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Letting the Holy Spirit Lead
- Derek Prince

Để Thánh Linh Dẫn Dắt
Trong nhiều năm chức vụ của mình, tôi thường được học và dạy về Đức Thánh Linh.
Theo kinh nghiệm của tôi thì sự hiểu biết sâu sắc hơn về Chúa Thánh Linh có thể
làm cho chúng ta có hiệu quả hơn cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Chính Thánh
Linh tiếp tục chức vụ của Chúa Jesus trong đời sống chúng ta.
Một chức vụ chính yếu của Chúa Thánh Linh Đấng Dẫn Dắt của chúng ta. Ngài đã
được Chúa Cha sai đến để dẫn dắt chúng ta trong cuộc sống. Trong Giăng 16:13,
Chúa Jesus nói:
Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình
nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến.
Trong Rô-ma 8:14, Phao-lô giải thích một cách thực tế về cách làm thế nào để chúng
ta có thể sống một đời sống với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời: đó là được
Thánh Linh dẫn dắt.
Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức
Chúa Trời.
Thì (trong tiếng Anh) được sử dụng ở đây là thì hiện tại tiếp diễn: Tất cả những ai
thường xuyên được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con cái của Đức
Chúa Trời. Từ con cái ở đây nói đến sự trưởng thành. Đây không phải là từ dùng để
nói đến một đứa trẻ sơ sinh, mà là một đứa con trưởng thành. Để trở thành con cái
của Đức Chúa Trời, chúng ta phải được tái sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Chúa Jesus đã nói rõ điều này trong Giăng chương 3. Nhưng khi chúng ta được tái
sinh rồi, để trở nên trưởng thành và trọn vẹn, chúng ta cần phải thường xuyên được
Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt.
Sự thật đáng buồn là có nhiều Cơ-đốc nhân đã được tái sinh không hề thực sự tiếp
tục được Thánh Linh dẫn dắt. Do đó, họ không bao giờ đạt đến sự trưởng thành. Họ
không bao giờ trở thành mẫu Cơ-đốc nhân toàn vẹn mà Đức Chúa Trời dự định cho
họ. Đó là lý do tại sao chủ đề ‘Được Thánh Linh dẫn dắt’ là vô cùng quan trọng.
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Có phải chúng ta sống giống với con cái Đức Chúa Trời bằng việc tuân thủ một loạt
các luật lệ không? Không. Chúng ta sống giống con cái Đức Chúa Trời nhờ sự dẫn
dắt của Thánh Linh. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể sống như những con cái
trưởng thành của Đức Chúa Trời.
Đạt Đến Sự Công Bình
Kinh thánh đưa ra hai phương cách để nhờ đó đạt đến sự công bình với Đức Chúa
Trời: luật pháp và ân điển - và hai yếu tố này loại trừ lẫn nhau. Nếu bạn muốn đạt
đến sự công bình bằng luật pháp, bạn không thể đạt đến bằng ân điển. Và nếu bạn
tìm cách đạt đến sự công bình bằng ân điển, thì bạn không thể làm điều đó bằng cách
giữ luật pháp. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh điều này, bởi vì tôi đã quan sát
thấy rằng nhiều Cơ-đốc nhân đã cố gắng pha trộn luật pháp và ân điển. Họ cố gắng
giữ mình trong trạng thái thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời một phần nhờ luật
pháp và một phần nhờ ân điển. Sự thật của vấn đề ở đây là họ không thực sự hiểu
được cả ân điển và luật pháp.
Luật pháp là một bộ quy tắc mà bạn phải tuân thủ. Nếu bạn tuân thủ tất cả các quy
tắc – trong mọi thời điểm – thì bạn đạt đến sự công bình. Mặt khác, ân điển là một
điều gì đó mà chúng ta không thể kiếm được. Chúng ta nhận lấy ân điển chỉ từ một
mình Đức Chúa Trời, như được mô tả trong Ê-phê-sô 2:8:
Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu...
Cá nhân tôi tin rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hiểu được phương cách đạt
đến sự công bình bởi đức tin. Tôi tin rằng tự thân một con người bình thường sẽ
không bao giờ có thể hiểu được cách đạt đến sự công bình như vậy. Theo sự hiểu
biết của tôi, mọi tôn giáo lớn khác đều đòi hỏi con người phải đạt đến sự công bình
bằng cách làm điều gì đó. Các tôn giáo khác nhau có những đòi hỏi khác nhau, nhưng
về cơ bản, tất cả các tôn giáo đều nghĩ như thế này: “Tôi sẽ là người công chính nếu
tôi làm những điều này và không làm những điều kia.”
