
ĐƯỢC XỨC DẦU ĐỂ GIẢNG TIN LÀNH 
Kinh Thánh: Ê-sai 61:6b-11 

(Phần 4) 

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. 

Lu-ca 4:21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi 

mới vừa nghe đó.  

1. Những phước hạnh của Tin Lành được xức dầu (bởi Đức Thánh Linh và quyền phép): 

a. Được gấp hai: Ê-sai 61:6b  Sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe 

mình. 7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận 

mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, 

và được sự vui mừng đời đời. (Vì họ đã chịu gấp hai về tội của mình: Ê-sai 40:1 Đức 

Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân Ta. 2 Hãy nói cho thấu 

lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha; nó 

đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình…5 Bấy giờ sự vinh hiển của Đức 

Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán 

vậy. (Được thực hiện bởi Đấng Mê-si-a) 

• Được đầy đủ y theo sự giàu có của Ngài:  Phi-líp 4:19 Đức Chúa Trời tôi sẽ làm 

cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh 

hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

b. Được vui mừng đời đời: Ê-sai 35:10 những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà  

đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn 

bực than vãn sẽ trốn đi. (Ê-sai 51:11) 

• Những bước để được vui mừng trọn vẹn là sự vui mừng đời đời.  

❖ Hãy ở trong sự yêu thương của Ngài: Giăng 15:9 Như Cha đã yêu thương Ta thể 

nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của Ta. 

❖ Vâng giữ các điều răn Ngài: Giăng 15:10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của 

Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta, cũng như chính Ta đã vâng giữ các điều răn của 

Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. 11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, 

hầu cho sự vui mừng của Ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn 

vẹn. 

❖ Có trải qua nhiều sự thử thách đức tin: 1 Phi-e-rơ 1:6 Anh em vui mừng về điều 

đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho 

sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi 

khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 8 Ngài là 

Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng 

tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. 

 Đừng để ai cướp lấy sự vui mừng: Giăng 16:22 Khác nào như các ngươi hiện ở 

trong cơn đau đớn, nhưng Ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, 

và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. 24 Đến bây giờ, các ngươi 

chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ 

được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. (Bởi Đức Thánh Linh: 

Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng) 

c. Được Chúa bày tỏ về Ngài và chương trình của Ngài: Ê-sai 61:8 Vì Ta, Đức Giê-hô- 

va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả 
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lại, và lập giao ước với chúng nó đời đời;   

• Bản tánh của Đức Giê-hô-va: Ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất 

nghĩa  

❖ Chánh trực: Phục-truyền 32:4 Công việc của Hòn Đá là trọn vẹn; Vì các đường lối 

Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và 

chánh trực. 

❖ Ta ghét: Châm-ngôn 8:13 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự 

kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà. 

Giê-rê-mi 44:4c: Ôi! sự gớm ghiếc mà Ta ghét đó thì đừng phạm đến. 

❖ Trộm cướp:  Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15 Ngươi chớ trộm cướp:   

 Trộm: Ma-la-chi 3:8 Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? mà các ngươi 

ăn trộm Ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã 

ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. 9 Các ngươi bị rủa sả, vì các 

ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm Ta. 

▪ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt: Giăng 12:3 Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng 

hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả 

nhà thơm nức mùi dầu đó. 4 Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau 

phản Ngài, nói rằng: 5 Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng 

bố thí cho kẻ nghèo? 6 Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song 

vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở 

trong. 

 Cướp: Lê-vi Ký 19:13 Chớ ức hiếp kẻ lân cận mình, chớ cướp giựt của họ. Tiền 

công của kẻ làm mướn ngươi, chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai. 

❖ Bất nghĩa: Lê-vi Ký 19:35 Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, 

hoặc sự đo, sự cân, hay là sự lường => Giê-rê-mi 22:13 Khốn thay cho kẻ xây nhà 

trái lẽ công bình, làm phòng bởi sự bất nghĩa; dùng kẻ lân cận mình làm việc vô 

lương, và chẳng trả tiền công => Gia-cơ 5:4 Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, 

mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các 

cơ binh =>  Lu-ca 16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; 

ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn => Cô-lô-se 3:25 Vì ai 

ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết => Phục 

25:16 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều 

nầy và phạm sự  bất nghĩa. 

❖ Ta lấy sự thành tín mà báo trả lại: Xa-cha-ri 9:12c báo trả gấp hai  

Ê-sai 59:18 Ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm: sự thạnh nộ cho kẻ đối địch 

Ngài, sự báo oán cho kẻ thù nghịch; Ngài sẽ báo trả các cù lao. 19 Người ta sẽ kính sợ 

danh Đức Giê-hô-va từ phương tây, và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên; 

vì Ngài sẽ đến như sông tràn dẫy bởi hơi Đức Giê-hô-va thổi giục. 20 Đấng Cứu 

chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-

hô-va phán vậy. => Khải-huyền 11:18 Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ 

của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các 

đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ 

nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. 

❖ Lập giao ước đời đời: Giê-rê-mi 31:31 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, 

bấy giờ Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. 32 Giao 

ước nầy sẽ không theo giao ước mà Ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày Ta nắm 

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/4/32:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/19/8:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/23/44:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/1/20:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/38/3:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/38/3:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/12
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/12:3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/12:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/12:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/12:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/2/19:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/2/19:35
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/23/22:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/58/5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/58/5:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/16:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/50/3:25
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/4/25:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/4/25:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/37/9
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/37/9:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/59
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/59:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/59:19
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/59:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/22:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/11:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/23/31
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/23/31:31
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/23/31:32


ĐƯỢC XỨC DẦU ĐỂ GIẢNG TIN LÀNH – P4 

3 
 

tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng Ta làm 

chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. 33 Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước 

mà Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong 

bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ 

làm dân Ta.  

 Đức Chúa Jêsus đã đến và lập một giao ước mới: Ma-thi-ơ 26:26 Khi đang ăn, 

Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, 

nầy là thân thể Ta. 27 Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết 

thảy hãy uống đi; 28 vì nầy là huyết Ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều 

người được tha tội.  

 Giao ước lớn hơn/tốt hơn: Hê-bơ-rơ 8:6 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta 

đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước  

lớn hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn.  

d. Dòng dõi được Chúa ban phước: Ê-sai 61:8 Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các  

nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức 

Giê-hô-va đã ban phước.  

• Dòng dõi được Chúa đổ Thần của Ngài xuống: Công-vụ 2:17 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;  

e. Linh hồn được phước: 

• Ê-sai ca ngợi Chúa: Ê-sai 61:10a Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta 

mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; => ( Bài ca của Ma-ri: Lu-ca 1:46 Ma-ri bèn nói 

rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, 47 tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là 

Cứu Chúa tôi. 48 Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, 

muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước; 49 Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho 

tôi. Danh Ngài là thánh.) 

 Hình ảnh về Chúa Jêsus như Chàng rễ và Hội thánh như Cô dâu mới: 

Ê-sai 61:10b vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, 

như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng 

châu báu => Ê-sai 62:5 Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các 

con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi; chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình,  Khải- 

21:2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức 

Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho 

chồng mình. 

f. Sự công bình, và sự ngợi khen sẽ nứt ra: Ê-sai 61:11 Vả, như đất làm cho cây mọc lên, 

vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công 

bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy.=> Ê-sai 60:18 Trong xứ ngươi 

sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa, trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và 

phá hủy nữa; nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là "Cứu-rỗi," cửa mình là "Ngợi khen.” 

2. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, ứng dụng vào trong đời sống và chia sẻ 

cho người khác. 
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