
CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH TRONG CHÚNG TA – PHẦN 2 
Câu gốc: Xa-cha-ri 4:6 Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên 

rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức 

Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 

1. Đức Thánh Linh phán với chúng ta: Khải huyền 2:7 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh 

phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi 

của Đức Chúa Trời. → (Ê-sai 50:1b Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để 

nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy.) 

• Đức Thánh Linh hướng dẫn đời sống cá nhân để làm theo ý muốn Ngài:  

Công vụ: 8:29 Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. 

(Đức Thánh Linh không những chỉ dạy chúng ta cách áp dụng lời Chúa mà đôi khi Ngài còn 

đưa ra những chỉ dẫn cá nhân về những gì chúng ta phải làm trong cuộc sống hàng ngày) 

• Đức Thánh Linh xác nhận rằng những gì chúng ta đang nói và làm là trung thực:  

Rô-ma 9:1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi 

bởi Đức Thánh Linh. 

2. Đức Thánh Linh giúp cho chúng đến gần Đức Chúa Cha: Ê-phê-sô 2:18 Vì ấy là nhờ Ngài 

mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh. 

(Ngài giúp cho chúng ta tiếp cận với Đức Chúa Cha nhằm phát triển mối quan hệ với Cha trên 

trời) 

3. Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta đến với Đức Chúa Jêsus: Khải 22:17 Thánh Linh và vợ 

mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào 

muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. 

4. Đức Thánh Linh biến đổi chúng ta để trở nên giống Đức Chúa Jêsus: 

2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong 

gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là 

Thánh Linh. 

5. Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta hầu việc Chúa: Ngài kêu gọi Sau-lơ và Ba-na-ba 

Công vụ 13:2 Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: 

hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc Ta đã gọi làm.  4 Vậy, Sau-lơ và Ba-na-

ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi 

6. Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta và ban sự dạn dĩ để giảng đạo Tin Lành: 

Công vu 4:31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức 

Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. (Chúng ta rất cần Đức Thánh Linh) 

7. Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ con người bên trong chúng ta: Ê-phê-sô 3:16 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. 20 Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô 

cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. 

8. Đức Thánh Linh ban sự vui mừng mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó: 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6 Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức 

Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó,  

9. Đức Thánh Linh ban cho sức mạnh và sự tin quyết về đạo Tin Lành:  

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng 
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lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. (2 

Ti-mô-thê 1:12b vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó 

thác cho đến ngày đó.)  

10. Đức Thánh Linh đem đến cho chúng ta sự tự do: 2 Cô-rinh-tô 3:17 Vả, Chúa tức là Thánh 

Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. → (Ngài phá vỡ sự ràng buộc, giải 

phóng chúng ta, ban cho chúng ta tự do sống và thờ phượng Chúa) 

11. Đức Thánh Linh giải thoát chúng ta khỏi sự tội và sự chết: Rô-ma 8:2 vì luật pháp của 

Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và 

sự chết. → (Vì nó làm chết đời sống thuộc linh và làm cho chúng ta xa cách Đức Chúa Cha) 

12. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta đời sống mới: Tít 3:5 không phải cứu vì việc công bình 

chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới 

của Đức Thánh Linh 

13. Đức Thánh Linh sản sinh những trái của Ngài trong chúng ta: Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái 

của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, 

trung tín, mềm mại, tiết độ. → (2 Phi-e-rơ 1:4 và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời 

hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian 

bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời. → Ê-phê-sô 2:10 vì chúng 

ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà 

Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.) Bày tỏ sự tốt đẹp của Ngài 

14. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta các ân tứ để phục vụ cho vương quốc của Ngài: 

1 Cô-rinh-tô 12:4 Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. 5 Có 

các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.  7 Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, 

cho ai nấy đều được sự ích chung. 8 Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn 

ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. 9 Bởi một Đức Thánh 

Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa 

tật bịnh; 10 người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các 

thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng 

ấy. 11 Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân 

phát sự ban cho riêng cho mỗi người. (Để có gây dựng thân thể của Đấng Christ, theo ý Ngài.) 

Cầu nguyện theo lời Chúa dạy và biết ơn những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong 

Đấng Christ và Ngài ban Đức Thánh Linh của Ngài, Đấng đang hoạt động trong chúng ta. Hãy 

nhờ Chúa giúp để biết cách cộng tác với Đức Thánh Linh và làm cho Ngài vui lòng. 
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