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TA KHÔNG THỂ TỰ MÌNH LÀM NỔI VIỆC GÌ 
Câu gốc: Giăng 5:30  Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; Ta xét đoán theo điều Ta nghe, và 

sự xét đoán Ta là công bình, vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai 

Ta.  

Mục đích: Giăng 12:49 Bởi Ta chẳng nói theo ý riêng Ta; nhưng Cha sai Ta đến, đã truyền lịnh 

cho Ta phải nói điều chi và phải nói thể nào.  

1. Chúa Jêsus phán:  

• Ta không tự mình làm nổi bất cứ điều gì: Giăng 5:19 Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng 

phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm 

việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm 

y như vậy. → Giăng 5:30  Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; Ta xét đoán theo điều 

Ta nghe, và sự xét đoán Ta là công bình, vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng tìm ý 

muốn của Đấng đã sai Ta. → (Giăng 8:28 Vậy Đức Chúa Jêsus phán rằng: Khi các ngươi 

treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết Ta là ai, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng 

nói điều Cha Ta đã dạy Ta.) 

❖ Lý do: Vì Ngài là Đức Chúa Trời trở thành người như chúng ta 

 Phi-líp 2:6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức 

Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên 

giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho 

đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. → (Ê-sai 53:3 Người đã bị người ta khinh dể và 

chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt 

chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì) →  Hê-bơ-rơ 4:15 Vì chúng 

ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn 

có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta , song chẳng phạm tội. 

• Ta không nói theo ý riêng: (Giăng 12:49 Bởi Ta chẳng nói theo ý riêng Ta; nhưng Cha 

sai Ta đến, đã truyền lịnh cho Ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. → (Ê-sai 

11:2 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, 

thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. 3 Ngài lấy sự kính 

sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe 

mà đoán định)  

• Ta không tự làm chứng về mình: Giăng 5:31 Nếu Ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm 

chứng ấy không đáng tin. 

• Ta không tự mình đến thế gian: Giăng 8:42 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức 

Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu Ta, vì Ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và 

từ Ngài mà đến; bởi chưng Ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã 

sai Ta đến. → (Giăng 17:18 Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ 

trong thế gian.) 

2. Phần chúng ta: 

• Cũng không tự mình làm nổi việc gì: Giăng 15:4 Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong 

các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, 

cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được. → (2 

Cô-rinh-tô 3:5 không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính 

mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời;) → Phi-líp 

4:13  Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. 

• Không tự mình làm chứng về Chúa Jêsus: Giăng 15:26 Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, 

là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm 
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chứng về Ta. → (Công 1:8 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.) → Giăng 16:14a Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh 

Ta,   

→ Cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ: 2 Ti-mô-thê 

2:1 Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình 

mạnh mẽ. → (2 Cô-rinh-tô 12:9 Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển Ta đủ cho 

ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng 

khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi) 

3. Chúa cảnh báo:  

• Không tự cho mình là khôn ngoan: Ê-sai 5:21 Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi 

mình là người không ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng! → (Môi-se khi còn ở 

trong xứ Ê-díp-tô: Công- 7:20-34; Xuất đoạn 2)     

• Không tự lập công bình riêng: Rô-ma 10:3 Bởi họ không nhận biết sự công bình của 

Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự 

công bình của Đức Chúa Trời; →  (Kinh nghiệm của Phao-lô: Phi-líp 3:6 về lòng sốt 

sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ 

trách được.) 

• Hãy quăng xa mọi sự phạm pháp tự mình làm: Ê-xê-chi-ên 18:31 Hãy liệng xa các 

ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; 

vì, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, làm sao mà các ngươi muốn chết? 

4. Cầu nguyện theo: 1 Phi-e-rơ 2:21 Chúng con đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ 

cũng đã chịu khổ cho chúng con, để lại cho chúng con một gương, hầu cho chúng con noi 

dấu chân Ngài; → (2 Cô-rinh-tô 10:3-6) 
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