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Đấng trợ giúp khiêm tốn

Self effacing servant , the Consuming Fire

Ngọn Lửa Thiêu Đốt

Đức Thánh Linh đã được bày tỏ ra qua Lời của Ngài.  Như vậy sự bày tỏ ấy 
như thế nào?

Sự bày tỏ đầu tiên qua Lời Chúa: Ngài là một Đấng Thánh Khiết.  Đây là một 
chuẩn mực mà chúng ta phải luôn đánh giá tất cả các sứ điệp, mọi mặc khải, 
hoặc bất cứ sự bày tỏ nào mà mệnh danh của Đức Thánh Linh: Có tương 
xứng với sự thánh khiết của Ngài hay không?

Từ Ngũ Tuần đến Ân Tứ Đức Thánh Linh

Có người đã nói rằng “Quen biết quá đâm ra coi thường”.  Thật không may, 
điều này xảy ra trong giới Thục Linh, đặc biệt đối với sự phát triển của hội 
thánh Ngũ Tuần.  Khi phép Báp-tem và các ân tứ Thánh Linh được tác động 
vào Giáo Hội trong những năm đầu thế kỷ 20.  Phong trào không được phổ 
biến hay hợp thời và được gọi là "Ngũ Tuần" – Đã có sự kỳ thị và phải trả giá 
một phần nào.

Thời gian đầu của Hội Thánh Ngũ Tuần, phần đông các thành viên thuộc về 
thành phần ít học.  Nói một cách khác, họ thuộc vào thành phần không được 
ưa chuộng.  Những lời họ nói hoặc những hành động của họ được xem là khờ 
dại.  Khái niệm của họ về sự thánh khiết rất là truyền thống.  Họ đành phải trả 
giá đắt cho trải nghiệm của họ.

Nhưng trong thế kỷ 20 tình trạng đã được thay đổi – đặc biệt là sự ra đời của 
phong trào “Ân Tứ Thánh Linh“.  Việc thay thế “Ân Tứ Thánh Linh” cho “Ngũ 
Tuần” dường như được tôn trọng hơn nữa.  Thậm chí “Ân Tứ Thánh Linh” đã 
trở thành một phong trào.  Thật ra từ ngữ “Ân Tứ” không còn giới hạn cho Cơ 
Đốc nhân.  Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi lần đầu tiên tôi nghe các phương tiện 
truyền thông áp dụng từ ngữ này cho một chính trị gia vô đạo đức.



Đối với những sự phát triển này đã có những điểm tích cực và cũng có những 
điểm tiêu cực.  Những điểm tích cực là Báp-tem Đức Thánh Linh và các ân tứ 
Đức Thánh Linh đã được phổ biến ra cho tất cả Thân thể của Đấng Christ.  
Nhưng cũng có điểm tiêu cực là vì cớ rằng có nhiều hành động của các tôi tớ 
Chúa không thể tuân thủ với chuẩn mực “thánh khiết”.  Đây chỉ là một vài ví:

1) Sử dụng những ngôn từ thiếu nghiêm túc và khiếm nhã trong quá trình hầu 
việc Chúa.

2) Trong mục vụ có những sự tham lam trơ chẽn, những sự đòi hỏi hỗ trợ vô 
cớ, với những lời hứa xuông.

3) Có những biểu hiện kỳ quặc mà họ bảo là từ Đức Thánh Linh.

Có những chức vụ mạng danh Cơ Đốc nhân như thế không lạ gì đối với tôi.  
Sau hết, tham lam và ích kỷ là bản chất xác thịt của con người.  Điều mà tôi 
rất bận tâm là có cả hàng triệu Cơ Đốc nhân, họ vẫn tin rằng những điều nầy 
là do Đức thánh Linh.  Như vậy, đến lúc chúng ta phải xem xét lại thế nào 
nhân vị của Đức Thánh Linh?

