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

Phần 3 

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   

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

a. Thần của Chúa ngự trên Đức Chúa Jêsus: 

b.  Đức Chúa Jêsus giảng Tin lành: Ngài làm phước/ chữa lành/ đuổi quỉ 

Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng 

Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa 

lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.   

• Đức Chúa Jêsus cậy Đức Thánh Linh để trừ quỉ: 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.  

• Chữa lành các thứ bịnh tật: Ma-thi-ơ 9:35 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các 

làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành 

các thứ tật bịnh. → (Lu-ca 6:19 Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có 

quyền phép ra, chữa lành hết mọi người. → Mác 6:53 Khi Ngài và môn đồ đã qua 

khỏi biển, đến xứ Ghê-nê-xa-rết, thì ghé thuyền vào bờ. 54 Vừa ở trong thuyền bước 

ra, có dân chúng nhận biết Ngài, 55 chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau 

nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. 56 Ngài đến nơi nào, hoặc làng, 

thành, hay chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho 

phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài; những kẻ đã rờ đều được lành bịnh cả.); 
Lu-ca 8:43-48 →  43 Bấy giờ, có một người đàn bà đau bịnh mất huyết mười hai năm 

rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được, 44 đến đằng sau 

Ngài rờ trôn áo; tức thì huyết cầm lại. 45 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ai sờ đến 

Ta? Ai nấy đều chối; Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng: Thưa thầy, đoàn 

dân vây lấy và ép thầy. 46 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Có người đã rờ đến Ta, vì Ta 

nhận biết có quyền phép từ Ta mà ra. 47 Người đàn bà thấy mình không thể giấu 

được nữa, thì run sợ, đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng 

vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được lành làm sao. 48 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán 

rằng: Hỡi con gái Ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình an. 

• Chúa ban quyền năng trừ quỉ và chữa lành cho:   

❖ Mười hai môn đồ: Ma-thi-ơ 10:1 Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ 

đến,ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh. 8 Hãy chữa lành kẻ 

đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được 

lãnh không thì hãy cho không. 

❖ Bảy mươi môn đồ: Lu-ca 10:1 Kế đó, Chúa chọn bảy mươi môn đồ khác, sai 

từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. 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. 21 Cũng giờ đó, Đức Chúa Jêsus 
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nức lòng bởi Đức Thánh Linh, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa trời đất, tôi 

ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những sự nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng 

dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay! Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy 

điều đó là tốt lành. 

❖ Công-vụ 2:43 Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các 

sứ đồ. 

• Chúa ban quyền năng cho Phi-e-rơ: Quyền năng của Đức Thánh Linh ra từ Phi-e-

rơ: Công-vụ 5:15-16 → C15 đến nỗi người ta đem kẻ bịnh để ngoài đường, cho nằm 

trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa 

cũng che được một vài người. 16 Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành 

Giê-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy 

đều được chữa lành.  

• Chúa ban quyền năng cho chấp sự Phi-líp: Công vụ 8:5-8  
5 Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ tại 

đó. 6 Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng 

tai nghe người nói; 7 vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, 

cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. 8 Tại cớ đó, trong thành được vui 

mừng khôn xiết. 

• Chúa ban quyền năng cho Phao-lô: Công-vụ 19:11 Đức Chúa Trời lại dùng tay 

Phao-lô làm các phép lạ khác thường, 12 đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào 

mình người mà để trên các kẻ đau yếu; thì họ được lành bịnh, và được cứu khỏi quỉ 

dữ.   

• Chúa ban cho quyền năng kẻ nào tin: Giăng 14:12 Quả thật, quả thật, Ta nói cùng 

các ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì 

Ta đi về cùng Cha. → (Mác 16:16-20 → 16 Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; 

nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. 17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy 

danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi 

độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. 19 Đức Chúa Jêsus 

phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20 Về phần các 

môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các 

phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.)  

• Chúa ban quyền năng cho Hội thánh của Ngài: Ê-phê-sô 1:22-23 

 22 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm 

đầu Hội thánh, 23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng 

gồm tóm mọi sự trong mọi loài. → (Ma-thi-ơ 16:18 Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: 

Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng 

được hội đó);  Gia-cơ 5:14-16 → 14 Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các 

trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì 

các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. 15 Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ 

bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. 16 Vậy, hãy 

xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người 

công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.) 

❖ Đức Thánh Linh phân phát sự ban cho mỗi người: 1 Cô-rinh-tô 12:5-11 → 
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có các việc làm khác 

nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi 

người. 7 Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự 
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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.  

Cầu nguyện theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nhờ Ngài thay đổi đời sống của mình để nhận 

lãnh sự ban cho của Đức Chúa Trời để hầu việc Ngài một cách có hiệu quả. 
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