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Lời Đầy Sống Động Và Đầy Năng Quyền 

Trong bài giảng cuối cùng của tôi (bạn có thể đọc online nếu bạn bỏ lỡ), chúng 

tôi bắt đầu khám phá thẩm quyền toàn diện của Lời Chúa. Chúng ta học được từ 

Phao-lô trong II Ti-mô-thê 3:16-17 rằng “Cả Kinh thánh đều được cảm thúc bởi 

Đức Chúa Trời, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong 

sự công chính, để người của Đức Chúa Trời có thể được toàn vẹn và sẵn sàng 

cho mọi việc lành.” Nếu bạn muốn được toàn vẹn và được trang bị đầy đủ cho 

mọi việc lành thì, tất cả đều nằm ở trong Kinh Thánh. 

 

Chúng ta cũng xem xét mối quan hệ của Chúa Giê-xu với Lời Đức Chúa Trời – 

cả lời phán lẫn lời thành văn - Ngài hoàn toàn ủng hộ và làm ứng nghiệm thẩm 

quyền của Kinh Thánh. 

 

Xuyên xuốt tất cả những việc nầy, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập Thánh 

Linh của Ngài như một phương tiện để viết và triển khai thực hiện Lời Ngài. Tôi kết luận 

với một hình ảnh minh họa của Giăng về sự kiện Đức Thánh Linh luôn luôn tôn vinh 

Chúa Giê-xu. Nếu bạn từng gặp phải những sự biểu lộ thuộc linh mà không tôn vinh 

Chúa Giê-xu, nhưng lại dâng vinh quang cho người những đối tượng khác, thì bạn có thể 

chắc chắn rằng điều đó không đến từ Đức Thánh Linh. Chức vụ tối cao của Đức Thánh 

Linh là bày tỏ và tôn vinh Chúa Giê-xu. 

Lời Chúa Có Thể Làm Gì? 

Trong Hê-bơ-rơ 4 chúng ta đọc được một sự phân tích về bản chất của Lời Đức 

Chúa Trời: 

 

Vì lời của Đức Chúa Trời là sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, 

xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp và tủy, và phán đoán các tư 

tưởng và ý định trong lòng.  

câu. 12  

 

Lời của Đức Chúa Trời không phải lời chết – nó không chỉ là những văn tự trên 

giấy bằng mực đen. Lời Chúa sống động, bất cứ nơi nào Lời Chúa đến thì sẽ 

mang sự sống đến. Lời Chúa mạnh hơn tất cả những lời dối trá của Sa-tan đầy 

dẫy khắp thế giới. 
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Kinh thánh cũng bày tỏ rằng con người là một tạo vật 3 phần (tâm linh, tâm hồn và 

thân thể) được tạo dựng giống như Đức Chúa Trời ba ngôi (Cha, Con và Đức Thánh 

Linh). Cách duy nhất chúng ta có thể học để phân biệt giữa hồn và linh là nhờ vào 

Lời Đức Chúa Trời. Đó là công cụ duy nhất đủ sắc bén để xâm nhập và phân chia 

lĩnh vực hồn và linh. Trong I Cô-rinh-tô 2 Phao-lô nói người không có Thánh Linh 

không thể nhận lãnh được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì phải 

được phán đoán cách thuộc linh (c.14) 

 

Lời Chúa có thể phân chia khớp và tủy. Điều này nói về khả năng xuyên thấu 

đáng kinh ngạc của Lời Chúa – nó cắt sâu hơn bất kì dao phẫu thuật nào hay bất 

kỳ sự thăm dò nào của bác sĩ tâm thần. Nó là công cụ duy nhất có thể đưa chúng 

ta đến sâu bên trong tính cách con người. 

 

Một người đã từng nói với tôi: “Bạn đọc Kinh thánh, nhưng Kinh thánh cũng 

đọc bạn” Điều đó thật sống động với tôi vì khi tôi bắt đầu đọc Kinh thánh, thì tôi 

chỉ đơn thuần là một giáo sư triết học. Nhưng khi tôi tiếp tục đọc tôi bắt đầu cảm 

nhận sự khác biệt bên trong – sự kiêu ngạo, tự cao, kiêu căng và sự hiểu biết giới 

hạn của tôi đều bắt đầu héo khô trước Kinh Thánh. Và tôi chưa tin Lời Chúa tại 

thời điểm ấy - nhưng Lời Chúa vẫn tiếp tục làm công tác của Lời. 

 

Bạn Phải Nhận Lãnh 

Trong I Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô đang viết cho các tín hữu đã đáp ứng với Tin 

lành một cách kỳ diệu. 