Điều này có nghĩa là nếu chúng ta hiểu một cách chính xác, thì đức tin Cơ-đốc là
hoàn toàn khác biệt. Không có tôn giáo nào khác đưa ra ý niệm sự công bình có được
nhờ ân điển chỉ bởi đức tin. Nhưng, khi bạn nắm bắt được ân điển của Đức Chúa
Trời, Ngài sẽ ban cho bạn sức mạnh để sống tự do khỏi sự kiểm soát tội lỗi. Trong
Rô-ma 6:14, Phao-lô nói với những người đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời
như thế này:
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Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở
dưới ân điển.
Lưu ý rằng hai điều này loại trừ lẫn nhau. Nếu bạn ở dưới luật pháp, thì bạn ở dưới
ân điển. Nếu bạn ở dưới ân điển, thì bạn không ở dưới luật pháp. Bạn không thể ở
dưới cả hai cùng một lúc.
Tôi cũng nhận thấy Phao-lô nói rằng tội lỗi sẽ không có quyền cai trị trên bạn bởi vì
bạn không ở dưới luật pháp. Điều này mang ý nghĩa là nếu bạn ở dưới luật pháp, thì
tội lỗi sẽ cai trị trên bạn. Nếu chúng ta tìm cách đạt đến sự công bình bằng cách tuân
giữ luật pháp, chúng ta sẽ không thể nào thoát khỏi quyền lực của tội lỗi.
Chúng ta hãy xem lại một lần nữa Rô-ma 8:14:
Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức
Chúa Trời.
Chúng ta có sống giống như con của Đức Chúa Trời bằng cách tuân thủ một loạt
những luật lệ? Không, chúng ta sống như con cái của Đức Chúa Trời nhờ Đức Thánh
Linh dẫn dắt. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể sống như những đứa con trưởng
thành của Đức Chúa Trời.
Bây giờ chúng ta hãy xem Ga-la-ti 5:18:
Nhưng nếu anh em được Thánh Linh dắt dẫn thì chẳng ở dưới luật pháp đâu.
Một lần nữa, thông điệp ở đây là rất rõ ràng. Bạn trở thành con cái của Đức Chúa
Trời bởi sự dẫn dắt bởi Thánh Linh. Và nếu bạn được dẫn dắt bởi Thánh Linh, bạn
không thuộc luật pháp.
Tuy nhiên, đối với nhiều Cơ-đốc nhân, việc tuân thủ một loạt các luật lệ giống như
một cái nạng. Họ đi khập khiễng với cái nạng làm vật hỗ trợ. Đức Chúa Trời phán:
“Hãy ném cái nạng đi và tin tưởng Ta!” Tôi đã nhận thấy được rằng việc phải tin
cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời khiến cho người ta lo sợ. Tất cả chúng ta đều muốn
giữ một số những luật lệ. Đó là cái nạng của chúng ta. Nhưng điều đó không có ý
nghĩa gì cả! Chúng ta phải trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Thánh Linh.
Con đường của Đức Chúa Trời để đạt đến sự công bình và sự thánh khiết không nhờ
vào sự tranh chiến, mà là nhờ vào sự thuận phục – thuận phục Đức Thánh Linh. Đến
cuối cùng những nỗ lực của bạn và nói: “Chúa Thánh Linh ơi, xin hãy nắm quyền
kiểm soát. Con không thể xử lý tình huống này - nhưng Ngài có thể!” Điều này
không có nghĩa là bạn không cần phải có sức mạnh ý chí. Nó có nghĩa là bạn cần
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phải sử dụng ý chí của mình theo một cách khác. Bạn phải sử dụng ý chí của mình
để không tự mình làm điều đó, nhưng để tin cậy nơi Đức Thánh Linh.
Về mặt tự nhiên, tôi là một con người khá độc lập với ý chí mạnh mẽ. Bất cứ lúc nào
tôi gặp rắc rối, bản năng tự nhiên của tôi là phải tìm ra giải pháp cho mình. Tôi đã
mất nhiều năm để có thể đi đến nơi mà tôi không còn làm như vậy nữa. Thay vào
đó, tôi nói: “Lạy Chúa, giải pháp của Ngài là gì?” Thường thì, giải pháp của Đức
Chúa Trời khác với những gì tôi từng nghĩ đến. Đời sống Cơ-đốc nhân không phải
là đời sống tranh chiến, đó là một đời sống thuận phục Đức Thánh Linh ngự bên
trong chúng ta.
