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““VVíí  bbằằnngg  ccóó  nnggưườờii  ggiiảảnngg  lluuậậnn,,  tthhìì  hhããyy  ggiiảảnngg  nnhhưư  rraaoo  llờờii  ssấấmm  ttrruuyyềềnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;    

nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  llààmm  cchhứứcc  ggìì,,  tthhìì  hhããyy  llààmm  nnhhưư  nnhhờờ  ssứứcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann,,    

hhầầuu  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđưượợcc  ssáánngg  ddaannhh  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt;;    

llàà  ĐĐấấnngg  đđưượợcc  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  qquuyyềềnn  pphhéépp  đđờờii  đđờờii  vvôô  ccùùnngg..  AAmmeenn””  

(1Phi. 4:11) 

 

 

 

Để có thể biết ân tứ thuộc linh là gì, ân tứ thuộc linh từ đâu đến, và ân tứ thuộc linh để làm gì chúng ta 

cần phải tra xét Lời Kinh Thánh là lời có thẩm quyền để có một sự giải đáp đủ thẩm quyền cho các câu 

hỏi ấy. Thi. 127:1-2 có thể đem lại cho chúng ta một tầm nhìn hợp Kinh Thánh trên vấn đề ân tứ thuộc 

linh… 

““
11
NNếếuu  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  kkhhôônngg  ccấấtt  nnhhàà,,__TThhìì  nnhhữữnngg  tthhợợ  xxââyy  ccấấtt  llààmm  uuổổnngg  ccôônngg..__NNhhưượợcc  bbằằnngg  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  

kkhhôônngg  ccooii  ggiiữữ  tthhàànnhh,,__TThhìì  nnggưườờii  ccaannhh  tthhứứcc  ccaannhh  lluuốốnngg  ccôônngg..__
22
UUổổnngg  ccôônngg  tthhaayy  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  tthhứứcc  ddậậyy  

ssớớmm,,  đđii  nnggủủ  ttrrễễ,,__VVàà  ăănn  bbáánnhh  llaaoo  kkhhổổ;;__CChhúúaa  ccũũnngg  bbaann  ggiiấấcc  nnggủủ  cchhoo  kkẻẻ  NNggààii  yyêêuu  mmếếnn  bbằằnngg  vvậậyy”” (Thi. 

127:1-2) 

 

Trong Thi. 127:1, chữ “cất” trong Tiếng Hêbơrơ là הנב [banah] có nghĩa là xây dựng, tức là có ý nói đến 

sự thiết lập. Thiết lập tức là làm cho vững mạnh, ổn định. Trên phương diện thuộc linh, tinh thần “thiết 

lập” mang ý nghĩ “định liệu”, “sắp đặt”. Trong Đức Chúa Trời, một đời sống được thiết lập là một đời 

sống được Ngài tấn phong và bổ nhiệm: Ngài định hình cho mỗi người để rồi Ngài định hướng họ trong 

những cương vị nhất định trong Hội Thánh của Ngài. Đức Chúa Trời định hình chúng ta để chúng ta 

được định hướng cho Ngài; và, trong khi chúng ta được định hướng trong Hội Thánh, chúng ta được 

định hình để trở nên giống Ngài nhiều hơn. 

 

Chúng ta không thể làm được gì ngoài Chúa! Chúng ta phải để Đức Chúa Trời thiết lập chúng ta giữa 

vòng Hội Thánh, và chính trong đời sống cá nhân của mình. Sự gây dựng mà mỗi người chúng ta có 

được chỉ có được nhờ bàn tay của Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời ở trong mỗi cá nhân chúng ta, 

Ngài vận hành thông qua chúng ta qua những ân tứ thuộc linh mà chính Ngài ban cho chúng ta để các ân 

tứ ấy được sử dụng để gây dựng Hội Thánh của Đức Chúa Jêsus Christ, trong đó có mỗi một người 

chúng ta! 

““
44
CChhỉỉ  ccóó  mmộộtt  TThhâânn  TThhểể,,  mmộộtt  TThháánnhh  LLiinnhh,,  nnhhưư  aannhh  eemm  bbởởii  cchhứứcc  pphhậậnn  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn  mmộộtt  ssựự  ttrrôônngg  

ccậậyy  mmàà  tthhôôii;;  
55
cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  CChhúúaa,,  mmộộtt  đđứứcc  ttiinn,,  mmộộtt  pphhéépp  BBááppttêêmm;;  

66
cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  mmộộtt  CChhaa  

ccủủaa  mmọọii  nnggưườờii,,  NNggààii  llàà  ttrrêênn  ccảả  mmọọii  nnggưườờii,,  ggiiữữaa  mmọọii  nnggưườờii  vvàà  ởở  ttrroonngg  mmọọii  nnggưườờii..  
77
NNhhưưnngg,,  đđãã  bbaann  âânn  

