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““1166  SSiimmôônn  PPhhiieerrơơ  tthhưưaa  rrằằnngg::  CChhúúaa  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hhằằnngg  
ssốốnngg..  1177  BBấấyy  ggiiờờ,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  pphháánn  ccùùnngg  nnggưườờii  rrằằnngg::  HHỡỡii  SSiimmôônn,,  ccoonn  GGiiôônnaa,,  
nnggưươơii  ccóó  pphhưướớcc  đđóó;;  vvìì  cchhẳẳnngg  pphhảảii  tthhịịtt  vvàà  hhuuyyếếtt  ttỏỏ  cchhoo  nnggưươơii  bbiiếếtt  đđiiềềuu  nnầầyy  đđââuu,,  bbèènn  
llàà  CChhaa  TTaa  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  vvậậyy..”” (Ma. 16:16-17; Sv. 13-20)  

 
 
 
 
 1. Con Người Hội Thánh Là Con Người Tự Nhận Thức (C. 16) 
  ““SSiimmôônn  PPhhiieerrơơ  tthhưưaa  rrằằnngg::  CChhúúaa  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hhằằnngg  

ssốốnngg..”” (Ma. 16:16) 
 
  (1) “Đấng Christ”: Gr. Χριστός [Christos] 
    “Đấng Được Xức Dầu”: Để làm Đấng Tiên Tri, Thầy Tế Lễ, và 

Vua.  
    “Đấng Mêsia”: Đấng được xức dầu để làm Vua theo dòng Đavít. 

Đây là sự tự nhận của chính Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. Ma. 
23:63-64; Mác 14:61-62; Lu. 22:67-70; Gi. 4:25-26) và các môn 
đồ đều biết điều này (Sv. Ma. 16:16; Mác 8:29; Lu. 9:20; Công. 
4:27; 10:38). 

  (2) “Con Đức Chúa Trời”: Gr. υἱός  ὁ θεός [huios ho theos] 
    Đấng có cùng bản thể với Đức Chúa Trời (Sv. Êph. 2:6) 
     Đấng mặc tự chịu lấy bản chất người cho mình (Sv. Êph. 2:7) 
    Đấng thuận phục tương tùy theo Đức Chúa Cha để thi hành 

chương trình cứu chuộc cho nhân loại (Sv. Êph. 2:8) 
   

                                                 
1 "Hội Thánh": Là một cộng đồng tăng trưởng và phụ thuộc lẫn nhau trong sự thánh khiết của Đấng Christ, đó là những người được Chúa ban ơn và ở 
cùng, được gọi để trở thành người thờ phượng và đi môn đồ hóa, là muối và ánh sáng của trần gian, với mục đích tối hậu là tôn qui vinh hiển cho Đức 
Chúa Trời. 
2 “Tập thể”: Là một thực thể được tập hợp cách có ý thức về một động cơ, một động lực, và một động hướng chung thể hiện bằng các tính chất chung  
thông qua đời sống (sinh hoạt) của tập thể. 
3 "Tự giác": Là hành vi tự nhận thức cách hợp chân lí và qui luật vận động của sự vật giúp đem lại sự ý thức vận động tự thân để có thể tự thân vận động 
phù hợp theo chân lí và qui luật vận động của sự vật. 
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  ““TTaa  kkhhiiếếnn  nnggưươơii  cchhỉỉ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hhằằnngg  ssốốnngg  mmàà  tthhềề,,  hhããyy  nnóóii  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  
nnggưươơii  ccóó  pphhảảii  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhăănngg??”” (Ma. 26:63b) 

       
 2. Con Người Hội Thánh Là Con Người Được Giác Ngộ (C. 17) 
  ““BBấấyy  ggiiờờ,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  pphháánn  ccùùnngg  nnggưườờii  rrằằnngg::  HHỡỡii  SSiimmôônn,,  ccoonn  GGiiôônnaa,,  

nnggưươơii  ccóó  pphhưướớcc  đđóó;;  vvìì  cchhẳẳnngg  pphhảảii  tthhịịtt  vvàà  hhuuyyếếtt  ttỏỏ  cchhoo  nnggưươơii  bbiiếếtt  đđiiềềuu  nnầầyy  
đđââuu,,  bbèènn  llàà  CChhaa  TTaa  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  vvậậyy..”” (Ma. 16:17) 

 
  (1) “Có phước”: Gr. μακάριος [makarios]  “được phước”, “đáng vui” 
  (2) “Thịt và huyết”: Gr. σάρξ  καί αἷμα [sarx kai haima]  Một đặc ngữ 

Kinh Thánh chỉ về loài người, con người. 
  (3) “Tỏ cho biết”: Gr. ἀποκαλύπτω [apokalupto]  “khải thị” 
  (4) “Cha Ta”: Gr. πατήρ μοῦ [pater mou]  Chỉ về Đức Chúa Trời, Đức 

Chúa Cha. 
 
  ““HHỡỡii  CChhaa!!  LLàà  CChhúúaa  ccủủaa  ttrrờờii  đđấấtt,,  ttôôii  kkhheenn  nnggợợii  CChhaa,,  vvìì  CChhaa  đđãã  ggiiấấuu  nnhhữữnngg  

đđiiềềuu  nnầầyy  vvớớii  kkẻẻ  kkhhôônn  nnggooaann,,  nnggưườờii  ssáánngg  ddạạ,,  mmàà  ttỏỏ  rraa  cchhoo  nnhhữữnngg  ccoonn  ttrrẻẻ  
hhaayy..”” (Ma. 11:25b) 

 
  
 
 
 1.  Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Không Phải Là Một Bầy Đàn Hỗn Tạp Mà 

Là Một Tập Thể Có Ý Thức Cách Tự Giác Trong Từng Con Người Hội 
Thánh!   

  ““SSiimmôônn  PPhhiieerrơơ  tthhưưaa  rrằằnngg::  CChhúúaa  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hhằằnngg  
ssốốnngg..”” (Ma. 16:16) 

 
 2.  Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Không Phải Là Một Bầy Đàn Mê Lầm Mà 

Là Một Tập Thể  Có Sự Giác Ngộ Đến Từ Sự Khải Thị Của Đức Chúa Trời 
Cho Từng Con Người Hội Thánh! 

  ““BBấấyy  ggiiờờ,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  pphháánn  ccùùnngg  nnggưườờii  rrằằnngg::  HHỡỡii  SSiimmôônn,,  ccoonn  GGiiôônnaa,,  
nnggưươơii  ccóó  pphhưướớcc  đđóó;;  vvìì  cchhẳẳnngg  pphhảảii  tthhịịtt  vvàà  hhuuyyếếtt  ttỏỏ  cchhoo  nnggưươơii  bbiiếếtt  đđiiềềuu  nnầầyy  
đđââuu,,  bbèènn  llàà  CChhaa  TTaa  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  vvậậyy..”” (Ma. 16:17) 

 
 
 


