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  ““Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài  

khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh  

mà nên mạnh mẽ trong lòng…””  

(Êph. 3:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vấn đề thuận phục theo Thánh Linh là vấn đề có đời sống ngày càng vâng lời Đức 

Chúa Trời nhiều hơn. Sự thuận phục theo Đức Thánh Linh là biểu hiện tập trung của 

đời sống viên thục trong đầy dẫy thuộc linh. Từng mặt đơn lập của sự đầy dẫy trong 

viên thục thuộc linh không làm nên tư thế thuận phục theo Đức Thánh Linh được mà tư 

thế viên thục thuộc linh là kết quả quân bình của sự tác động giữa các mặt trên đời sống 

một cá nhân thể hiện qua việc một cá nhân giữ được sự vâng lời đối với mọi sự dạy dỗ 

của Kinh Thánh để ngày càng được sát gần với Đức Chúa Trời, thoát xa mọi sự ràng 

buộc ngoài Đức Chúa Trời: 

“[31]Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giuđa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi 

hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đồ Ta; [32]các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ 

buông tha các ngươi” (Gi. 8:31-32) 

Theo bản chất của đời sống Cơ Đốc, hễ khi nào kiến thức Kinh Thánh trong đời sống cá 

nhân không giúp sản sinh được các tính cách Cơ Đốc phải có và không đem lại được 

các hành vi tích cực mang dấu ấn của ân tứ thuộc linh thì đời sống ấy bị méo mó (Sv. 

2Phi. 1:5-7). Đời sống viên thục trong đầy dẫy thuộc linh phải là một đời sống có sự cân 

bằng giữa lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh với các ân tứ thuộc linh hợp Kinh 

Thánh. Khi một đời sống chỉ biết chăm đào sâu về giáo lý Kinh Thánh đến mức xao 

lãng các phương diện (phải tấn tới) khác của đời sống Cơ Đốc thì đó chỉ là một đời sống 
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túy giáo chứ không phải là một đời sống viên thục trong đầy dẫy thuộc linh, và như vậy 

sẽ không phải là thực sự thiên về Kinh Thánh. Ngược lại, khi một đời sống chỉ biết 

chăm theo đuổi các ân tứ thuộc linh đến mức làm ngơ các phương diện (phải tấn tới) 

khác của đời sống Cơ Đốc thì đó chỉ là một đời sống túy ân chứ không phải là một đời 

sống viên thục trong đầy dẫy thuộc linh, và như vậy sẽ không phải là thực sự thiên về 

Đức Thánh Linh. Một đời sống thuận phục theo Đức Thánh Linh là một đời sống vâng 

lời Đức Chúa Trời theo sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh để sự dạy dỗ của Đức Chúa 

Trời trong Kinh Thánh được áp dụng trên đời sống ấy. Một đời sống viên thục trong đầy 

dẫy thuộc linh phải là một đời sống mà sự hiểu biết (giáo lý) về Đức Thánh Linh sẽ kết 

quả ở việc thông biết Thân Vị, thuộc tính, và chương trình của Đức Chúa Trời; sự đáp 

ứng đối với Đức Thánh Linh (qua ân tứ thuộc linh) phải kết quả ở việc kinh nghiệm 

được quyền năng Đức Chúa Trời; và sự thuận phục (theo sự dạy dỗ của) Đức Thánh 

Linh sẽ kết quả ở việc sống vâng lời Đức Chúa Trời theo sự dạy dỗ của Ngài trong Kinh 

Thánh. Một đời sống viên thục trong đầy dẫy thuộc linh là một đời sống mà hình ảnh 

Đấng Christ phải ngày càng được đậm nét hơn chứ không phải là bất cứ gì khác: 

“Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho 

các ngươi” (Gi. 16:14) 

