp  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii  cchhoo  ccáácc  

tthháánnhh  đđồồ  llàà  llààmm  ssaaoo,,  
1199

vvàà  bbiiếếtt  qquuyyềềnn  vvôô  hhạạnn  ccủủaa  NNggààii,,  đđốốii  vvớớii  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  

llòònngg  ttiinn,,  llàà  llớớnn  ddưườờnngg  nnààoo,,  yy  tthheeoo  pphhéépp  ttốốii  tthhưượợnngg  ccủủaa  nnăănngg  llựựcc  mmììnnhh,,  
2200

mmàà  

NNggààii  đđãã  ttỏỏ  rraa  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  kkhhii  kkhhiiếếnn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ttừừ  kkẻẻ  cchhếếtt  ssốốnngg  llạạii  vvàà  
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llààmm  cchhoo  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  mmììnnhh  ttạạii  ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  ttrrờờii,,  
2211

ccaaoo  hhơơnn  hhếếtt  mmọọii  qquuyyềềnn,,  

mmọọii  pphhéépp,,  mmọọii  tthhếế  llựựcc,,  mmọọii  qquuâânn  cchhủủ  ccùùnngg  mmọọii  ddaannhh  vvaanngg  rraa,,  kkhhôônngg  nnhhữữnngg  

ttrroonngg  đđờờii  nnầầyy,,  mmàà  ccũũnngg  ttrroonngg  đđờờii  hhầầuu  đđếếnn  nnữữaa”” (Êph. 1:18-21) 

 

 3. Đức Thánh Linh cao rao ý chỉ của Đức Chúa Cha (Sv. C. 15) 

  (1) “mọi sự Cha có”: Gr.                [pas hosos echo]  “những điều 

của Cha” 

  (2) “đều là của Ta”: Gr.            [emos esti]  “là của Ta” 

““
2222

NNggààii  đđãã  bbắắtt  mmuuôônn  vvậậtt  pphhụụcc  ddưướớii  cchhâânn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  bbaann  cchhoo  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt  llààmm  đđầầuu  HHộộii  TThháánnhh,,  
2233

HHộộii  TThháánnhh  llàà  tthhâânn  tthhểể  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ttứứcc  llàà  

ssựự  đđầầyy  đđủủ  ccủủaa  ĐĐấấnngg  ggồồmm  ttóómm  mmọọii  ssựự  ttrroonngg  mmọọii  llooààii”” (Êph. 1:22-23)  

 

 

 

 

 1. Phải nương cậy Đức Thánh Linh để hiểu các Lẽ Thật đã được khải thị! 

““LLúúcc  nnààoo  TThhầầnn  LLẽẽ  TThhậậtt  ssẽẽ  đđếếnn,,  tthhìì  NNggààii  ddẫẫnn  ccáácc  nnggưươơii  vvààoo  mmọọii  llẽẽ  tthhậậtt;;  vvìì  

NNggààii  kkhhôônngg  nnóóii  ttựự  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  nnóóii  mmọọii  đđiiềềuu  mmììnnhh  đđãã  nngghhee,,  vvàà  ttỏỏ  bbààyy  cchhoo  ccáácc  

nnggưươơii  nnhhữữnngg  ssựự  ssẽẽ  đđếếnn”” (Gi. 16:13) 

 

 2. Sự soi sáng của Đức Thánh Linh luôn tôn vinh Đức Chúa Jêsus! 

““ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  ssẽẽ  llààmm  ssáánngg  ddaannhh  TTaa,,  vvìì  NNggààii  ssẽẽ  llấấyy  đđiiềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  TTaa  mmàà  rraaoo  

bbảảoo  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii”” (Gi. 16:14) 

 

 3. Công việc của Đức Thánh Linh luôn hiển minh vai trò nguyên thủ đối với 

Hội Thánh của Đức Chúa Jêsus! 

““MMọọii  ssựự  CChhaa  ccóó,,  đđềềuu  llàà  ccủủaa  TTaa;;  nnêênn  TTaa  nnóóii  rrằằnngg  NNggààii  ssẽẽ  llấấyy  đđiiềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  TTaa  

mmàà  rraaoo  bbảảoo  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  vvậậyy”” (Gi. 16:15) 

 

 