 

Bởi vậy, chúng tôi không ngớt cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi anh em nghe và tiếp 

nhận lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh em không tiếp nhận lời ấy như lời của 

loài người, nhưng đích thực là lời của Đức Chúa Trời, lời tác động trong anh 

em là những tín hữu.  

  câu 13  

 

Điều Kinh thánh sẽ hành động trong chúng ta phụ thuộc vào cách chúng ta tiếp 

nhận. Khi chúng ta nhận lãnh Lời Đức Chúa Trời, thì cũng là lúc chúng ta đang 

bước vào một thực tại thật đáng kinh ngạc. 

 

Quyền năng của Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự 

tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quan và 

nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta 

những lời hứa lớn lao vào cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng 

hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục. 

                    II Phi-e-rơ 1:3-4  
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Đó là một lời tuyên bố tuyệt vời! Thần tánh của Chúa, quyền năng vô hạn đã ban 

cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta sẽ cần! Học thuyết Tân Thời Đại dạy rằng 

bạn có thế trở thành chúa. Điều đó hoàn toàn sai vì lí do cơ bản sau: Chúa là 

Đấng tự hữu, còn chúng ta là loài thọ tạo. Loài thọ tạo không bao giờ trở thành 

Đấng tự hữu. Nó là một sự lừa dối. Nhưng chúng ta có thể trở thành người đồng 

dự phần với bản tánh của Chúa khi chúng ta nhận lãnh và áp dụng những lời hứa 

trong Lời của Ngài. Đó chính là chìa khóa cho thành công của chúng ta. Nó là 

món quà quý giá nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta. 

Những Ảnh Hưởng Đặc Biệt 
 

Phao lô nói trong thư Tê-sa-lô-ni-ca rằng Lời Chúa phát huy tác dụng một cách 

hiệu quả trong bạn bởi vì bạn tin lời đó. Vì vậy tôi muốn nhìn vào tám sự ảnh 

hưởng mà Lời của Chúa có thể đem đến cho đời sống của bạn. 

 

Lời Chúa sản sinh đức tin. Trong suốt Đệ Nhị Thế Chiến, tôi nằm trong bệnh viện 

trong suốt gần một năm trong hoang mạc của Bắc Phi với một căn bệnh về da mà 

các bác sĩ ở đó không thể chữa trị được. Tôi là một tân tín hữu và cứ nói trấn an với 

bản thân rằng, “Mình biết nếu mình có đức tin thì Chúa sẽ chữa lành mình.” Nhưng 

điều tiếp theo tôi luôn luôn nói là, “Nhưng mình lại không có đức tin.” 

 

Rồi một ngày kia, câu Kinh Thánh trong Rô-ma 10:17 nhảy khỏi trang giấy đến 

với tôi: “Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà sự người ta nghe là lời của 

Đức Chúa Trời.” Nếu bạn chưa có đức tin, thì bạn có thể có đức tin. Bạn không 

cần phải tiếp tục trong tình trạng không có đức tin.” 

 

Trong thời Tân Ước, đa số mọi người thường đọc lớn tiếng, thậm chí khi họ chỉ ở 

một mình. Lợi ích của việc đọc to vì khi đó bạn có thể nghe những gì bạn đọc, và 

đức tin đến. 

 

Lời Chúa là hạt giống của sự tái sinh. Bởi lời của Ngài chúng ta được xác nhập 

vào gia đình của Ngài. 

Nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình huynh 

đệ chân thành. Hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. Anh em được tái sinh, 

không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại, đó là 

lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.  

                                                                                                       I Phi-e-rơ 1:22-23  

 

 “Hạt giống không dễ hư hoại” là Lời của Chúa được tiếp nhận trong tấm lòng bởi đức 

tin, sản sinh ra sự tái sinh. Bản chất của một hạt giống quyết định bản chất sự sống sinh 
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ra từ nó. Nếu bạn trồng một hạt táo, thì bạn sẽ không có được cây cam. Lời của Đức 

Chúa Trời không dễ hư hoại và sự sống nó sản sinh ra cũng vậy – sự sống ấy là thần 

thượng, thánh khiết và đời đời. 

Lời Chúa là thức ăn thuộc linh. Khi bạn được tái sinh, bạn cần dưỡng chất 

thuộc linh. Lời Chúa cung cấp chất dinh dưỡng thích hợp cho sự tăng trưởng 

thuộc linh. Khi bạn là con đỏ thuộc linh bạn cần sữa: 

… như trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa thuần khiết lời Chúa, để nhờ ấy anh em có 

thể lớn lên.  