đđiiểểnn  cchhoo  mmỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa  tthheeoo  llưượợnngg  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..  
88
VVậậyy  nnêênn  ccóó  cchhéépp  

rrằằnngg::__NNggààii  đđãã  llêênn  nnơơii  ccaaoo,,  ddẫẫnn  mmuuôônn  vvàànn  kkẻẻ  pphhuu  ttùù,,__VVàà  bbaann  ccáácc  ơơnn  cchhoo  llooààii  nnggưườờii”” (Êph. 4:4-8) 

 

Lời Kinh Thánh cho biết chúng ta có những gì? Chúng ta có: (1) Một Thân Thể là Hội Thánh của Đức 

Chúa Jêsus Christ; (2) Một Đức Thánh Linh; (3) Một sự trông cậy (sự cứu rỗi); (4) Một Chúa (Đức 

Chúa Jêsus Christ); (5) Một đức tin (không phải một hệ phái); (6) Một phép Báptêm; (7) Một Cha chung 

(Đức Chúa Trời), Ngài ở trên chúng ta, giữa vòng chúng ta, và trong mỗi người chúng ta! 
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Tất cả mọi tín hữu trong Đức Chúa Jêsus đều cùng thuộc về một Thân Thể, được liên hiệp lại dưới duy 

nhất một Đầu là Đức Chúa Jêsus. Mỗi tín hữu đều được Đức Chúa Trời ban cho những năng lực nhất 

định để góp phần làm vững mạnh (gây dựng) cả Thân Thể (Hội Thánh). Khả năng để sử dụng trong Hội 

Thánh của mỗi người có thể nhiều hay ít nhưng tất cả đều là phần Đức Chúa Trời ban cho mỗi người để 

góp phần gây dựng cho Dân Ngài: 

““ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ttỏỏ  rraa  ttrroonngg  mmỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii,,  cchhoo  aaii  nnấấyy  đđưượợcc  ssựự  íícchh  cchhuunngg”” (1Cô. 12:7) 

““MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  hhããyy  llấấyy  ơơnn  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  mmàà  ggiiúúpp  llẫẫnn  nnhhaauu,,  kkhháácc  nnààoo  nnggưườờii  qquuảảnn  llýý  ttrruunngg  ttíínn  

ggiiữữ  ccáácc  tthhứứ  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Phi. 4:10) 

 

Có hai chân lý Kinh Thánh phải được ghi nhận ở đây. Thứ nhất, tất cả mọi người chúng ta đều đã được 

sự ban cho Đức Thánh Linh. Thứ hai, sự biểu lộ (bày tỏ, thể hiện) của những gì được Đức Thánh Linh 

ban cho chúng ta là nhằm làm ích cho tất cả chúng ta. Đức Thánh Linh bày tỏ chính Ngài giữa vòng 

chúng ta là để gây dựng cho Thân Thể của Đức Chúa Jêsus, tức Hội Thánh. Như vậy, ân tứ thuộc linh 

không phải là bởi chúng ta làm ra, mà là Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta. 

 

Sứ Đồ Phaolô cho chúng  ta biết rằng tương tự với việc thân thể chúng ta có nhiều chi thể với những 

chức năng khác nhau; Hội Thánh cũng có nhiều chi thể khác nhau với các chức năng khác nhau: 

““
44
VVảả,,  nnhhưư  ttrroonngg  mmộộtt  tthhâânn  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  nnhhiiềềuu  cchhii  tthhểể,,  vvàà  ccáácc  cchhii  tthhểể  kkhhôônngg  llààmm  mmộộtt  vviiệệcc  ggiiốốnngg  nnhhaauu,,  

55
tthhìì  

ccũũnngg  vvậậyy,,  cchhúúnngg  ttaa  llàà  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  mmàà  hhiiệệpp  nnêênn  mmộộtt  TThhâânn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  hhếếtt  tthhảảyy  cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  llàà  

ccáácc  pphhầầnn  cchhii  tthhểể  ccủủaa  nnhhaauu”” (Rô. 12:4-5) 

 

Trong Thân Thể của Đấng Christ là Hội Thánh, không phải ai nấy đều có cùng một chức năng như 

nhau. Sứ Đồ Phaolô tiếp tục bày tỏ cho chúng ta biết rằng chúng ta, nhờ là chi thể của cùng chung một 

Thân Thể, đều có chung một Thánh Linh; và mỗi một chúng ta phải biết nương dựa nhau như thể chính 

mình vì chúng ta cần có sự hoạt động chung như một tổng thể thống nhất. Mỗi người chúng ta đều cần 

lẫn nhau: 

