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  ““VVậậyy,,  aannhh  eemm  hhooặặcc  ăănn,,  hhooặặcc  uuốốnngg,,  hhaayy  llàà  llààmm  ssựự  cchhii  kkhháácc,,    

hhããyy  vvìì  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  llààmm..””  

(1Cô. 10:31)  

 

 

Đời sống thuộc linh là phương tiện cho một mục đích nhất định. Mục đích chung cuộc 

của mọi đời sống Cơ Đốc là trở nên giống với Đức Chúa Jêsus về tính cách, phẩm hạnh, 

hành vi. Mục đích ấy của mọi đời sống Cơ Đốc chỉ có thể được hoàn thành nhờ sự gia 

tăng trong đời sống của họ về… 

-  Sự nương cậy trên quyền năng và sự ban quyền năng của Đức Thánh Linh. 

-  Sự vâng phục đối với Lời Đức Chúa Trời. 

-  Sự nhận thức nghiêm túc về vị trí của mình trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

-  Sự thực hành các nguyên tắc Kinh Thánh về đời sống thuộc linh. 

Như vậy, mục đích tối hậu của đời sống thuộc linh là một mục đích hai phương diện: 

1.  Có đời sống giống theo Đức Chúa Jêsus Christ. 

““VVìì  nnhhữữnngg  kkẻẻ  NNggààii  đđãã  bbiiếếtt  ttrrưướớcc,,  tthhìì  NNggààii  ccũũnngg  đđãã  đđịịnnhh  ssẵẵnn  đđểể  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  hhììnnhh  

bbóónngg  CCoonn  NNggààii,,  hhầầuu  cchhoo  CCoonn  nnầầyy  đđưượợcc  llààmm  CCoonn  ccảả  ởở  ggiiữữaa  nnhhiiềềuu  aannhh  eemm”” (Rô. 

8:29)  

““NNhhưư  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  mmaanngg  ảảnnhh  ttưượợnngg  ccủủaa  nnggưườờii  tthhuuộộcc  vvềề  đđấấtt,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  ssẽẽ  

mmaanngg  ảảnnhh  ttưượợnngg  ccủủaa  nnggưườờii  tthhuuộộcc  vvềề  ttrrờờii”” (1Cô. 15:49) 

““
1166

KKhhii  hhọọ  ssẽẽ  ttrrởở  llạạii  ccùùnngg  CChhúúaa,,  tthhìì  mmàànn  ấấyy  mmớớii  ccấấtt  kkhhỏỏii..  
1177

VVảả,,  CChhúúaa  ttứứcc  llàà  TThháánnhh  

LLiinnhh,,  TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  CChhúúaa  ởở  đđââuu,,  tthhìì  ssựự  ttựự  ddoo  ccũũnngg  ởở  đđóó..  
1188

CChhúúnngg  ttaa  aaii  nnấấyy  đđềềuu  

đđểể  mmặặtt  ttrrầầnn  mmàà  nnhhììnn  xxeemm  vviinnhh  hhiiểểnn  CChhúúaa  nnhhưư  ttrroonngg  ggưươơnngg,,  tthhìì  hhóóaa  nnêênn  ccũũnngg  mmộộtt  

ảảnnhh  ttưượợnngg  NNggààii,,  ttừừ  vviinnhh  hhiiểểnn  qquuaa  vviinnhh  hhiiểểnn,,  nnhhưư  bbởởii  CChhúúaa,,  llàà  TThháánnhh  LLiinnhh”” (2Cô. 

3:16-18) 

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhíínnhh  llúúcc  bbââyy  ggiiờờ  cchhúúnngg  ttaa  llàà  ccoonn  ccááii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ccòònn  vvềề  

ssựự  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  rraa  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  đđiiềềuu  đđóó  cchhưưaa  đđưượợcc  bbààyy  ttỏỏ..  CChhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  kkhhii  

NNggààii  hhiiệệnn  đđếếnn,,  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ggiiốốnngg  nnhhưư  NNggààii,,  vvìì  ssẽẽ  tthhấấyy  NNggààii  nnhhưư  vvốốnn  ccóó  tthhậậtt  vvậậyy”” 

(1Gi. 3:2) 

““
2222

HHããyy  llààmm  tthheeoo  llờờii,,  cchhớớ  llấấyy  nngghhee  llààmm  đđủủ  mmàà  llừừaa  ddốốii  mmììnnhh..  
2233

VVìì,,  nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  nngghhee  llờờii  

mmàà  kkhhôônngg  llààmm  tthheeoo,,  tthhìì  kkhháácc  nnààoo  nnggưườờii  kkiiaa  ssooii  mmặặtt  mmììnnhh  ttrroonngg  ggưươơnngg,,  
2244

tthhấấyy  rrồồii  
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tthhìì  đđii,,  lliiềềnn  qquuêênn  mmặặtt  rraa  tthhểể  nnààoo..  
2255