I Phi-e-rơ 2:2 

 

Nhiều người trong chúng ta có thể làm chứng rằng khi chúng ta được tái sinh, 

thì một điều chúng ta muốn làm đó là đọc lời Chúa. Chúng ta được sinh ra là 

những trẻ sơ sinh khỏe mạnh được sinh ra với sự thèm ăn lành mạnh vì những 

thức ăn có thể nuôi dưỡng chúng ta. 

 

Khi chúng ta lớn hơn, chúng ta cần nhiều thức ăn đặc. Trong Hê-bơ-rơ 5, tác giả 

đang nói về người Do Thái – những người đã có sẵn kiến thức Kinh Thánh từ 

nhỏ - những gì mà một số người trong chúng ta có thể cần phải nghe: vì bạn biết 

nhiều như thế, bạn nên làm tốt hơn mới phải. 

 

Đáng lẽ, bây giờ anh em phải làm thầy rồi, thế mà anh em vẫn cần người ta dạy 

những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em. Anh em vẫn còn phải 

uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính, 

vì còn thơ ấu. Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những 

người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. 

Câu 12-14 

 

Để trưởng thành bạn cần phải áp dụng Lời Chúa. Bạn cần dùng Lời Chúa để nhận 

ra những thế lực mà bạn đang xử lý. Nếu bạn không sống cách năng động bởi Lời 

của Chúa, thì bạn sẽ không thể nào ăn gì ngoài sữa. Thức ăn đặc dành cho những 

ai luyện tập, thực hành và áp dụng Lời Chúa siêng năng và thường xuyên trong đời 

sống của họ.  

Lời Chúa soi sáng tâm trí. Trong Thi thiên 119, tác giả Thi Thiên đang nói về 

Chúa và ông nói: 

Sự giảng giải Lời Chúa đem lại ánh sáng, ban sự thông hiểu cho người thật thà. 

Câu 130 
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Sự giảng giải Lời Chúa cho tâm trí và tấm lòng của chúng ta đem đến ánh sáng. 

Nó khác với giáo dục. Giáo dục không phải là sự sáng, bạn có thể được giáo dục 

và hoàn toàn ở trong bóng tối. Bạn có thể tìm kiếm giáo dục, nhưng bạn cũng 

cần tìm kiếm sự khôn ngoan? Chúng không giống nhau. Giáo dục rất hữu ích, 

nhưng nó không phải là sự sáng. 

Lời Chúa cung ứng sự chữa lành thân thể. Tôi nói điều này từ kinh nghiệm cá 

nhân của mình. 

Kẻ ngu dại, bởi sự vi phạm của chúng và bởi sự bất công của mình, mà bị khốn 

khổ. Linh hồn chúng ghê tởm mọi thứ thức ăn, và chúng đang đến gần cổng tử 

thần. Sau đó trong cơn gian truân chúng kêu cầu Đức Giê-hô-va, và Ngài giải 

cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn.  Ngài ban lời Ngài và chữa lành họ.  

Thi thiên 107:17-20  

 

Những người này đã đến lúc chết, và nó bất ngờ xảy ra với họ và Đức Chúa Trời 

"giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn ". Lưu ý ba điều mà Đức Chúa Trời làm khi 

Ngài sai Lời của Ngài: Ngài cứu chuộc, chữa lành và giải cứu. Ba hành động vĩ 

đại của lòng thương xót của Chúa - cứu chuộc khỏi tội lỗi, chữa lành khỏi bệnh 

tật và giải cứu khỏi quyền lực của ma quỷ - Ngài thực hiện những điều này chủ 

yếu nhờ Lời của Ngài. 

Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng 

thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì 

lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn 

thân thể của họ.   

                                                                                            Châm ngôn 4:20–22  

 

Tôi đã nằm trong bệnh viện ở Bắc Phi trong vòng bảy tháng, khi đó tôi khám phá 

được trong Rô-ma 10:17: “Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà sự người 

ta nghe là lời của Đức Chúa Trời.” Tôi bắt đầu đọc Kinh thánh một lần nữa với 

niềm hi vọng mới. Nhưng tôi gặp một nan đề. Tôi đọc về lời hứa về sự chữa lành 

hết lời hứa này đến lời hứa khác, nhưng tôi nghĩ, “điều đó chỉ mang ý nghĩa Ngài 

chữa lành tâm hồn tôi. Ngài không thật sự có hứng thú với thân thể tôi – thân thể 

mình sẽ hư hoại, nó sắp chết đến nơi.” Nhưng khi tôi đọc trong Châm ngôn 4:20-

22, tôi không thể lãng tránh nó. Chúa nói Lời Ngài là “sự sống cho những ai tìm 

kiếm nó, và sự chữa lành cho toàn thân thể của họ.” Không một triết gia nào có thể 

giải thích “thân thể” là một thứ khác được. 

