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

(Phần 5: Chúa ban quyền năng giảng Tin lành và dạy dỗ người khác) 

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) 

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)  

• Hôm nay chúng ta học: Chúa ban quyền năng giảng Tin lành và dạy dỗ người khác 

i. Ban quyền năng giảng Tinh lành cho người đàn bà Sa-ma-ri: 

(Giảng Tin lành cho thành của mình → Giăng 4:28-42) 

Giăng 4:28 Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó 

rằng: 29 Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng 

Christ sao? → (Làm chứng về đời sống cá nhân) 

➢ Kết quả: C30 Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Jêsus   
39 Có nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về 

Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm.40 Vậy, các người Sa-ma-ri đã 

đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình; Ngài bèn ở lại đó hai ngày.41 Khi đã 

nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa.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.  

ii. Ban quyền năng giảng Tinh lành và dạy dỗ cho: 

❖ Giăng Báp-tít: Chuẩn bị cho sự hiện đến lần thứ nhứt của Đức Chúa Jêsus 

✓ Giăng được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ: Lu-ca 1:15. 

 Lu-ca 3:3 Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép 

báp-tem về sự ăn năn để được tha tội. 18 Trong khi Giăng rao truyền Tin Lành, thì 

cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. (Công-vụ 13:24 .) 

➢ Kết quả:  Lu-ca 1:16-17; (Lu-ca 3:10-14 → Dân chúng, kẻ thâu thuế, quân lính) 
16 Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời 

của họ; 17 chính người lại sẽ lấy tinh thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, 

để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công 

bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. → (Ma-la-chi 4:5-6) 

❖ Phi-e-rơ: Giảng Tin lành của Đức Chúa Jêsus và Hội thánh đầu tiên được thiết lập 

Công-vụ  2:14; 37-41 →  (14 Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói 

với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết 

rõ điều nầy, và lắng tai nghe lời ta…) 

➢ Kết quả:  37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và 

các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? 38 Phi-e-rơ trả lời rằng: 

Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha 

tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa thuộc về các 

ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu 

người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. 40 Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng 
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nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi 

giữa dòng dõi gian tà nầy! 41 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và 

trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.  

• Chấp sự Phi-líp: Giảng Tin Lành về Đấng Christ 

✓ Phi-líp giảng dạy ở Sa-ma-ri: Công 8:3-8 → (3 Nhưng Sau-lơ làm tàn hại Hội thánh: 

sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. 4 Vậy, những kẻ đã bị 

tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin Lành. 5 Phi-líp cũng vậy, xuống 

trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ tại đó.) 

➢ Kết quả:  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 ... 

✓ Phi-líp giảng Tin lành nơi đồng vắng: Công vụ 8:26-40  
26 Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy đi qua phía 

nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng 

vẻ. 27 Người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ê-thi-ô-bi, làm quan hầu của Can-

đác, nữ vương nước Ê-thi-ô-bi, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Giê-ru-sa-lem 

để thờ phượng, 28 khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Ê-sai. 29 Đức Thánh Linh 

phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. 30 Phi-líp chạy đến, nghe người 

Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? 31 Hoạn 

quan trả lời rằng: Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thể nào tôi hiểu được? Người bèn mời Phi-

líp lên xe ngồi kề bên. 32 Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn nầy: Người đã 

bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, Lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt 

lông, người chẳng mở miệng. 33 Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét Người đã bị 

cất đi. Còn ai sẽ kể đời của Người? Vì sự sống Người đã bị rút khỏi đất rồi. 34 Hoạn 

quan cất tiếng nói cùng Phi-líp rằng: Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? 

Có phải nói về chính mình người chăng, hay là về người nào khác? 35 Phi-líp bèn mở 

miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Jêsus cho người. 

➢ Kết quả: Công vụ 8:36 Hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan 

nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chăng? 37 Phi-

líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin 

rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. 38 Người biểu dừng xe lại; rồi 

cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. 39 Khi ở dưới 

nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người 

nữa, cứ hớn hở đi đường. (Công vụ 8:40) 

• Phao-lô: Giảng Tin lành của Chúa Jêsus Christ cho dân ngoại và thành lập Hội thánh. 

Tít 1:3 tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu 

giao phó theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, → (2 Ti-mô-thê 1:11 Ấy 

là vì Tin Lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư,→1 Tê-sa-lô-

ni ca 2:4 Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin 

Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức 

Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.) 

❖ Phao-lô rao giảng: Bởi sự tỏ ra của Đức Thánh Linh về Tinh lành quyền phép 

1 Cô-rinh-tô 2:4 Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo 

của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép;  

✓ Giảng và dạy về Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa: 2 Cô-rinh-tô 4:5 Vả, chúng 
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tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức 

là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh 

em. → (Cô-lô-se 1:28 Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn 

bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong 

Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời.) → Công 19:9: dạy trường Ti-ra-nu 

➢ Kết quả: Rô-ma 15:19 bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của 

Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh 

cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem đạo Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn. 

• Mạng lịnh cuối cùng của Chúa về sự rao giảng: Công vụ 1:4, 5; 8   

❖ Hãy chờ và nhận được quyền phép của Đức Thánh Linh: Công vụ 1:4 

 5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ 

chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. 8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các 

ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-

lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.  

❖ Hãy đi ra rao giảng:  Ma-thi-ơ 28:18-20; → (Mác 16:15-20)  

 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 ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho 

đến tận thế. → Mác 16:15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng 

Tin Lành cho mọi người. 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.) 

• Mạng lịnh và sự cảnh báo cho người giảng dạy: Ê-phê-sô 4:11 Ấy chính Ngài đã cho 

người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa 

làm mục sư và giáo sư, → (Rô-ma 12:7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào 

chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; → 1 Phi-e-rơ 4:11 Ví bằng có người giảng luận, 

thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy 

làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi 

sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. → 
2 Ti-mô-thê 2:15 Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công 

không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. → 

1 Ti-mô-thê 4:16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự 

đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. → 1 Cô-rinh-tô 9:27 song tôi đãi 

thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, 

mà chính mình phải bị bỏ chăng.)  

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin đầy dẫy trong con tình yêu và quyền phép của Đức Thánh Linh. Hãy 

làm cho lòng con sẵn sàng để thưa với Chúa có con đây, xin hãy sai con! 
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