
VAI TRÒ CỦA ĐỨC THÁNH LINH TRONG CUỘC ĐỜI CỦA 

ĐỨC CHÚA JÊSUS – PHẦN 1 

 

 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   

1. Đức Chúa Jêsus được hoài thai bởi bởi Đức Thánh Linh: Lu-ca 1:30 Thiên-sứ bèn nói 

rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31 Nầy, ngươi sẽ 

chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. 32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng 

là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ 

Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. 34 Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi 

chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? 35 Thiên sứ truyền rằng: Đức 

Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng 

mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. →  38a Ma-ri thưa rằng: 

Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! (Phi líp 2:6-7) 

Hê-bơ-rơ 4:15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu 

đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song 

chẳng phạm tội. 

• Nhờ Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Jêsus ngự trong lòng 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; → (1 Cô-rinh-tô 12:3c Nếu không cảm Đức Thánh Linh, 

cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa! → Giăng 1:11 Ngài đã đến trong xứ mình, 

song dân mình chẳng hề nhận lấy. 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền 

phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng 

phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa 

Trời vậy. → 1 Giăng 4:15 Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, thì 

Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời.) → Rô-ma 8:29 Vì 

những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con 

Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 

2. Đức Chúa Jêsus được báp tem bằng nước /được Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài: 

 Ma-thi-ơ 3:16 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các 

từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu 

trên Ngài. → (Lu-ca 3:22 Đức Thánh Linh lấy hình chim bò câu ngự xuống trên Ngài; lại có 

tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường.) → 

(Giăng 5:30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; Ta xét đoán theo điều Ta nghe, và sự xét 

đoán Ta là công bình, vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai 

Ta) → Giăng 8:28b Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha Ta đã dạy Ta. 

1 Cô-rinh-tô 10:1 Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta 

đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, 2 chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây 

và dưới biển, 

• Chúng ta chịu phép báp tem bằng nước: Liên lạc lương tâm với Chúa 

1 Phi-e-rơ 3:21 Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy 

chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức 

Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ) → Rô-ma 6:3 Hay là, anh em 
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chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức 

là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi 

phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ 

chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. → Ga-la-ti 3:27  Vả, 

 anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. 

3. Đức Chúa Jêsus được Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng để kiêng ăn và chịu cám dỗ: 

Ma-thi-ơ 4:1 Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu 

ma quỉ cám dỗ. 2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. 3 Quỉ cám 

dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy 

trở nên bánh đi. 4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ 

bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. 5 Ma quỉ bèn đem Ngài vào 

nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa 

Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ 

ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. 7 Đức 

Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời 

ngươi. 8 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự 

vinh hiển các nước ấy; 9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta 

sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. 

• Đức Chúa Jêsus ra lịnh cho Sa-tan hãy lui ra: Bởi quyền năng Đức Thánh Linh:  
Ma-thi-ơ 4:10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! 

Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu 

việc một mình Ngài mà thôi. 11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc 

Ngài. → Ma-thi-ơ 12:28  Mà nếu Ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì 

nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.  → Mác 16:17a Vậy những kẻ tin sẽ được các 

dấu lạ nầy: lấy danh Ta mà trừ quỉ; → Lu-ca 10:17 Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, 

thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng tôi. 18 Đức Chúa Jêsus bèn 

phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 19 Nầy, ta đã ban quyền cho 

các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại 

các ngươi được. 20 Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên 

các ngươi đã ghi trên thiên đàng. → Gia-cơ 4:7 Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống 

trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em) 

• Ngài bị cám dỗ để giúp chúng ta được đắc thắng với Ngài: Hê-bơ-rơ 2:18 Vả, vì 

chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. 

Gia-cơ 1:12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh 

mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. 13 Chớ có 

ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng 

bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. 

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và ứng dụng vào đời sống. 
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