 

Sau đó tôi đọc phần chú thích, và một từ với ý nghĩa thay thế cho “sức khỏe” là 

“thuốc”. Tôi nghĩ. “Người ta uống thuốc như thế nào?” Câu trả lời là: Ba lần mỗi 

ngày, sau bữa ăn. Trong suốt một khoảng thời gian vài tháng, tôi ăn tiếp nhận 
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Lời Chúa như là thuốc của tôi cứ ngày ba lẫn sau bữa ăn, và nó cho tôi một sự 

chữa lành hoàn toàn và vĩnh viễn trong một trong những vùng khí hậu không tốt 

cho sức khỏe nhất thế giới! 

 

Lời Chúa là chìa khóa chiến thắng tội lỗi và Sa-tan. Nhiều người trẻ hiện 

nay đặt câu hỏi làm sao để có được đời sống thánh khiết. Hầu hết những nhà 

giáo dục sẽ nói là không thể được. Nhưng Kinh thánh nói có thể được. 

 
Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn 
thận theo lời Chúa. 

Thi thiên 119:9  

 

Tôi cảm ơn Chúa khi tôi làm việc trong vòng những người trẻ châu Phi, tôi thấy 

những lời này ứng nghiệm hết lần này đến lần khác. Nhiều thanh niên được tẩy 

sạch và có một đời sống thánh khiết vì họ chú ý đến Lời Chúa. 

 

Lời Chúa tẩy sạch chúng ta. Lời Chúa làm cho chúng ta thánh khiết và khiến 

chúng ta được Ngài chấp nhận. 

 

Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó 

chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng 

Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không 

nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước 

mặt Ngài.  

     Ê-phê-sô 5:25-27  

 

Hỡi những người làm chồng, đây không phải là một lời gợi ý; nhưng là một 

mạng lệnh! Chúa Giê-xu sẽ chuẩn bị một nàng dâu thánh khiết và không tì vết 

bằng cách nào? Qua sự tẩy rửa bằng nước của Lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa 

thánh hóa chúng ta; nó làm cho chúng ta được sạch. Bởi huyết hy sinh của Chúa 

Giê-xu, Ngài cứu chuộc chúng ta, nhưng nhờ nước của Lời Ngài làm sạch và 

thánh hóa chúng ta. Chúng ta cần cả hai. Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết để 

chúng ta có thể được thanh tẩy bởi Lời Ngài. 

 

Lời Chúa là tấm gương thuộc linh. Khi bạn nhìn vào nó, nó sẽ không bày tỏ 

cho bạn thấy vẻ ngoài của mình, nhưng cho bạn thấy bên trong chính bạn như 

thế nào. 

Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt 
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mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên mặt mình như thế nào. Nhưng người 

nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo nầy, là luật pháp đem lại sự tự do, và 

bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì 

sẽ được phước trong công việc mình. 

Gia-cơ 1:23-25  

Khi bạn nhìn vào trong gương và thấy điều gì đó không ổn, thì điều hợp lí để 

làm là hướng tới nó. Nếu tóc bạn rối, hãy chải nó. Gia-cơ nói bạn cần làm tương 

tự khi bạn nhìn vào trong gương của Lời Đức Chúa Trời. Bạn cần thấy chính 

tâm linh của bạn và hành động trên bất cứ điều gì nó cho thấy bạn rằng bạn cần 

phải làm. 

 

Nếu, khi gương của Chúa lần đầu tiên bày tỏ cho chúng ta sự thật về tội lỗi của 

chính mình, thì chúng ta hãy lập tức hành động theo sự khải thị này – ăn năn, 

tin, và vâng theo phúc âm – sau đó khi chúng ta nhìn vào gương lần tiếp theo, 

chúng ta sẽ không còn thấy bản chất tội lỗi cũ nữa. Thay vào đó, chúng ta thấy 

chính mình như Chúa thấy chúng ta trong Đấng Christ vậy: được tha thứ, được 

tẩy sạch, được xưng công chính - một tạo vật mới. Chúa làm cho chúng ta hiểu 

được phép lạ huy hoàng này đã xảy ra như thế nào. 
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