““
1122

VVảả,,  nnhhưư  tthhâânn  llàà  mmộộtt,,  mmàà  ccóó  nnhhiiềềuu  cchhii  tthhểể,,  vvàà  nnhhưư  ccáácc  cchhii  tthhểể  ccủủaa  tthhâânn  ddầầuu  ccóó  nnhhiiềềuu,,  ccũũnngg  cchhỉỉ  hhiiệệpp  

tthhàànnhh  mmộộtt  tthhâânn  mmàà  tthhôôii,,  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  kkhháácc  nnààoo  nnhhưư  vvậậyy..  
1133

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..  
1144

TThhâânn  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ccóó  mmộộtt  

cchhii  tthhểể,,  bbèènn  llàà  nnhhiiềềuu  cchhii  tthhểể..  
1155

NNếếuu  cchhâânn  rrằằnngg::  VVìì  ttaa  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  ttaayy,,  nnêênn  ttaa  kkhhôônngg  tthhuuộộcc  vvềề  tthhâânn,,  tthhìì  

cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  đđóó  cchhâânn  kkhhôônngg  ccóó  pphhầầnn  ttrroonngg  tthhâânn..  
1166

VVàà  nnếếuu  ttaaii  rrằằnngg::  VVìì  ttaa  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  mmắắtt,,  nnêênn  ttaa  

kkhhôônngg  tthhuuộộcc  vvềề  tthhâânn,,  tthhìì  ttaaii  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  đđóó  kkhhôônngg  ccóó  pphhầầnn  ttrroonngg  tthhâânn..  
1177

VVíí  bbằằnngg  ccảả  tthhâânn  đđềềuu  llàà  mmắắtt,,  

tthhìì  ssựự  nngghhee  ởở  đđââuu??  NNếếuu  ccảả  tthhâânn  đđềềuu  llàà  ttaaii,,  tthhìì  ssựự  nnggửửii  ởở  đđââuu??  
1188

NNhhưưnngg  bbââyy  ggiiờờ,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ssắắpp  

đđặặtt  ccáácc  cchhii  tthhểể  ccủủaa  tthhâânn  cchhúúnngg  ttaa,,  bbaann  cchhoo  mmỗỗii  mmộộtt  cchhii  tthhểể  ccááii  đđịịaa  vvịị  tthheeoo  ýý  NNggààii  llấấyy  llààmm  ttốốtt  mmàà  cchhỉỉ  

đđịịnnhh”” (1Cô. 12:12-18) 

 

Ân tứ thuộc linh được ban cho chúng ta “theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định”: Chính Đức Chúa Trời là 

Đấng quyết định ban cho ai những ân tứ nào tùy theo sự định liệu của Ngài. Đức Chúa Trời biết ai là 

người hiệu quả nhất ở những ân tứ nào. Đấng biết chúng ta rõ nhất là Đức Chúa Trời, Ngài ban ân tứ 

thuộc linh cho mỗi người theo sự đẹp ý của Ngài. 

Hội Thánh là Thân Thể của Đấng Christ được Đức Chúa Trời ban cho thông qua Đức Thánh Linh các 

phận sự hay chức năng khác nhau. Các thành viên trong Hội Thánh có thể có những ân tứ thuộc linh 

nào? 
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Kinh Thánh không xác định rõ số lượng các ân tứ thuộc linh. Có lẽ chúng ta cũng không nên hạn chế 

năng lực của Đức Chúa Trời bằng cách hạn định số lượng các ân tứ thuộc linh. Chúng ta có thể nhận 

thấy rằng có những ân tứ mà người ta quá đỗi quen thuộc đến độ không còn nhận ra được rằng dó là ân 

tứ được Đức Chúa Trời ban cho. Những ân tứ như thế cứ vận hành trong đời sống các cá nhân một cách 

tự nhiên, bình thường mà vẫn có tác dụng gây dựng được Hội Thánh. 

 

Thật ra, Kinh Thánh có kể đến một số ân tứ thuộc linh: 

““
33
VVậậyy,,  nnhhờờ  ơơnn  đđãã  bbaann  cchhoo  ttôôii,,  ttôôii  nnóóii  vvớớii  mmỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  cchhớớ  ccóó  ttưư  ttưưởởnngg  ccaaoo  qquuáá  llẽẽ,,  nnhhưưnngg  

pphhảảii  ccóó  ttââmm  ttììnnhh  ttầầmm  tthhưườờnngg,,  yy  tthheeoo  llưượợnngg  đđứứcc  ttiinn  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  pphhúú  cchhoo  ttừừnngg  nnggưườờii..  
44
VVảả,,  nnhhưư  

ttrroonngg  mmộộtt  tthhâânn  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  nnhhiiềềuu  cchhii  tthhểể,,  vvàà  ccáácc  cchhii  tthhểể  kkhhôônngg  llààmm  mmộộtt  vviiệệcc  ggiiốốnngg  nnhhaauu,,  
55
tthhìì  ccũũnngg  vvậậyy,,  

