
Bài Chia Sẻ 

Đức Thánh Linh 
 

“Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bổng chúc các từng 

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

đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, 

đẹp lòng ta mọi đàng”  

(Ma-thi-ơ 3:16-17). 

 

Mỗi thân thể con người chúng ta được Chúa tạo dựng gồm có ba phần: Thân, Hồn, Linh.   

 Thân là phần xác thịt, chúng ta thấy được như tay, chân, mắt, mũi, miệng, v..v.. 

 Hồn là phần cảm xúc chúng ta không thấy được, nhưng chúng ta cảm nhận được như đói, 

khát, đau đớn, buồn, giận, v..v 

 Linh là phần tâm thần dành riêng cho con người, dùng để thờ phượng, ca ngợi và tương 

giao với Đức Chúa Trời, cũng là nơi Thần Linh của Đức Chúa Trời, là Đức Thánh Linh 

ngự trong chúng ta.  

“Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ 

lạy.”  

(Giăng 4:24). 

Ba phần hiệp một trong thân thể mỗi người và thân thể chúng ta là đền thờ Đức Chúa Trời.  

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời, đất và muôn vật trong đó, không có vật nào có phần 

linh, chỉ có loài người được Chúa truyền thần khí vào tâm linh.  

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi; thì 

người trở nên một loài sanh linh. Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại 

Ê-den, ở về hướng Đông, và đặt Người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.”  

(Sáng Thế Ký 2: 7-8).  

“Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút., đội cho người sự vinh hiển và sang 

trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục 

dưới chân người.”  

(TT 8:5-6). 

 

Mục đích Chúa đặt con người vào vườn Ê-den để cùng Chúa chiêm ngưỡng và quản trị cơ 

nghiệp của Ngài. Nhưng không may cho loài người chúng ta, A-dam và Ê-va là tổ phụ đầu tiên 

được tạo dựng theo hình ảnh con người, bị con rắn quỉ quyệt (hình bóng ma quỉ) cám dổ.  Hai 

người tự mở cửa tâm linh mình ra, chấp nhận cho ma quỉ bước vào, để nó chiếm hữu, khống 

chế và sai khiến. Cuối cùng, hai người phạm tội không vâng phục Đức Chúa Trời. Từ đó, tâm 

linh họ bởi tội lỗi ra ô uế, nên Thần linh Đức Chúa Trời lìa khỏi hai người.  

Đức Chúa Trời là Đấng thánh, Ngài không thể hòa nhập với tội lỗi. Người nào có lòng thánh 

sạch mới thấy được Đức Chúa Trời.  

“Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với ta thì tan ra.”  

(Ma-thi-ơ 12:30).  

”Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần.”  

(II Cô-rinh-tô 6:16).  

 



Nên Ngài đã đuổi A-dam và Ê-va ra khỏi vườn Ê-den. Tâm linh của hai người chết đi từ đó, 

không còn tương giao được với Đức Chúa Trời. Họ chỉ còn sống với xác thịt tội lỗi và làm phu 

tù cho ma quỉ.  

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, 

thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.”  

 

Vì cớ sự bội nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà loài người chết phần tâm linh, bị trói buộc bởi ma 

quỉ nên không còn nhận biết Đức Chúa Trời nữa.  

“Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn 

biết Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối 

tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.”  

(Giăng 1:10, 4). 

 

Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Cha, Cứu Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian để rao giảng 

nước Đức Chúa Trời.  

”Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rổng tai.”  

(Ê-sai 35:5).  

Tâm linh của những ai tin Con một của Đức Chúa Trời hằng sống thì được sống.  

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc 

dầu đã chết rồi, còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?”  

(Giăng 11:25-26). 

“Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa 

Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Vì nếu chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức 

Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay 

đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!”  

(Rô-ma 5:1, 10).   

 

 

Một người sau khi tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ, thì phần tâm linh của họ trước đây đã chết 

vì tội lỗi, nay được sống lại bởi ân điển của Đức Chúa Trời.  

Theo thói quen người đời, mỗi khi chúng ta muốn mời khách viếng nhà mình, trước đó chúng ta 

thường quét dọn nhà cửa sạch sẽ, làm cho nó xinh đẹp, thơm tho, rồi mới đón khách vào nhà. 

Đối với người thế gian chúng ta còn tiếp đón long trọng như vậy, huống chi, nay chúng ta sẽ 

đón Thần Linh của Đức Chúa Trời, tức là Đức Thánh Linh, Đấng mà Đức Chúa Jêsus Christ đã 

nài xin Cha ban cho chúng ta và ở với chúng ta đời đời.  

Vậy chúng ta muốn Đức Thánh Linh ngự vào tâm linh mình, thì chúng ta phải thánh hóa nó, 

đẩy lùi quyền lực của sự tối tăm ra, ném bỏ hình tượng tà thần, xóa bỏ tội lỗi. Tâm linh chúng ta 

phải được đổi mới lại, thánh sạch thì Đức Thánh Linh mới ngự vào.  

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! Nhưng 

Ngài nói về đền thờ của thân thể mình.”  

(Giăng 2:19, 21).  

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng 

nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh 



bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là Thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta nói 

với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.”  

(Giăng 3:5-7)  

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, 

nầy mọi sự đều trở nên mới.”  

(II Cô-rinh-to 5:17).  

“Ta đã nói điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi, nhưng  Đấng Yên Ủi, 

tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dổ các ngươi 

mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an 

lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng 

phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”  

(Giăng 14:25-27). 

“Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã 

nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính 

Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”  

(Rô-ma 8:15-16). 

 

Qua những lời chia sẻ trên, quý vị nào được Chúa cảm động tin Đức Chúa Jêsus Christ thì cầu 

nguyện như sau; 

“Lạy Chúa, con tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng 

chịu tội, chết thay cho con, để con được tha thứ và nhận lấy sự sống đời đời. 

Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu thế Jêsus Amen.” 
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