
CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH TRONG CHÚNG TA 
Câu gốc: Xa-cha-ri 4:6b Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán ... 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. 

Mục đích: Ê-phê-sô 4:30 Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì 

nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. 

1. Đức Thánh Linh là Đấng ở trong chúng ta: Giăng 14:17b Nhưng các ngươi biết Ngài, vì 

Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.  

• Vì thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh: → (1 Cô-rinh-tô 6:19 Anh em 

há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, 

là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính 

mình sao?) 

• Chúa hứa không bao giờ rời bỏ chúng ta: Hê-bơ-rơ 3:5 Chớ tham tiền; hãy lấy điều 

mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, 

chẳng bỏ ngươi đâu. → (Giăng 14:16 để ở với các ngươi đời đời) 

2. Ngài dẫn dắt chúng ta: Rô-ma 8:14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa 

Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. 

3. Ngài làm cho chúng ta được nên thánh: 1 Phi-e-rơ 1:2b được nên thánh bởi Đức Thánh 

Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài 

4. Ngài làm chứng (xác chứng) trong lòng chúng ta:  

• Là con cái Đức Chúa Trời: Rô-ma 8:16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng 

chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. 15 Gọi Ngài là A-ba! Cha! 

• Là người thừa kế cơ nghiệp: Rô-ma 8:17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế 

tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn 

với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. → (Ê-phê-sô đoạn 1) 

5. Đức Thánh Linh là Đấng giữ chúng ta khỏi vấp phạm:  Giu-đe 1:24 Vả, nguyền Đấng có 

thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất 

vui mừng, không chỗ trách được, → (2 Ti-mô-thê 1:12 ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta 

chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã 

phó thác cho đến ngày đó.) 

6. Đức Thánh Linh cầu thay khi chúng ta yếu đuối, đau khổ: Rô-ma 8:26 Cũng một lẽ ấy, 

Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin 

đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói 

ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 

7. Đức Thánh Linh là Đấng Yên ủi chúng ta: Giăng 14:15 Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì 

giữ gìn các điều răn Ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi 

khác, để ở với các ngươi đời đời, → (Là Đấng Cha đã hứa → Lu-ca 24:48 Các ngươi làm 

chứng về mọi việc đó; Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha Ta đã hứa,)  

• Thế gian không thể nhận biết: Giăng 14:17a vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài;  

8. Đức Thánh Linh là Thầy dạy dỗ chúng ta mọi sự: Giăng 14:26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức 

là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự,  

1 Cô-rinh-tô 2:12  Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận 

lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận 

lãnh bởi Đức Chúa Trời; 13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của 

loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng 

thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. 14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những 

sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, 
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và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. 15 Nhưng người có tánh thiêng 

liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. 16 Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy 

dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ. 

9. Đức Thánh Linh làm chứng về Đức Chúa Jêsus: Giăng 15:26 Khi nào Đấng Yên ủi sẽ 

đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm 

chứng về Ta. 

• Chúng ta làm chứng về Đức Chúa Jêsus: Giăng 15:27 Còn các ngươi cũng sẽ làm 

chứng về Ta, vì các ngươi đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy. 

10. Đức Thánh Linh nhắc cho chúng ta nhớ mọi điều Chúa Jêsus đã phán: Giăng 14:26c 

nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.  

11. Đức Thánh Linh đến để cáo trách:  

a. Về tội lỗi: Ngài phơi bày/ thuyết phục 

Giăng 16:8 Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự 

phán xét. 9 Về tội lỗi, vì họ không tin Ta;  

• Cáo trách trong lòng những kẻ chưa tin Đức Chúa Jêsus: 

o Khi Giăng Báp tít giảng về sự đoán phạt: Lu-ca 3:9 Cái búa đã để kề gốc cây; 

hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. 10 Chúng bèn hỏi Giăng 

rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? 11 Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một 

cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. 12 Cũng có những 

người thâu thuế đến để chịu phép báp-tem; họ hỏi rằng: Thưa thầy, chúng tôi phải 

làm gì? 13 Người nói rằng: Đừng đòi chi ngoài số luật định. 14 Quân lính cũng hỏi 

rằng: Còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt 

ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. → (Họ muốn được thay đổi) 

o Khi Phi-e-rơ giảng về Chúa Jêsus Christ: Công vụ 2:36 Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên 

khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh 

trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. 37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong 

lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta 

phải làm chi? 38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức 

Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho 

Đức Thánh Linh. → (1 Cô-rinh-tô 12:3b Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng 

chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa!) 

• Cáo trách trong lòng người tin Chúa mà phạm tội:  Như Phi-e-rơ  

Ma-thi-ơ 26:75 Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy, 

ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. 

2 Cô-rinh-tô 7:10 Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối 

cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo 

thế gian sanh ra sự chết. → (Giu-đa Ích Ca-ri-ốt.)  

b. Về sự công bình Giăng 16:10 về sự công bình, vì Ta đi đến cùng Cha và các ngươi 

chẳng thấy Ta nữa; → (Rô-ma 10:3 Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa 

Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của 

Đức Chúa Trời; 4 vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là 

công bình. → Ga-la-ti 5:5 Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà 

chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình.) 

c. Về sự phán xét:   

• Dành cho ma-quỉ: Giăng 16:11 về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán 

xét. → (Giăng 12:31 Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa 
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của thế gian nầy phải bị xua đuổi.) 

o Dành cho kẻ không chịu tin Đức Chúa Jêsus: ví dụ như Quan Phê-lít: Thích 

hối lộ/ thích nghe giảng/ nhưng không chịu tiếp nhận 

Công vụ: 24:25 Nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét 

ngày sau thì Phê-lít run sợ, nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui; đợi khi nào ta rảnh, 

sẽ gọi lại. → (Rô-ma 2:5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn , thì tự chấp 

chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của 

Đức Chúa Trời, → Rô-ma 13:2 Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch 

với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán 

xét vào mình.) 

• Dành cho kẻ nhận biết lẽ thật nhưng cố ý phạm tội:  Hê-bơ-rơ 10:26 Vì nếu chúng 

ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội 

nữa, 27 nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ 

bội nghịch mà thôi. 

CẦU NGUYỆN theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ Chúa ứng dụng vào đời sống mỗi 

ngày. 
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