cchhúúnngg  ttaa  llàà  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  mmàà  hhiiệệpp  nnêênn  mmộộtt  TThhâânn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  hhếếtt  tthhảảyy  cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  llàà  ccáácc  pphhầầnn  

cchhii  tthhểể  ccủủaa  nnhhaauu..  
66
VVìì  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  ccáácc  ssựự  bbaann  cchhoo  kkhháácc  nnhhaauu,,  ttùùyy  tthheeoo  ơơnn  đđãã  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  aaii  đđưượợcc  

bbaann  cchhoo  nnóóii  ttiiêênn  ttrrii,,  hhããyy  ttậậpp  nnóóii  tthheeoo  llưượợnngg  đđứứcc  ttiinn;;  
77
aaii  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn  llààmm  cchhứứcc  vvụụ,,  hhããyy  bbuuộộcc  mmììnnhh  vvààoo  

cchhứứcc  vvụụ;;  aaii  ddạạyy  ddỗỗ,,  hhããyy  cchhăămm  mmàà  ddạạyy  ddỗỗ;;  
88
aaii  ggáánnhh  vviiệệcc  kkhhuuyyêênn  bbảảoo,,  hhããyy  kkhhuuyyêênn  bbảảoo;;  aaii  bbốố  tthhíí,,  hhããyy  llấấyy  

llòònngg  rrộộnngg  rrããii  mmàà  bbốố  tthhíí;;  aaii  ccaaii  ttrrii,,  hhããyy  ssiiêênngg  nnăănngg  mmàà  ccaaii  ttrrịị;;  aaii  llààmm  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt,,  hhããyy  llấấyy  llòònngg  vvuuii  mmàà  

llààmm”” (Rô. 12:3-8) 

 

Các ân tứ thuộc linh được nêu lên ở đây là : (   Nói tiên tri  r.           [propheteia], (2) Làm chức vụ 

 r.          [diakonia], (3) Dạy dỗ         [didasko], (4) Khuyên bảo  r.           [parakaleo], (5) 

Bố thí            [metadidomi], (6) Cai trị  r.           [proistemi], (7) Làm sự thương xót       

[eleeo]. Chúng ta còn tìm thấy các ân tứ thuộc linh khác như: (8  Nói lời khôn ngoan  r.       [sophia], 

(9) Nói lời tri thức  r.        [gnosis], ( 0  Đức tin  r.        [pistis], (11) Chữa tật bịnh  r.      

[iama], (12) Làm phép lạ  r.         [dunamis], (13) Phân biệt các thần  r.           [diakrisis], (14) 

Nói nhiều thứ tiếng khác nhau  r.              [genos glossa], (15) Thông giải  r.                 

[hermeneia glossa]. Lời Kinh Thánh phán: 

““
88
VVảả,,  nnggưườờii  nnầầyy  nnhhờờ  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh,,  đđưượợcc  llờờii  nnóóii  kkhhôônn  nnggooaann;;  kkẻẻ  kkiiaa  nnhhờờ  mmộộtt  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ấấyy,,  

ccũũnngg  đđưượợcc  llờờii  nnóóii  ccóó  ttrrii  tthhứứcc..  
99
BBởởii  mmộộtt  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh,,  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  đđưượợcc  đđứứcc  ttiinn;;  ccũũnngg  bbởởii  mmộộtt  ĐĐứứcc  

TThháánnhh  LLiinnhh  ấấyy,,  cchhoo  kkẻẻ  kkiiaa  đđưượợcc  ơơnn  cchhữữaa  ttậậtt  bbịịnnhh;;  
1100

nnggưườờii  tthhìì  đđưượợcc  llààmm  pphhéépp  llạạ;;  kkẻẻ  tthhìì  đđưượợcc  nnóóii  ttiiêênn  ttrrii;;  

nnggưườờii  tthhìì  đđưượợcc  pphhâânn  bbiiệệtt  ccáácc  tthhầầnn;;  kkẻẻ  tthhìì  đđưượợcc  nnóóii  nnhhiiềềuu  tthhứứ  ttiiếếnngg  kkhháácc  nnhhaauu,,  nnggưườờii  tthhìì  đđưượợcc  tthhôônngg  ggiiảảii  

ccáácc  tthhứứ  ttiiếếnngg  ấấyy..  
1111

MMọọii  đđiiềềuu  đđóó  llàà  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  đđồồnngg  mmộộtt  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  tthhôôii,,  tthheeoo  ýý  NNggààii  mmuuốốnn,,  

pphhâânn  pphháátt  ssựự  bbaann  cchhoo  rriiêênngg  cchhoo  mmỗỗii  nnggưườờii”” (1Cô. 12:8-11) 

 

Trong 1Cô. 12:28, chúng ta tìm thấy một só các ân tứ thuộc linh khác: (16) Sứ Đồ  r.           