Ngài là một Đấng trợ giúp Khiêm tốn

Tôi vẫn cảm thấy sốc khi tôi nghĩ đến sự phục vụ thuộc về bản chất thiên 
thượng của Ngài.  Hầu hết mọi người hôm nay xem việc làm một người hầu 
như là thứ cần tránh né; một cái gì đó tầm thường và hạ cấp.  Đây là một 
trong những gương xấu, có tính chất đầu độc nền văn hoá đương thời và 
càng sai trật.

Bản chất của sự phục vụ không có nguồn gốc thời gian nhưng đời đời; nó 
không có trên thế gian nầy nhưng trong thiên đàng.  Mãi mãi Chúa Giêxu là 
Người Con đã vui vẻ, sẵn sàng vâng lời phục vụ Đức Chúa Trời là Cha.  Đức 
Thánh Linh trong vai trò vâng phục, khiêm tốn phục vụ cho Đức Chúa Cha và 
Chúa Con.  Ngài không hề than thở việc gì hoặc đòi hỏi những quyền hạn của 
Ngài.  Ngài đảm nhiệm toàn vẹn chức vụ của Ngài là Đấng “Phục vụ Thiên 
Chúa“

Điều này được minh hoạ tuyệt vời trong Sáng Thế Ký đoạn 24, trong đó mô tả 
cách Áp-ra-ham kén vợ cho con trai mình là Y-sác.  Chúng ta có thể so sánh 
đây bốn loại người; Áp-ra-ham có thể so sánh như là Đức Chúa Cha, Y-sác 
như là Chúa Giêxu, Rê-bê-ca như là nàng dâu của Đấng Christ - Hội Thánh.

 Nhưng người đầy tớ của Áp-ra-ham là ai?  Mặc dù không được nêu tên 
nhưng ông ta là nhân vật chính.  Đó là Đức Thánh Linh.  Ngài là Đấng phục 



vụ , Ngài đóng vai trò quan trọng là tìm một người thiếu nữ xứng đáng là nàng 
dâu, trang bị và tô điểm cho cô, hộ tống nàng trở về an toàn với chú rể.

Cũng thế, vai trò của Đức Thánh Linh đến thế gian vào ngày lễ Ngũ tuần.  Ngài 
đến với một mục đích tối thượng là để tìm, trang bị và tô điểm nàng dâu của 
Đấng Christ – Hội Thánh – và hộ tống nàng an toàn qua thế gian nầy để đưa 
về cho Đấng Christ, một nàng dâu không tì không vết.

Một điểm đặc biệt của Đức Thánh Linh không bao giờ muốn tập trung về 
Ngài.  Đây là bản dịch theo nghĩa đen của một số điều mà Chúa Giêxu đã nói 
với chúng ta về Ngài:

1. “….Ngài sẽ làm chứng về ta” (Giang 15:26)
2. “Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe,…”(Giang 

16:13)
3. “Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi” (Giang 16:14)

Đáng chú ý hơn nữa, trong tất cả sự mặc khải mà Đức Thánh Linh đã ban cho 
chúng ta trong Kinh Thánh, không có một ghi chép nào cho thấy có ai đã từng cầu 
nguyện cho Đức Thánh Linh.  Mẫu lời cầu nguyện mà Chúa Giêxu ban cho các 
môn đồ bắt đầu với những lời "Lạy Cha chúng con".  Đức Chúa Giêxu thêm 
lời hứa của Ngài: “Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ 
làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con.” (Giang 14:13)

Mục tiêu của tất cả lời kinh thánh đều qui về Đức Chúa Cha.  Chức vụ của 
Chúa Thánh Linh là giúp chúng ta đến với Chúa Cha qua lời cầu nguyện của 
chúng ta, chứ không phải để chúng ta đến với Ngài.  Chúng ta cầu nguyện với 
Thánh Linh, chứ không phải đến với Thánh Linh. (Xem Ê-phê-sô 6:18 “Hãy 
nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. 
Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết 
thảy các thánh đồ”).