Ân tứ thuộc linh là một trong những cách ban quyền năng cho Cơ Đốc Nhân của Đức 

Thánh Linh để họ góp phần gây dựng Hội Thánh tiến lên trên con đường viên thục theo 

hình ảnh của Đức Chúa Jêsus Christ. Tất cả các sự dạy dỗ của Kinh Thánh Tân Ước đều 

không hề có bất cứ sự chỉ định nào về tính chất phô diễn trong việc thực hành ân tứ 

thuộc linh. Các sự dạy dỗ Tân Ước cho thấy quyền năng Đức Thánh Linh (qua các ân tứ 

thuộc linh được ban) phải góp phần cho việc thông biết Chúa và Ân Điển của Ngài, 

hình thành các thuộc tính của Ngài, trưởng thành theo Ngài: 

“[16]Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi 

Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; [17]đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự 

trong lòng anh em; [18]để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được 

hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 

[19]và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu 

cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (Êph. 3:16-19)    

Quyền năng Đức Thánh Linh vốn là trung tâm điểm của đời sống của Đức Chúa Jêsus 

Christ trong nhân trạng trên thế gian. Ngài đã được thai dựng bởi quyền năng Đức 

Thánh Linh; được Đức Thánh Linh giáng ngự khi Ngài chịu Phép Báptêm; được Đức 

Thánh Linh đem vào đồng vắng; được trở về Galilê trong quyền năng Đức Thánh Linh; 

được xức dầu bởi Đức Thánh Linh để giảng Tin Lành, để chữa lành, để giải thoát cho 

những người ở dưới sự cầm buộc của Ma Quỉ; Ngài giảng dạy về nhu cần phải được 

sanh lại bởi Đức Thánh Linh; Ngài hứa ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ của Ngài; 
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chính Ngài đã “hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh” (Gi. 

20:22)… Nói chung, đời sống của Đức Chúa Jêsus là một đời sống hoàn toàn dầm thấm 

trong quyền năng Đức Thánh Linh, Ngài có năng lực thực hiện mọi sự trong quyền 

năng Đức Thánh Linh. Chính cùng một loại năng lực ấy đang ở cùng các Cơ Đốc Nhân 

(Sv. 1Cô. 4:20). Khác với Đức Chúa Jêsus Christ, Cơ Đốc Nhân chúng ta được viên 

thục trong đầy dẫy thuộc linh nhờ sự “tấn tới trong Ân Điển và trong sự thông biết 

Chúa và Cứu Chúa chúng ta” (2Phi. 3:18) bằng một đời sống tích hợp ngày càng chặt 

chẽ hơn giữa sự hiểu biết về Đức Thánh Linh, sự hưởng ứng đối với Đức Thánh Linh, 

và sự thuận phục theo Đức Thánh Linh. 

Sự tích hợp giữa các yếu tố vừa kể, và tiến trình tích hợp ấy chỉ bắt đầu và phát triển 

được nếu chúng ta thường xuyên biết… 

1.  Thừa nhận nhược điểm của chúng ta. 

Phải biết sự yếu đuối của chính bản thân mình mới mong có thể được trở nên hoàn 

thiện nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời (Sv. 2Cô. 12:9-10). 

2.  Đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời. 

Biết rõ hơn về sự yếu đuối của bản thân (Sv. Rô. 7:14) là để đầu phục theo ý muốn 

của Đức Chúa Trời (Sv. Gia. 4:7). 

3.  Xưng nhận sự thiếu vâng phục của chúng ta. 

Phải biết rõ những phạm vi nào mà bản thân chưa thực sự vâng phục Đức Chúa 

Trời hầu có thể đến với Ngài trong sự xưng nhận và sẽ được ơn nâng đỡ (Sv. Gia. 

4:10). 

4.  Thánh hóa các khát vọng trong chúng ta. 

Chúng ta chỉ có thể trở nên giống với Đức Chúa Jêsus Christ nếu mọi khát vọng 

của chúng ta đều được thánh hóa và biến đổi (Sv. 1Gi. 2:15-17; 1Phi. 3:15; Rô. 

12:2) 

5.  Kỳ vọng vào lời hứa của Đức Chúa Trời  

Cơ Đốc Nhân phải có một tâm thế kỳ vọng vào các lời hứa của Đức Chúa Trời 

mới có thể trở nên viên thục trong đầy dẫy thuộc linh được (Php. 2:13). 

  


