
VAI TRÒ CỦA ĐỨC THÁNH LINH TRONG CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS 

(Phần 2) 

 Câu gốc: Xa-cha-ri 4:6b 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:  1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ 

cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.   

4. Danh tiếng của Đức Chúa Jêsus được đồn ra bởi quyền phép Đức Thánh Linh:  

Lu-ca 4:14 Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng 

Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. → (Ngài đã đánh bại kẻ cám dỗ → 1 Giăng 3:8 Kẻ nào 

phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện 

ra để hủy phá công việc của ma quỉ. → Giăng 12:31 Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, 

và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. → Ê-sai 58) 

a. Danh Chúa được đồn ra từ Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca: Bởi Đức Thánh Linh hành động 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8  Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-

đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp 

mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa.  

b. Danh Chúa được đồn ra từ Phao-lô và Si-la: Công vụ 13:44   Ngày Sa-bát sau, gần hết 

cả thành đều nhóm lại để nghe đạo 49 Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó. → (2 Cô-rinh-

tô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ 

luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!)  

5. Đức Chúa Jêsus thi hành chức vụ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh: 

a. Thần của Chúa ngự trên Đức Chúa Jêsus: Lu-ca 4:18-19 
18 Thần của Chúa ngự trên Ta: Vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ 

nghèo; 19 Ngài đã sai Ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp 

được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. → (Ê-sai 61:1) → (Ê sai 11:2 Thần của 

Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và 

mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. 3 Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va 

làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định.) 

• Chúa hứa sẽ sai Thần Ngài đến cho chúng ta: Giăng 16:7 Dầu vậy, Ta nói thật 

cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ 

không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến.  

Công 1:4-5, 8 →  (4Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-

lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. 5 Vì 

chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu 

phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. 8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các 

ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-

lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.)  

• Thần của Chúa ngự trên các môn đồ của Hội thánh đầu tiên: 

Công vụ 2:1-3  → (1 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2 Thình 

lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 3 Các 

môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người 

trong bọn mình. 4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ 

tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.) → Công vụ 2:11b-21; c33 

chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa 

Trời. 12 Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: Việc nầy là 

nghĩa làm sao? 13 Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó. 14 Bấy giờ, 
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Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người 

Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe 

lời ta. 15 Những người nầy chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là 

giờ thứ ba ban ngày.  16 Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri 

rằng: 17 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên 

mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy 

điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao, 18 Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ 

Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái Ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri; 19 Ta lại sẽ 

tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời, Và dấu lạ ở dưới đất; Tức là máu, lửa, và luồng 

khói; 20 Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, Mặt trăng hóa ra máu, Trước ngày lớn và vinh 

hiển của Chúa chưa đến; 21 Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.   33 Vậy, 

sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy 

Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các 

ngươi đang thấy và nghe, → (Trong Giô-ên 2:28-32a) 

• Thần của Chúa tuôn đổ trên người Sa-ma-ri: Công vụ 8:14-17 
14 Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức 

Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. 15 Hai người tới nơi, cầu nguyện cho 

các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. 16 Vì Đức Thánh Linh chưa 

giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus mà chịu 

phép báp-tem thôi. 17 Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được 

nhận lấy Đức Thánh Linh.  

• Thần của Chúa tuôn đổ trên dân ngoại: Công-vụ 10:34-35; 43-48 Cả nhà Cọt Nây  
34 Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể 

ai, 35 nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp 

lòng Chúa ... 43 hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin 

Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. 44 Khi Phi-e-rơ đang nói, thì Đức Thánh Linh 

giáng trên mọi người nghe đạo. 45 Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng 

đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên 

người ngoại nữa. 46 Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức 

Chúa Trời. 47 Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về 

phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta 

chăng? 48 Người lại truyền làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Jêsus 

Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. 

• Thần của Chúa trên Phao-lô kẻ giết hại hội thánh: Chúa sai A-na-nia đến tìm Sau-

lơ, đặt tay và cầu nguyện cho Sau-lơ → (Đọc Công vụ 9:1-15); Công vụ 9:17-20 

→ 17 A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-

lơ, Chúa là Jêsus nầy, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi 

đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy dẫy Đức Thánh Linh. 18 Tức thì có cái chi 

như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu 

phép báp-tem. 19 Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ ở lại một vài 

ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách. 20 Người liền giảng dạy trong các nhà hội 

rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời.  

Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và hoan nghinh sự hiện diện của Ngài trong 

đời sống của chúng ta. 
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