[apostolos], (17) Cứu giúp  r.           [antilepsis], (18) Cai quản  r.            [kubernesis]. Êph. 

4:11 kể thêm các ân tứ thuộc linh (19) Thầy giảng Tin Lành  r.              euaggelistes, (20) Mục  ư 

 r.        [poimen]. Ngoài ra,  Phi. 4:   còn đề cập đến ân tứ thuộc linh (21) Giảng luận  r.       

[laleo] nữa: 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  llậậpp  ttrroonngg  HHộộii  TThháánnhh,,  tthhứứ  nnhhứứtt  llàà  SSứứ  ĐĐồồ,,  tthhứứ  nnhhìì  llàà  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii,,  tthhứứ  bbaa  llàà  TThhầầyy  

GGiiááoo,,  kkếế  đđếếnn  kkẻẻ  llààmm  pphhéépp  llạạ,,  rrồồii  kkẻẻ  đđưượợcc  ơơnn  cchhữữaa  bbịịnnhh,,  ccứứuu  ggiiúúpp,,  ccaaii  qquuảảnn,,  nnóóii  ccáácc  tthhứứ  ttiiếếnngg”” (1Cô. 

12:28) 

““ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  TTrrii,,  nnggưườờii  kkhháácc  llààmm  TThhầầyy  GGiiảảnngg  TTiinn  

LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa  llààmm  MMụụcc  SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư”” (Êph. 4:11) 

““VVíí  bbằằnngg  ccóó  nnggưườờii  ggiiảảnngg  lluuậậnn,,  tthhìì  hhããyy  ggiiảảnngg  nnhhưư  rraaoo  llờờii  ssấấmm  ttrruuyyềềnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  llààmm  
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cchhứứcc  ggìì,,  tthhìì  hhããyy  llààmm  nnhhưư  nnhhờờ  ssứứcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann,,  hhầầuu  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđưượợcc  ssáánngg  ddaannhh  ttrroonngg  

mmọọii  ssựự  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt;;  llàà  ĐĐấấnngg  đđưượợcc  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  qquuyyềềnn  pphhéépp  đđờờii  đđờờii  vvôô  ccùùnngg..  AAmmeenn”” 

(1Phi. 4:11) 

 

Chúng ta có thể chọn lựa và cầu xin cho được loại ân tứ nào mà chúng ta muốn không? Theo sự dạy dỗ 

của Kinh Thánh, chắc chắn là không: 

““MMọọii  đđiiềềuu  đđóó  llàà  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  đđồồnngg  mmộộtt  TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  tthhôôii,,  tthheeoo  ýý  NNggààii  mmuuốốnn,,  pphhâânn  pphháátt  ssựự  bbaann  cchhoo  

rriiêênngg  cchhoo  mmỗỗii  nnggưườờii”” (1Cô. 12:11) 

 

Sự ban cho ân tứ thuộc linh là công việc của duy nhất Đức Chúa Trời, Chúng ta không thể nhờ mong 

muốn mà được. Khả năng khôn ngoan của chúng ta, tính chất hữu lý mà chúng ta nhận thức,… tất cả 

đều vô nghĩa trước sự toàn tri và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho mỗi 

người một hoặc nhiều ân tứ thuộc linh theo kế hoạch hoàn hảo của Ngài để gây dựng Hội Thánh. Do đó, 

theo cách nhìn nhận của Đức Chúa Trời, không có ân tứ thuộc linh nào là kém cõi cả. Tất cả các ân tứ 

thuộc linh đều phải được xem là quí trọng như nhau: 

““
2211

MMắắtt  kkhhôônngg  đđưượợcc  nnóóii  vvớớii  bbàànn  ttaayy  rrằằnngg::  TTaa  cchhẳẳnngg  ccầầnn  đđếếnn  mmầầyy;;  đđầầuu  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  đđưượợcc  nnóóii  vvớớii  cchhâânn  

rrằằnngg::  TTaa    cchhẳẳnngg  ccầầnn  đđếếnn  bbaayy..  
2222

TTrrááii  llạạii,,  ccáácc  cchhii  tthhểể  ccủủaa  tthhâânn  xxeemm  rraa  rrấấtt  yyếếuu  đđuuốốii  llạạii  llàà  ccầầnn  ddùùnngg..  
2233

CChhii  

tthhểể  nnààoo  ttrroonngg  TThhâânn  cchhúúnngg  ttaa  nngghhĩĩ  llàà  hhèènn  hhạạ  hhơơnn,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  ttôônn  ttrrọọnngg  hhơơnn;;  cchhii  tthhểể  nnààoo  cchhẳẳnngg  đđẹẹpp,,  tthhìì  

cchhúúnngg  ttaa  llạạii  ttrraauu  ggiiồồii  hhơơnn,,  
2244

ccòònn  nnhhưư  ccááii  nnààoo  đđãã  đđẹẹpp  rrồồii,,  tthhìì  kkhhôônngg  ccầầnn  ttrraauu  ggiiồồii..  NNhhưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