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một phần của Giáo Hội đã đi lệch khỏi 
mô hình kinh điển này.  Thay vì tập trung vào Đức Chúa Cha và Chúa Con thì 
họ lại tập trung vào Đức Thánh linh.  Một số thánh ca (với một ít lời Kinh thánh) 
đều tập trung về Đức Thánh Linh.  
Thông thường trọng tâm chính đã dựa trên những kinh nghiệm chủ quan 
mang tính cách phục vụ cái tôi.  Điều tinh tế là sự thay đổi trọng tâm này đã 
mở cơ hội cho nhiều con cái Chúa bị nguy hại đến thuộc linh mà nhiều người 
không nhận dạng ra .

Chúng ta cần phải giữ hai nguyên tắc căn bản trong tâm trí.  Thứ nhất, Đức 
Thánh Linh không khi nào phục vụ bản chất xác thịt của chúng ta.  Thứ nhì, 



Đức Thánh Linh không bao giờ thu hút sự chú ý đến Ngài.  Ngài luôn hướng 
sự tập trung của chúng ta đến với Chúa Giêxu.

Bất cứ khi nào những nguyên tắc này được đặt sang một bên, thì kết quả có 
thể là chúng ta làm đều sẽ mang tính chất thoả mãn xác thịt mà chẳng có sự 
tinh khiết thuộc linh nào.  Hoặc - còn nguy hiểm hơn nữa - nó có thể mở cửa 
cho sự lừa dối của ma quỷ, do đó lần lượt mở đường cho hoạt động của ma 
quỷ.

Ngọn Lửa thiêu đốt
Lửa là một hình thức mà Đức Thánh Linh bày tỏ chính mình Ngài.  Thực tế, lần 
cuối cùng Đức Thánh Linh xuất hiện trong Kinh Thánh đã được viết như sau 
trong sách Khải Huyền 4:5 “Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng 
sấm; và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi…. của Đức Chúa Trời.”

Tác giả sách Hê-bơ-rơ mô tả một cách đơn giản nhưng sâu sắc: “vì Đức 
Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.” (Hê-bơ-rơ 12:29).  Ngài không 
nói rằng Đức Chúa Trời giống như ngọn lửa, nhưng Đức Chúa Trời là ngọn 
lửa.  Vì lý do này: “hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách 
đẹp lòng Ngài;” (Hê-bơ-rơ 12:28).  Không phải sự kinh hãi, nhưng “Sự kính sợ 
Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời;” (Thi 19:9).

Tác giả sách Hê-bơ-rơ không nói về Đức Chúa Trời Cha, hoặc của Đức Chúa 
Con, nhưng là Đức Thánh Linh.  Ngài thực sự là một ngọn lửa - một ngọn lửa 
thiêu đốt.

Tại nhiều điểm khác nhau trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên, Đức Thánh Linh thăm 
viếng dân Ngài dưới hình thức ngọn lửa.  Trong đền tạm trong đồng vắng, khi 
A-rôn dâng của lễ tế,

“một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa của lễ thiêu và mỡ 
trên bàn thờ. Cả dân sự thấy, đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống 
đất.” (Lêv 9:24)

Một lần nữa, khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong trong sự cung hiến đền thờ,

 “lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hi sinh, sự vinh quang của 
Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền.  Những thầy tế lễ chẳng vào được trong 
đền của Đức Giê-hô-va, vì sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của 
Ngài.” (2 Sử 7:1-2)

Sau đó, trong thời kỳ bỏ đạo, khi Đức Giê-hô-va đáp lại lời cầu nguyện của Ê-



li ở núi Cạt-mên,
“Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu-đốt của-lễ thiêu, củi, đá, bụi, 
và rút nước trong mương.  Thấy vậy, cả dân-sự sấp mình xuống đất, và la 
rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!” (1Vua 
18:38-39)

  Mỗi lần lửa giáng xuống là dân sự sấp mình xuống đất, họ không chỉ đơn 
giản phản ứng bởi quyền năng tác động tâm linh.  Họ đáp lại sự hiện diện của 
Đức Chúa Trời - Đức Thánh Linh - là Đấng đã giáng xuống trên họ như một 
ngọn lửa thiêu đốt.  Trong sự hiện diện của Ngài, họ không thể đứng vững.

Thanh tẩy hoặc Hủy hoại?

