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

(Phần 4: Sự giảng dạy của Đức Chúa Jêsus) 

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 (con) 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: (Phần Tiếp 

theo) 

a. Thần của Chúa ngự trên Đức Chúa Jêsus 

b. Đức Chúa Jêsus giảng Tin Lành 

c. Sự giảng dạy của Đức Chúa Jêsus: Lu-ca 4:18 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) 

• Địa điểm Đức Chúa Jêsus giảng dạy về nước thiên đàng: 

❖ Chúa giảng dạy ở trên núi: Ma-thi-ơ đoạn 5-6-7  

Nội dung của bài giảng trên núi: Ý Cha trên trời cho con cái của Ngài sống trên đất 

Ma-thi-ơ 5:1 Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã 

ngồi, thì các môn đồ đến gần. 2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: 

❖ Chúa giảng dạy trong nhà hội: Chữa lành mọi thứ bịnh tật/ đuổi quỉ 

Ma-thi-ơ 4:23 Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, 

giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. 

Mác 1:39 Ngài trải khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỉ. 

❖ Chúa đi từ thành nọ đến thành kia giảng dạy: Tin lành về nước Đức Chúa Trời. 

Lu-ca 8:1 Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi thành nầy đến thành kia, làng nầy đến làng 

khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có mười hai sứ đồ ở 

với Ngài. → (Ma-thi-ơ 11:5 kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, 

kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng Tin Lành.)  

❖ Chúa giảng dạy tại bờ hồ: Sự đánh cá lạ lùng đã xảy ra sáng hôm đó 

Lu-ca 5:1 Khi Đức Chúa Jêsus, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn 

nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. 2 Ngài thấy hai chiếc thuyền 

đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, 3 thì Ngài lên một chiếc 

thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi 

Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. 

❖ Chúa giảng dạy trong nhà: Chữa lành người bại bốn người khiêng đến 

Mác 2:1 Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Jêsus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng 

nghe nói Ngài ở trong nhà. 2 Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng 

không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. 

❖ Chúa giảng dạy tại giếng nước: Giăng 4: 4-42. Cho một người đàn bà Sa-ma-ri (vô 

danh) Chúa dạy cho bà lẽ thật về sự thờ phượng mà Cha yêu thích: Bằng tâm linh và 

lẽ thật 

❖ Chúa giảng dạy tại nơi ở riêng của Ngài: Giăng 3: 1-41 Cho Ni-cô-đem  

• Sự cảm nhận và nhận định về sự giảng dạy của Đức Chúa Jêsus 

❖ Đoàn dân cảm nhận: Có quyền năng trong sự giảng dạy của Ngài 

Ma-thi-ơ 7:28 Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo 
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Ngài làm lạ; 29 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo. → 

(Trong Mác 1:22 Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có 

quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu; → Lu-ca 4:32b vì Ngài 

dùng quyền phép mà phán; → Giăng 6:63 Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt 

chẳng ích chi. Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.)  

❖ Ni-cô-đem nhận biết về sự giảng dạy của Đức Chúa Jêsus: Giăng 3:1 Trong vòng 

người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân 

Giu-đa. 2 Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, 

chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, 

nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. 

➢ Nhưng khi đến gặp Chúa: Ông không hiểu về lẽ thật Sanh lại bởi Đức 

Thánh Linh và tình yêu thương của Đức Chúa Trời! Ngài là Đấng Cứu rỗi, 

Đấng tha thứ, biến đổi → (Giăng 3:3-21) 

❖ Những người Giu-đa sững sờ về sự dạy dỗ của Chúa: Giăng 7:14 Giữa kỳ lễ, Đức 

Chúa Jêsus lên đền thờ dạy dỗ. 15 Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng: Người nầy 

chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? 16 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý 

của Ta chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Đấng đã sai Ta đến. 17 Nếu ai khứng làm theo ý 

muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý Ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là 

Ta nói theo ý Ta. 18 Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm 

vinh hiển của Đấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có 

điều gì không công bình đâu. 

❖ Đoàn dân nhận định: Khác nhau 

Giăng 7:37 Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng 

kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. 38 Kẻ nào tin Ta thì 

sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép 

vậy. 39 Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; 

bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh 

hiển.40 Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó, thì nói: Người nầy thật là 

đấng tiên tri. Người khác thì nói: Ấy là Đấng Christ. 41 Người khác nữa lại nói: 

Đấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao? 42 Kinh Thánh há chẳng nói rằng Đấng Christ 

phải ra từ dòng dõi vua Đa-vít sao? 43 Vậy, dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài.  

❖ Sự nhận định của quân lính: Giăng 7:44 Có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài, 

nhưng không ai đặt tay trên mình Ngài. 45 Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả 

và các người Pha-ri-si. Những người nầy hỏi họ rằng: Sao các ngươi không điệu 

người đến? 46 Bọn lính thưa rằng: Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy!  

❖ Người đàn bà và dân thành Sa-ma-ri nhận biết: Giăng 4:25 Người đàn bà thưa: 

Tôi biết rằng Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao 

truyền mọi việc cho chúng ta. → Giăng 4:42 Họ nói với người đàn bà rằng: Ấy 

không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng 

ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian)   

Ma-thi-ơ 16:16  Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời 

hằng sống.  

• Mạng lịnh của Chúa dành cho những kẻ tin: Ma-thi-ơ 28:18 Đức Chúa Jêsus đến gần, 

phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 
19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh 

mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các 
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ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. 

• Cầu nguyện: Xin Đức Thánh Linh giúp cho con nhận biết được sự giảng dạy của Đức 

Chúa Jêsus, xin Chúa giúp con hiểu được tình thương của Cha trên thiên đàng cho con 

cái Ngài trên đất này, và giúp con mang lấy sự xức dầu của Chúa đến cho những người 

xung quanh con. → (Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va 

đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường (kẻ nghèo). Ngài đã sai Ta 

đến đặng rịt những kẻ tấm lòng bị tan vỡ, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù 

được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức 

Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; 3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở 

Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng 

nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va 

đã trồng để được vinh hiển.)  

Còn tiếp theo... 
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