Trong Rô-ma chương 7, Phao-lô minh họa điều này bằng một ví dụ từ mối quan hệ
hôn nhân. Bông trái của đời sống bạn sẽ không được quyết định bởi sự nỗ lực của
bạn, nhưng bởi người mà bạn đã kết hôn. Nếu bạn kết hiệp với bản chất xác thịt, bạn
sẽ sản sinh ra công việc của xác thịt. Nhưng nếu bởi Đức Thánh Linh - bạn được
hiệp nhất với Đấng Christ phục sinh, nhờ sự kết hiệp đó, bạn sẽ sanh ra bông trái của
Thánh Linh.
Chỉ Cần Kết Nối
Trong Giăng 15:1 Chúa Jêsus so sánh mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài giống
như cây nho và nhánh của nó:
Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho.
Người trồng nho là người làm công việc cắt tỉa.
Trong các câu 4 và 5, Chúa Jêsus tiếp tục nói với các môn đồ của Ngài:
Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây
nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như
vậy. 5Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh
ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.
Cành nho không sinh ra quả nho với quá nhiều nỗ lực. Chúng không đưa ra các quyết
định và nói: “Bây giờ ta sẽ sinh ra quả nho!” Chúng sinh ra quả nho chỉ đơn giản
bằng cách kết hợp với thân cây – phần chính của cây nho. Cùng một nhựa sống trong
thân cây chảy qua các cành cây, và nhựa sống trong cành cây đó sinh ra bông trái
tùy theo loại. Chúa Jêsus phán rằng: “Ta là cây nho; các con là cành. Nếu các con
gắn chặt với Ta – kết nối với Ta – thì các con sẽ sinh ra lắm trái.”
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Chúa Jêsus tiếp tục nói về việc cắt tỉa. Khi một người trồng nho cắt tỉa cây nho,
người đó sẽ tàn nhẫn. Anh ta cắt bỏ các cành cây để chúng không còn dính vào thân
cây. Bạn nghĩ rằng cây nho sẽ không bao giờ sinh hoa trái nữa. Nhưng vào năm sau,
nó còn sinh ra hoa trái nhiều hơn trước nữa.
Một vài trong số những cuộc đấu tranh đau đớn nhất của chúng ta có thể là kết quả
của việc sinh bông trái. Ngay lúc này đây, có thể Cha đang tỉa sửa bạn. Nhưng đừng
bỏ cuộc! Đừng nói rằng: “Sao điều này lại có thể xảy đến với tôi?” Chỉ hãy thuận
phục! Phó thác cho người làm vườn.
Cả ba Thân Vị trong ba ngôi Đức Chúa Trời đều tham gia vào quá trình sinh bông
trái này. Chúa Cha là người trồng nho. Chúa Jêsus là cây nho. Và Chúa Thánh Linh
là nhựa sống chảy qua cây nho và đi vào các cành cây. Chính Chúa Thánh Linh mới
là Đấng làm cho kết quả. Đó không phải là kết quả của những nỗ lực tốt hết sức của
chúng ta. Đó không phải là kết quả của tôn giáo. Đó là kết quả của Đức Thánh Linh.
Một Tấm Bản đồ hay Một Người Hướng Dẫn?
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một ví dụ để làm điều này trở nên sinh động hơn. Tôi chia
sẻ điều này theo kinh nghiệm của riêng tôi. Tôi biết việc đấu tranh với những nỗ lực
của riêng tôi để làm hài lòng Đức Chúa Trời là như thế nào. Tôi đã cố gắng nhiều
lần để trở nên đạo mạo hơn. Nhưng tôi đã cảm thấy rất thất vọng. Tôi đã không biết
phải làm gì! Nhưng tôi đã học được rằng đây chỉ là một phần của tiến trình làm cho
bước đường của chúng ta với Chúa Jesus trở nên sống động hơn.
Ví dụ này liên quan đến một tấm bản đồ và một người hướng dẫn: Giả sử bạn đang
ở một nơi nào đó và bạn cần phải tìm đường đến một nơi rất xa ở nước ngoài mà bạn
chưa bao giờ tới đó. Đức Chúa Trời ban cho bạn hai lựa chọn. Bạn có thể có một
tấm bản đồ, hoặc bạn có thể có một người hướng dẫn cá nhân.