đđãã  ssắắpp  đđặặtt  tthhâânn  nnggưườờii,,  đđểể  cchhii  tthhểể  nnààoo  tthhiiếếuu  tthhốốnn  tthhìì  đđưượợcc  qquuíí  ttrrọọnngg  hhơơnn,,  
2255

hhầầuu  cchhoo  ttrroonngg  TThhâânn  kkhhôônngg  ccóó  

ssựự  pphhâânn  rrẽẽ,,  mmàà  ccáácc  cchhii  tthhểể  pphhảảii  đđồồnngg  lloo  ttưưởởnngg  đđếếnn  nnhhaauu..  
2266

LLạạii,,  ttrroonngg  ccáácc  cchhii  tthhểể,,  kkhhii  ccóó  mmộộtt  ccááii  nnààoo  cchhịịuu  

đđaauu  đđớớnn,,  tthhìì  ccáácc  ccááii  kkhháácc  đđềềuu  ccùùnngg  cchhịịuu;;  vvàà  kkhhii  mmộộtt  ccááii  nnààoo  đđưượợcc  ttôônn  ttrrọọnngg,,  tthhìì  ccáácc  ccááii  kkhháácc  đđềềuu  ccùùnngg  

vvuuii  mmừừnngg”” (1Cô. 12:21-26) 

 

Các ân tứ thuộc linh của chúng ta có thể được gia tăng lên trong đời sống của chúng ta, hoặc liệu chúng 

ta có thể làm cho các ân tứ ấy mỗi lúc càng phong phú hơn không? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng 

Đức Chúa Jêsus ủy thác cho chúng ta các ân tứ thuộc linh của Ngài như một sự đầu tư ở chúng ta các tài 

sản của Ngài. Chúng ta sẽ được hưởng lợi của sự đầu tư ấy tùy theo mức độ vâng lời của chúng ta đối 

với Ngài: Ngài muốn chúng ta biết đem làm lợi các ân tứ đã nhận được… 

““MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  hhããyy  llấấyy  ơơnn  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  mmàà  ggiiúúpp  llẫẫnn  nnhhaauu,,  kkhháácc  nnààoo  nnggưườờii  qquuảảnn  llýý  ttrruunngg  ttíínn  

ggiiữữ  ccáácc  tthhứứ  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Phi. 4:10) 

““
1144

VVảả,,  nnưướớcc  tthhiiêênn  đđàànngg  ssẽẽ  ggiiốốnngg  nnhhưư  mmộộtt  nnggưườờii  kkiiaa,,  kkhhii  đđii  đđưườờnngg  xxaa,,  ggọọii  ccáácc  đđầầyy  ttớớ  mmàà  ggiiaaoo  ccủủaa  ccảảii  

mmììnnhh..  
1155

CChhủủ  đđóó  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  nnăămm  ttaallâânngg,,  nnggưườờii  kkiiaa  hhaaii,,  nnggưườờii  kkhháácc  mmộộtt,,  ttùùyy  tthheeoo  ttààii  mmỗỗii  nnggưườờii;;  đđooạạnn,,  

cchhủủ  llêênn  đđưườờnngg..  
1166

TTứứcc  tthhìì,,  nnggưườờii  đđãã  nnhhậậnn  nnăămm  ttaallâânngg  đđii  llààmm  llợợii  rraa,,  vvàà  đđưượợcc  nnăămm  ttaallâânngg  kkhháácc..  
1177

NNggưườờii  đđãã  

nnhhậậnn  hhaaii  ttaallâânngg  ccũũnngg  vvậậyy,,  llààmm  llợợii  rraa  đđưượợcc  hhaaii  ttaallâânngg  nnữữaa..  
1188

SSoonngg  nnggưườờii  cchhỉỉ  nnhhậậnn  mmộộtt  tthhìì  đđii  đđààoo  llỗỗ  ddưướớii  

đđấấtt  mmàà  ggiiấấuu  ttiiềềnn  ccủủaa  cchhủủ..  
1199

CCáácchh  llââuu  nnggààyy,,  cchhủủ  ccủủaa  nnhhữữnngg  đđầầyy  ttớớ  ấấyy  ttrrởở  vvềề  kkhhiiếếnn  hhọọ  ttíínnhh  ssổổ..  
2200