Nhưng lửa cũng có hai mặt khác nhau.  Lửa có thể có lợi, nhưng cũng nguy 
hiểm.  Lửa có thể tẩy sạch và cũng hủy diệt.
Vì vậy, với lửa của Đức Thánh Linh.  Ngài có thể chúc phước và ban ân sủng 
của Đức Chúa Trời cho những ai vâng lời Ngài.  Nhưng Ngài cũng có thể làm 
cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài đối với những 
kẻ có lòng kiêu ngạo và ngoan cố.
Ngay sau khi tường thuật ngọn lửa đã giáng xuống trong khi A-rôn dâng của 
lễ tế trong đền tạm, thì có chép tiếp:

“Hai con trai A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để 
lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là 
điều Ngài không phán dặn họ.  Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe 
ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va.” (Lêv 10:1-2)

Thật là một bài học có giá trị!  Cũng là ngọn lửa đã đem lại sự chúc phước từ 
Đức Chúa Trời cho sự vâng lời dâng của lễ chuộc tội của A-rôn thì cũng mang 
lại cái chết bất đắc kỷ tử cho hai con trai của ông khi họ đi vào sự hiện diện 
của Thiên Chúa với "ngọn lửa phàm tục [không thánh sạch]."

Đức Chúa Trời định rõ phương cách mà chúng ta đến với Ngài: “lòng kính 
sợ” (Hê-Bơ-Rơ 12:28), “chúng ta [người Giu-đa và dân ngoại] cả hai đều 
được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh.” (Êph 2:18).

Dâng hiến "lửa phàm tục" đến gần Đức Chúa Trời cùng với lòng kiêu ngạo và 
ngoan cố trong bất kỳ hình thức nào cũng không phải là của Đức Thánh Linh.  
Vì đó là một việc tối quan trọng – Thực tế, đó là sự sống và sự chết  –  để 
nhận ra Đức Thánh Linh trong bất kể hình thức nào Ngài tự bày tỏ chính mình 
và phân biệt Ngài với bất kỳ linh giả mạo nào khác.

Trong số tất cả những người Do Thái, Na-đáp và A-bi-hu, những người con 



của A-rôn, có thể cảm thấy rằng họ có một đặc ân đặc biệt để bước vào sự 
hiện diện của Thiên Chúa theo cách mà họ chọn.  Bởi quyền sinh trưởng, Na-
đáp sẽ kế tự A-rôn thành thầy Tế Lễ Thượng Thượng Phẩm.  Nhưng không 
có sự thay thế nào cho việc tuân theo Lời của Đức Chúa Trời - không phải là 
địa vị giáo phái, cũng không phải là những phép màu kỳ diệu hay sự đề cử 
của đám đông.  Đức Chúa Trời không có "sự ưu ái đặc biệt" nào cho những 
ai bỏ qua những luật lệ của Ngài mà không phải chịu hậu quả.

Sự phán xét của Đức Chúa Trời về sự tự tôn của Na-đáp và A-bi-hu cho 
chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh chỉ truyền đạt ơn phước của Ngài cho 
những ai vâng phục Ngài.  Ngày nay, yêu cầu đầu tiên của Ngài là tập trung 
vào việc tôn vinh và làm sáng danh Chúa Giêxu Christ.  Thứ hai là cẩn thận 
làm theo những sự hướng dẫn mà Thánh Linh đã truyền cho chúng ta trong 
Kinh Thánh.
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bạn.

Hảy vào trang Web sau đây www.dpmvietnam.org để tìm hiểu  thêm các 
nguồn tài liệu Derek Prince , hoăc mở mã số QR

Sự giảng dạy của Derek Prince được phân phối trong khu vực này do:

Derek Prince Ministries Asia-Pacific  

Cơ quan Freepost 1855

PO Box 2029, Christchurch 8140

Văn phòng Địa chỉ:

http://www.dpmvietnam.org


38 Hawdon Street, Sydenham, Thành phố Christchurch

Điện thoại: +64 3 366-4443 Fax +64 3 366 1569 Email: admin@dpm.co.nz

Trang web: www.derekprince.co.nz