Bạn là người mạnh mẽ. Bạn thông minh. Bạn tự tin. Đức Chúa Trời phán hỏi bạn
rằng: “Con muốn gì, bản đồ hay người hướng dẫn?” Bạn trả lời: “Con là người rất
giỏi đọc bản đồ. Con sẽ chọn bản đồ.” Biết phải đi hướng nào là đúng, bạn bắt đầu
lên đường. Mặt trời đang chiếu sáng, những con chim đang líu lo ca hát và bạn cảm
thấy hạnh phúc. Bạn tự nhủ rằng: “Thật dễ dàng! Dễ như ăn bánh!”
Khoảng ba ngày sau, bạn đang ở giữa một khu rừng rậm. Giữa đêm. Trời đang mưa.
Thật khó khăn làm sao! Hơn nữa, bạn đang ở trên bờ vực của một vách đá. Bạn
không biết liệu mình đang đi về hướng bắc, nam, đông hay tây. Bất chợt bạn nghe
một giọng nói nhẹ nhàng: “Con có muốn ta chỉ đường cho con không?” Và bạn trả
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lời: “Vâng, con cần Ngài, con cần Ngài!” Người Hướng Dẫn đó nói: “Đưa tay con
cho ta và ta sẽ giúp con thoát khỏi nơi này.” Một lát sau, bạn và người hướng dẫn
của bạn đang cùng nhau trên bước đi dọc trên con đường.
Sau đó, bạn nghĩ rằng: “Mình thật ngớ ngẩn khi chỉ ở trong rừng mà đã hoảng sợ
như vậy. Mình cũng có thể tự ra khỏi khu rừng được.” Vì vậy, bạn quay sang và giải
thích điều này cho người Hướng dẫn của bạn, và người Hướng dẫn không còn ở đó
nữa! Bạn nhún vai và nói: “Ồ, tôi có thể tự đi được,” và bạn lại tiếp tục cuộc hành
trình.
Khoảng hai ngày sau, bạn ở giữa một đầm lầy và bạn càng bước tới thì càng bị lún
sâu hơn nữa. Bạn không biết phải làm gì! Bạn thầm nghĩ: “Mình không thể yêu cầu
giúp đỡ nữa. Lần trước mình đã được giúp đỡ và mình đã cư xử không phải lẽ.”
Ngay lúc đó, trong sự ngỡ ngàng, bạn phát hiện ra rằng người Hướng dẫn bạn một
lần nữa đang ở ngay bên cạnh bạn. Người đó nói rằng: “Hãy để ta giúp con,” và cả
hai lại bắt đầu bước đi cùng với nhau.
Lúc này, bạn chợt nhớ tấm bản đồ vẫn còn nằm trong túi của bạn. Vì vậy, bạn lấy
nó ra và đưa cho người Hướng dẫn và nói: “Có thể Ngài cần nó.” Nhưng người
Hướng dẫn nói: “Cảm ơn con, nhưng ta biết đường đi, ta không cần bản đồ.” Rồi
Ngài lại nói: “Thật ta thì chính ta đã vẽ ra cái bản đồ này.”
Tất nhiên, bản đồ đại diện cho luật pháp. Nó thật hoàn hảo. Mọi chi tiết đều đúng.
Mỗi vị trí địa lý được đánh dấu chính xác. Nhưng bạn có quyết định là “Tôi sẽ không
lấy bản đồ. Tôi tin tưởng vào người Hướng dẫn của tôi” hay không là tùy thuộc vào
bạn. Ai là người Hướng dẫn cá nhân? Chúa Thánh Linh, tất nhiên rồi!
Điều này có cần phải thường xuyên xảy ra không? Đã bao nhiêu lần chúng ta quay
lại tin tưởng vào trí khôn và khéo léo của chúng ta và làm mất mặt Chúa Thánh
Linh?
Cô Dâu Tin Cậy Người Hướng dẫn Của Mình
Sáng thế ký 24 là một câu chuyện sống động về việc thể nào Áp-ra-ham có được
một cô dâu cho cậu con trai Y-sác của ông. Ông sai đầy tớ của mình trở về xứ Mêsô-bô-ta-mi để tìm một người phụ nữ trẻ trong dòng họ của ông, là việc cần thiết
phải thực hiện theo văn hóa thời đó.