NNggưườờii  đđãã  

nnhhậậnn  nnăămm  ttaallâânngg  bbèènn  đđếếnn,,  đđeemm  nnăămm  ttaallâânngg  kkhháácc  nnữữaa,,  vvàà  tthhưưaa  rrằằnngg::  LLạạyy  cchhúúaa,,  cchhúúaa  đđãã  cchhoo  ttôôii  nnăămm  

ttaallâânngg;;  đđââyy  nnầầyy,,  ttôôii  llààmm  llợợii  rraa  đđưượợcc  nnăămm  ttaallâânngg  nnữữaa..  
2211

CChhủủ  nnóóii  vvớớii  nnggưườờii  rrằằnngg::  HHỡỡii  đđầầyy  ttớớ  nnggaayy  llàànnhh  

ttrruunngg  ttíínn  kkiiaa,,  đđưượợcc  llắắmm;;  nnggưươơii  đđãã  ttrruunngg  ttíínn  ttrroonngg  vviiệệcc  nnhhỏỏ,,  ttaa  ssẽẽ  llậậpp  nnggưươơii  ccooii  ssóócc  nnhhiiềềuu;;  hhããyy  đđếếnn  hhưưởởnngg  

ssựự  vvuuii  mmừừnngg  ccủủaa  cchhúúaa  nnggưươơii..  
2222

NNggưườờii  đđãã  nnhhậậnn  hhaaii  ttaallâânngg  ccũũnngg  đđếếnn  mmàà  tthhưưaa  rrằằnngg::  LLạạyy  cchhúúaa,,  cchhúúaa  đđãã  

cchhoo  ttôôii  hhaaii  ttaallâânngg;;  đđââyy  nnầầyy,,  ttôôii  đđãã  llààmm  llợợii  rraa  đđưượợcc  hhaaii  ttaallâânngg  nnữữaa..  
2233

CChhủủ  đđáápp  rrằằnngg::  HHỡỡii  đđầầyy  ttớớ  nnggaayy  llàànnhh  

ttrruunngg  ttíínn  kkiiaa,,  đđưượợcc  llắắmm;;  nnggưươơii  đđãã  ttrruunngg  ttíínn  ttrroonngg  vviiệệcc  nnhhỏỏ,,  ttaa  ssẽẽ  llậậpp  nnggưươơii  ccooii  ssóócc  nnhhiiềềuu;;  hhããyy  đđếếnn  hhưưởởnngg  

ssựự  vvuuii  mmừừnngg  ccủủaa  cchhúúaa  nnggưươơii..  
2244

NNggưườờii  cchhỉỉ  nnhhậậnn  mmộộtt  ttaallâânngg  ccũũnngg  đđếếnn  mmàà  tthhưưaa  rrằằnngg::  LLạạyy  cchhúúaa,,  ttôôii  bbiiếếtt  

cchhúúaa  llàà  nnggưườờii  nngghhiiêêmm  nnhhặặtt,,  ggặặtt  ttrroonngg  cchhỗỗ  mmììnnhh  kkhhôônngg  ggiieeoo,,  llưượợmm  llặặtt  ttrroonngg  cchhỗỗ  mmììnnhh  kkhhôônngg  rrảảii  rraa;;  
2255

nnêênn  
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ttôôii  ssợợ  mmàà  đđii  ggiiấấuu  ttaallâânngg  ccủủaa  cchhúúaa  ởở  ddưướớii  đđấấtt;;  đđââyy  nnầầyy,,  vvậậtt  ccủủaa  cchhúúaa  xxiinn  ttrrảả  cchhoo  cchhúúaa..  
2266

SSoonngg  cchhủủ  đđáápp  

rrằằnngg::  HHỡỡii  đđầầyy  ttớớ  ddữữ  vvàà  bbiiếếnngg  nnhháácc  kkiiaa,,  nnggưươơii  bbiiếếtt  ttaa  ggặặtt  ttrroonngg  cchhỗỗ  ttaa  kkhhôônngg  ggiieeoo,,  vvàà  llưượợmm  llặặtt  ttrroonngg  cchhỗỗ  

ttaa  kkhhôônngg  rrảảii  rraa;;  
2277

vvậậyy  tthhìì  nnggưươơii  pphhảảii  đđưưaa  bbạạcc  ccủủaa  ttaa  llạạii  cchhoo  nnggưườờii  bbuuôônn  bbạạcc,,  rrồồii  kkhhii  ttaa  ttrrởở  vvềề,,  ssẽẽ  llấấyy  vvốốnn  

vvàà  llờờii..  
2288

VVậậyy,,  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  llấấyy  ttaallâânngg  ccủủaa  nnggưườờii  nnầầyy  mmàà  cchhoo  kkẻẻ  ccóó  mmưườờii  ttaallâânngg..  
2299