NNhhưưnngg  kkẻẻ  nnààoo  xxéétt  kkĩĩ  lluuậậtt  pphháápp  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  llàà  lluuậậtt  

pphháápp  vvềề  ssựự  ttựự  ddoo,,  llạạii  bbềềnn  llòònngg  ssuuyy  ggẫẫmm  llấấyy,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nngghhee  rrồồii  qquuêênn  đđii,,  nnhhưưnngg  hhếếtt  

llòònngg  ggiiữữ  tthheeoo  pphhéépp  ttắắcc  nnóó,,  tthhìì  kkẻẻ  đđóó  ssẽẽ  ttììmm  đđưượợcc  pphhưướớcc  ttrroonngg  ssựự  mmììnnhh  vvâânngg  llờờii””  

(Gia. 1:22-25) 

2.  Hữu ích cho Đức Chúa Trời trong việc hoàn thành mục đích của Ngài trên thế 

gian. 

““VVảả,,  vvuuaa  ĐĐaavvíítt  llúúcc  ccòònn  ssốốnngg,,  llààmm  tthheeoo  ýý  cchhỉỉ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  đđooạạnn  qquuaa  đđờờii;;  nnggưườờii  

đđãã  đđưượợcc  ttrrởở  vvềề  ccùùnngg  ccáácc  ttổổ  pphhụụ  mmììnnhh,,  vvàà  đđãã  tthhấấyy  ssựự  hhưư  nnáátt”” (Công. 13:36) 

““
1144

VVìì  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ccảảmm  đđộộnngg  cchhúúnngg  ttôôii,,  vvàà  cchhúúnngg  ttôôii  ttưưởởnngg  

rrằằnngg  nnếếuu  ccóó  mmộộtt  nnggưườờii  cchhếếtt  vvìì  mmọọii  nnggưườờii,,  tthhìì  mmọọii  nnggưườờii  đđềềuu  cchhếếtt,,  
1155

llạạii  NNggààii  đđãã  

cchhếếtt  vvìì  mmọọii  nnggưườờii,,  hhầầuu  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ccòònn  ssốốnngg  kkhhôônngg  vvìì  cchhíínnhh  mmììnnhh  mmàà  ssốốnngg  nnữữaa,,  

nnhhưưnngg  ssốốnngg  vvìì  ĐĐấấnngg  đđãã  cchhếếtt  vvàà  ssốốnngg  llạạii  cchhoo  mmììnnhh”” (2Cô. 5:14-15) 

Nhìn chung vào đời sống thuộc linh, mục đích sống tổng quát - một sự hợp nhất 

giữa hai phương diện kể trên - của mỗi Cơ Đốc Nhân là sống tôn qui vinh hiển cho 

Đức Chúa Trời: 

““VVậậyy,,  aannhh  eemm  hhooặặcc  ăănn,,  hhooặặcc  uuốốnngg,,  hhaayy  llàà  llààmm  ssựự  cchhii  kkhháácc,,  hhããyy  vvìì  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  llààmm”” (1Cô. 10:31) 

Giới lãnh đạo thuộc linh càng cần nhạy bén hơn trong việc sống giống Chúa, hoàn 

thành sự kêu gọi Thiên Thượng, tôn qui vinh hiển về Ba Ngôi Đức Chúa Trời: 

““
11
TThhầầnn  ccủủaa  CChhúúaa  GGiiêêhhôôvvaa  nnggựự  ttrrêênn  ttaa;;  vvìì  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  đđãã  xxứứcc  ddầầuu  cchhoo  ttaa,,  đđặặnngg  

ggiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh  cchhoo  kkẻẻ  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg..  NNggààii  đđãã  ssaaii  ttaa  đđếếnn  đđặặnngg  rrịịtt  nnhhữữnngg  kkẻẻ  vvỡỡ  

llòònngg,,  đđặặnngg  rraaoo  cchhoo  kkẻẻ  pphhuu  ttùù  đđưượợcc  ttựự  ddoo,,  kkẻẻ  bbịị  ccầầmm  ttùù  đđưượợcc  rraa  kkhhỏỏii  nnggụụcc;;  
22
đđặặnngg  

rraaoo  nnăămm  bbaann  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  vvàà  nnggààyy  bbááoo  tthhùù  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhúúnngg  ttaa;;  

