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“Mọi việc Cha Ta đã giao cho Ta;  
ngoài Cha không có ai biết Con;  

ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng,  
thì cũng không ai biết Cha.” 

 

(Ma. 11:27; Sv. 11:25-27; Gi. 1:18) 
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1. Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Trung Bảo Của Đức Chúa Trời    

  Và Cũng Là Đức Chúa Trời (C. 27a) 

“Mọi việc Cha Ta đã giao cho Ta.” 
  

(Ma. 11:27a) 
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  (2) “Cha Ta”: Gr. παηήρ  μοῦ [pater mou]  “Cha của Ta” 

  (1) “mọi việc”: Gr. πᾶς [pas]  “từng việc một”  

  (3)  “đã giao”: Gr. παραδίδωμι [paradidomi]  “phán truyền” 
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“Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con.” 
  

(Gi. 3:35; Sv. 31-36) 

Chú Ý:  
“giao”: Gr. δίδωμι [didomi]  “ủy thác”  
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2. Chỉ Có Thể Nhận Thức Đúng Đức Chúa Trời Qua Việc Nhận Thức  

  Đúng Đức Chúa Jêsus Christ  (C. 27b) 

“Ngoài Cha không có ai biết Con;  
ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng,  

thì cũng không ai biết Cha.”  
 

(Ma. 11:27b) 
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  (2) “tỏ ra”: Gr. ἀποκαλύπηω [apokalupto]  “khải thị”  

  (1) “Ngoài Cha… Ngoài Con”: Gr.  οὐδείς [oudeis]  “không ai   

    khác”   

  (3) “biết”: Gr. ἐπιγινώζκω [epiginosko]  “nhận thức được”   
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“Đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy.  
Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.” 

  

(Gi. 5:23; Sv. 19-29) 



1. Phải đứng vững trong Đức Chúa Jêsus Christ vì ngoài Ngài không còn có 

bất cứ chương trình cứu chuộc nào khác cho nhân loại! 

“Mọi việc Cha Ta đã giao cho Ta.”  
 

(Ma. 11:27a; 1Ti. 2:5; Công. 4:12) 
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2. Phải có Đức Chúa Jêsus Christ ngày càng nhiều hơn để có Đức Chúa Trời 

ngày càng nhiều hơn! 

“Ngoài Cha không có ai biết Con;  
ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng,  

thì cũng không ai biết Cha.”  
 

(Ma. 11:27b; Sv. Gi. 1:18) 
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“Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời;  

chỉ Con một ở trong lòng Cha,  

là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.” 
  

(Gi. 1:18) 