VVìì  ssẽẽ  cchhoo  tthhêêmm  kkẻẻ  nnààoo  

đđãã  ccóó,,  tthhìì  hhọọ  ssẽẽ  ddưư  ddậậtt;;  nnhhưưnngg  kkẻẻ  nnààoo  kkhhôônngg  ccóó,,  tthhìì  ccũũnngg  ccấấtt  lluuôônn  đđiiềềuu  hhọọ  đđãã  ccóó  nnữữaa..  
3300

CCòònn  ttêênn  đđầầyy  ttớớ  vvôô  

íícchh  đđóó,,  hhããyy  qquuăănngg  nnóó  rraa  nnggooààii  llàà  cchhỗỗ  ttốốii  ttăămm,,  ởở  đđóó  ssẽẽ  ccóó  kkhhóócc  llóócc  vvàà  nngghhiiếếnn  rrăănngg”” (Ma. 25:14-30) 

   

Như vậy, chúng ta phải biết vận dụng các ân tứ thuộc linh mà chúng ta nhận được theo một phương 

hướng phát triển nhất, sinh lợi nhất để hoàn thành chương trình đầu tư của Đức Chúa Jêsus trên đời sống 

của chúng ta. Đức Chúa Jêsus đã đầu tư vào đời sống của chúng ta để phát triển: Phát triển chính đời 

sống của chúng ta và phát triển nhiều đời sống khác trong Hội Thánh. Nếu chúng ta không biết mình đã 

được trao ban những ân tứ thuộc linh nào, chúng ta sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ ấy được. 

Nhưng một khi chúng ta đã khám phá được những ân tứ thuộc linh mà mình có, chúng ta phải hết lòng 

phát triển những gì Chúa đã ban, đừng để bị kể là “Đầy tớ dữ và biếng nhác”. Bất kể ân tứ thuộc linh mà 

chúng ta đã được trao ban là gì, chúng ta đều phải thực hành để phát triển ra: 

““
66
VVìì  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  ccáácc  ssựự  bbaann  cchhoo  kkhháácc  nnhhaauu,,  ttùùyy  tthheeoo  ơơnn  đđãã  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  aaii  đđưượợcc  bbaann  cchhoo  nnóóii  ttiiêênn  

ttrrii,,  hhããyy  ttậậpp  nnóóii  tthheeoo  llưượợnngg  đđứứcc  ttiinn;;  
77
aaii  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn  llààmm  cchhứứcc  vvụụ,,  hhããyy  bbuuộộcc  mmììnnhh  vvààoo  cchhứứcc  vvụụ;;  aaii  ddạạyy  ddỗỗ,,  

hhããyy  cchhăămm  mmàà  ddạạyy  ddỗỗ;;  
88
aaii  ggáánnhh  vviiệệcc  kkhhuuyyêênn  bbảảoo,,  hhããyy  kkhhuuyyêênn  bbảảoo;;  aaii  bbốố  tthhíí,,  hhããyy  llấấyy  llòònngg  rrộộnngg  rrããii  mmàà  bbốố  

tthhíí;;  aaii  ccaaii  ttrrịị,,  hhããyy  ssiiêênngg  nnăănngg  mmàà  ccaaii  ttrrịị;;  aaii  llààmm  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt,,  hhããyy  llấấyy  llòònngg  vvuuii  mmàà  llààmm”” (Rô. 12:6-8) 

 

Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy được rằng mọi ân tứ thuộc linh đều bởi Đức Chúa Trời mà có để 

mọi tín hữu đều có thể góp phần gây dựng gia đình chung của mình là Hội Thánh; do đó, ai cũng có 

được ít nhất là một ân tứ thuộc linh. Ân tứ thuộc linh vốn đa dạng và phong phú, không hề có việc tất cả 

mọi người đều có cùng một ân tứ thuộc linh giống nhau được. Đòi hỏi người khác phải có cùng loại ân 

tứ thuộc linh giống như mình, hoặc nhất định phải có loại ân tứ thuộc linh theo ý riêng của mình đều là 

những sự mong muốn không hợp Kinh Thánh, vì chính Đức Chúa Trời mới là Đấng duy nhất qui định 

ai được ban cho ân tứ gì trong thời điểm nào. Ân tứ thuộc linh được ban cho mọi tín hữu để ai nấy đều 

được dự phần trong việc gây dựng Hội Thánh, như vậy cũng không có việc một ân tứ thuộc linh nào đó 

được dùng làm dấu hiệu để biểu thị sự cứu rỗi, sự nên thánh, hay tình trạng thuộc linh của Cơ Đốc Nhân. 

Sau cùng, chỉ thực hành ân tứ thuộc linh cho mục đích gây dựng Hội Thánh mới làm đẹp ý Đức Chúa 

Trời được, vì ân tứ thuộc linh sẽ không hữu ích khi thiếu tình yêu thương ( v.  Cô.  3 . 

(Rev. Đoàn Nhật Tân, PhD) 

  