đđặặnngg  yyêênn  ủủii  mmọọii  kkẻẻ  bbuuồồnn  rrầầuu;;  
33
đđặặnngg  bbaann  mmããoo  hhooaa  cchhoo  kkẻẻ  bbuuồồnn  rrầầuu  ởở  SSiiôônn  tthhaayy  vvìì  

ttrroo  bbụụii,,  bbaann  ddầầuu  vvuuii  mmừừnngg  tthhaayy  vvìì  ttaanngg  cchhếế,,  bbaann  ááoo  nnggợợii  kkhheenn  tthhaayy  vvìì  llòònngg  nnặặnngg  nnềề;;  

hhầầuu  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ấấyy  đđưượợcc  xxưưnngg  llàà  ccââyy  ccủủaa  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  llàà  ccââyy  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  đđãã  

ttrrồồnngg  đđểể  đđưượợcc  vviinnhh  hhiiểểnn”” (Ês. 61:1-3) 

Trong việc hoàn thành mục đích của đời sống thuộc linh, có hai nguyên tắc cần 

phải được hiểu và áp dụng: 

 (1)  Không phải Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi Cơ Đốc Nhân tự sống đời sống Cơ 

Đốc theo sức riêng của mình. 

 (2)  Cơ Đốc Nhân không thể nhờ việc tự cố gắng để trở nên giống với Đức Chúa 

Jêsus Christ mà phải tuyệt đối nương cậy quyền năng Đức Thánh Linh để có 

kết quả ở các bông trái của sự công bình. 
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““
11
TTaa  llàà  ggốốcc  nnhhoo  tthhậậtt,,  CChhaa  TTaa  llàà  nnggưườờii  ttrrồồnngg  nnhhoo..  

22
HHễễ  nnhháánnhh  nnààoo  ttrroonngg  TTaa  

mmàà  kkhhôônngg  kkếếtt  qquuảả  tthhìì  NNggààii  cchhặặtt  hhếếtt;;  vvàà  NNggààii  ttỉỉaa  ssửửaa  nnhhữữnngg  nnhháánnhh  nnààoo  kkếếtt  

qquuảả,,  đđểể  đđưượợcc  ssaaii  ttrrááii  hhơơnn..  
33
CCáácc  nnggưươơii  đđãã  đđưượợcc  ttrroonngg  ssạạcchh,,  vvìì  llờờii  TTaa  đđãã  bbảảoo  

cchhoo..  
44
HHããyy  ccứứ  ởở  ttrroonngg  TTaa,,  tthhìì  ttaa  ssẽẽ  ởở  ttrroonngg  ccáácc  nnggưươơii..  NNhhưư  nnhháánnhh  nnhhoo,,  nnếếuu  

kkhhôônngg  ddíínnhh  vvààoo  ggốốcc  nnhhoo,,  tthhìì  kkhhôônngg  ttựự  mmììnnhh  kkếếtt  qquuảả  đđưượợcc,,  ccũũnngg  mmộộtt  llẽẽ  ấấyy,,  nnếếuu  

ccáácc  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  ccứứ  ởở  ttrroonngg  TTaa,,  tthhìì  ccũũnngg  kkhhôônngg  kkếếtt  qquuảả  đđưượợcc..  
55
TTaa  llàà  ggốốcc  nnhhoo,,  

ccáácc  nnggưươơii  llàà  nnhháánnhh..  AAii  ccứứ  ởở  ttrroonngg  TTaa  vvàà  TTaa  ttrroonngg  hhọọ  tthhìì  ssiinnhh  rraa  llắắmm  ttrrááii;;  vvìì  

nnggooààii  TTaa,,  ccáácc  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  llààmm  cchhii  đđưượợcc..  
66
NNếếuu  aaii  cchhẳẳnngg  ccứứ  ởở  ttrroonngg  TTaa  tthhìì  

pphhảảii  nnéémm  rraa  nnggooààii,,  ccũũnngg  nnhhưư  nnhháánnhh  nnhhoo;;  nnhháánnhh  kkhhôô  đđii,,  nnggưườờii  ttaa  llưượợmm  llấấyy,,  

qquuăănngg  vvààoo  llửửaa,,  tthhìì  nnóó  cchhááyy..  
77
VVíí  bbằằnngg  ccáácc  nnggưươơii  ccứứ  ởở  ttrroonngg  TTaa,,  vvàà  nnhhữữnngg  llờờii  

TTaa  ởở  ttrroonngg  ccáácc  nnggưươơii,,  hhããyy  ccầầuu  xxiinn  mmọọii  đđiiềềuu  mmììnnhh  mmuuốốnn,,  tthhìì  ssẽẽ  đđưượợcc  đđiiềềuu  đđóó..  
88
NNầầyy,,  CChhaa  TTaa  ssẽẽ  đđưượợcc  ssáánngg  ddaannhh  llàà  tthhểể  nnààoo::  ẤẤyy  llàà  ccáácc  nnggưươơii  đđưượợcc  kkếếtt  nnhhiiềềuu  

qquuảả,,  tthhìì  ssẽẽ  llààmm  mmôônn  đđồồ  ccủủaa  TTaa  vvậậyy..”” (Gi. 15:1-8) 

  

  