Câu chuyện này là một sự việc đã diễn tả trong lịch sử. Áp-ra-ham là hình bóng về
Đức Chúa Cha. Y-sác là hình bóng về Chúa Jesus Christ là Chúa Con. Cô dâu được
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chọn (tên là Rê-bê-ca) là hình bóng về hội thánh. Sau đó, có một nhân vật chính khác
vô danh: người đầy tớ. Người đầy tớ là hình bóng về Đức Thánh Linh. Sáng thế ký
24 chứa đựng một bức chân dung tự họa của Đức Thánh Linh. Đó là đặc điểm mà
Ngài thậm chí còn không nêu tên của mình. Chúa Thánh Linh không bao giờ lôi kéo
sự chú ý đến chính Ngài, nhưng luôn làm việc để đem lại vinh quang cho Chúa Cha
và Chúa Con.
Người đầy tớ lên đường, đem theo mười lạc đà chất đầy những món quà khác nhau,
với một nhiệm vụ duy nhất là ông sẽ chọn một cô dâu. Ở Trung Đông, bất cứ khi
nào bạn đưa ra một sự lựa chọn quan trọng và xây dựng một mối quan hệ, bạn luôn
tặng một món quà. Nếu quà tặng của bạn được nhận, bạn là một người được tiếp
nhận. Nếu món quà của bạn bị từ chối, thì bạn bị từ chối. Đây là một phần rất quan
trọng trong việc thiết lập mối quan hệ.
Vì đã từng sống ở khu vực đó của thế giới, tôi có thể nói với bạn rằng lạc đà có thể
mang theo một số lượng lớn hành lý – và người đầy tớ đã thực hiện chuyến đi với
không dưới mười con lạc đà! Ông ta đi đến nơi một nơi mà có những người đang
cho đàn gia súc của họ uống nước, và ông cầu nguyện: “Tôi sẽ xin một trong những
phụ nữ trẻ này lấy nước cho tôi. Xin hãy khiến người phụ nữ trẻ tuổi được chọn lựa
nói rằng: ‘Tôi sẽ lấy nước cho ông và cho lạc đà của ông nữa.” (Nên nhớ rằng một
con lạc đà có thể uống đến bốn mươi gallon nước (một gallon = 3,785 lít), vì thế
người phụ nữ trẻ tuổi được lựa chọn này sẽ tự nguyện múc lên đến bốn trăm gallon
nước)
Vậy, Rê-bê-ca đi đến, và người đầy tớ nói: “Hãy cho tôi chút nước để uống.” Rê-bêca trả lời rằng: “Đây này! Và tôi sẽ múc nước cho lạc đà của ông uống nữa.” Sau đó,
người đầy tớ thầm nghĩ: “Chính là cô gái này!” Tôi xin nói thêm rằng Rê-bê-ca là
một mẫu người của đức tin và sự làm việc. Phải mất rất nhiều công sức để lấy nước
uống cho mười con lạc đà.
Sau đó người đầy tớ lấy ra một viên ngọc quý thật đẹp và đặt nó lên trán Rê-bê-ca.
Khoảnh khắc nàng nhận lấy viên ngọc quý đã đánh dấu nàng chính là cô dâu được
chỉ định. Điều gì sẽ xảy ra nếu Rê-bê-ca từ chối không nhận viên ngọc? Nàng sẽ
không bao giờ trở thành cô dâu! Chúng ta có thể nói gì về một hội thánh khước từ
không nhận những ân tứ của Đức Thánh Linh? Hội thánh đó thiếu các dấu hiệu đặc
biệt của một cô dâu!
Rê-bê-ca chưa bao giờ có một tấm bản đồ. Nàng cũng chưa bao giờ đến nơi mà
người hướng dẫn đưa nàng đến. Nàng cũng chưa bao giờ gặp người đàn ông mà nàng
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sắp kết hôn hoặc cha của người đó. Nhưng nàng có một người người hướng dẫn biết
đường đi! Người đó cũng biết cả người cha lẫn người con trai. Người đó có thể cung
cấp cho nàng mọi thông tin nàng cần.
Đối với bạn và tôi cũng cùng một cách như vậy. Chúng ta không thể làm gì với chỉ
một tấm bản đồ, nhưng chúng ta cần phải có một người Hướng dẫn. Trong cuộc đời
này, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy Chúa Cha và Chúa Con hay nơi ở
dành sẵn cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Linh dẫn chúng ta,
Ngài sẽ chỉ đường cho chúng ta. Ngài cũng sẽ là nguồn thông tin của chúng ta về
Chúa Cha và Chúa Con.
Hôm nay, hãy dành thời gian để cảm tạ Đức Chúa Trời vì Thánh Linh của Ngài!
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