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““
1133

CChhưưaa  hhềề  ccóó  aaii  llêênn  ttrrờờii,,  ttrrừừ  rraa  ĐĐấấnngg  ttừừ  ttrrờờii  xxuuốốnngg,,  ấấyy  llàà  CCoonn  NNggưườờii  vvốốnn  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii..  
1144

XXưưaa  MMôôiissee  ttrreeoo  ccoonn  rrắắnn  llêênn  nnơơii  đđồồnngg  vvắắnngg  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  CCoonn  NNggưườờii  ccũũnngg  pphhảảii  bbịị  ttrreeoo  llêênn  

ddưườờnngg  ấấyy,,  
1155

hhầầuu  cchhoo  hhễễ  aaii  ttiinn  đđếếnn  NNggààii  đđềềuu  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii..  
1166

VVìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

yyêêuu  tthhưươơnngg  tthhếế  ggiiaann,,  đđếếnn  nnỗỗii  đđãã  bbaann  CCoonn  MMộộtt  ccủủaa  NNggààii,,  hhầầuu  cchhoo  hhễễ  aaii  ttiinn  CCoonn  ấấyy  kkhhôônngg  

bbịị  hhưư  mmấấtt  mmàà  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii..  
1177

VVảả,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ssaaii  CCoonn  NNggààii  xxuuốốnngg  tthhếế  

ggiiaann,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  đđểể  đđooáánn  xxéétt  tthhếế  ggiiaann  đđââuu,,  nnhhưưnngg  hhầầuu  cchhoo  tthhếế  ggiiaann  nnhhờờ  CCoonn  ấấyy  mmàà  đđưượợcc  

ccứứuu”” (Gi. 3:13-17) 

 

 

 

 1. Cuộc nhập thể của Đức Chúa Jêsus Christ thể hiện Ân Điển vô lượng của 

Đức Chúa Trời  (C. 13; Sv. Gi. 1:1, 14). 

  (1) “chưa hề”: Gr.        [oudeis], “chẳng một người nào” [đem sự dạy dỗ 

Thiên Thượng xuống thế hạ] (Sv. Phục. 30:12; Rô. 10:6)  

  (2) “trừ ra”: Gr.       [ei me], “ngoại trừ” [Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng 

Thiên Thượng] (Sv. Gi. 3:36; Php. 2:5-8) 

 

 2. Thập Tự Giá của Đức Chúa Jêsus Christ thể hiện Ân Điển vô lượng của Đức 

Chúa Trời (Cc. 14-15). 

  (1) “bị treo”: Gr.      [hupsoo], “nâng lên cao” (Sv. Gi. 8:28; 12:32, 34) 

  (2) “tin”: Gr.         [pisteuo], “hiểu biết, đồng ý, và kỳ vọng” 

  (3) “sự sống đời đời”: Gr.             [zoe aionios], “sự sống vĩnh cữu 

trong Đức Chúa Trời” (Sv. Gi. 17:3) 

 

 3. Công nghiệp cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ thể hiện Ân Điển vô 

lượng của Đức Chúa Trời (Cc. 16-17). 

  (1) “đoán xét”: Gr.       [krino], “kết tội” (Sv. Gi. 3:18) 

  (2) “nhờ Con ấy”: Gr.           [dia autos], “bởi sự đền tội thay của Đức 

Chúa Jêsus Christ” (Sv. Dân. 21:7-9) 

  (3) “được cứu”: Gr.      [sozo], “được tha khỏi án phạt đời đời” (Sv. Gi. 

5:24; Rô. 8:1) 

 



(4.2)_"TRÔNG CẬY ÂN ĐIỂN VÔ LƯỢNG" 

 

 

 

 

 1. Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời nhập thể ban Ân Điển cứu chuộc 

vô lượng cho nhân loại!  

    ““CChhưưaa  hhềề  ccóó  aaii  llêênn  ttrrờờii,,  ttrrừừ  rraa  ĐĐấấnngg  ttừừ  ttrrờờii  xxuuốốnngg,,  ấấyy  llàà  CCoonn  NNggưườờii  vvốốnn  ởở  

ttrrêênn  ttrrờờii”” (Gi. 3:13) 

 

 2. Chỉ duy nhất công trình đền tội thay vô lượng trên Thập Tự Giá của Đức 

Chúa Trời Christ mới đem được con người trở lại với sự sống đời đời của 

Đức Chúa Trời! 

    ““
1144

XXưưaa  MMôôiissee  ttrreeoo  ccoonn  rrắắnn  llêênn  nnơơii  đđồồnngg  vvắắnngg  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  CCoonn  NNggưườờii  ccũũnngg  

pphhảảii  bbịị  ttrreeoo  llêênn  ddưườờnngg  ấấyy,,  
1155

hhầầuu  cchhoo  hhễễ  aaii  ttiinn  đđếếnn  NNggààii  đđềềuu  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  

đđờờii”” (Gi. 3:14-15) 

 

 3. Cuộc nhập thể của Đức Chúa Jêsus Christ là nhằm ban Ân Điển cứu chuộc 

vô lượng cho nhân loại! 

““
1166

VVìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  yyêêuu  tthhưươơnngg  tthhếế  ggiiaann,,  đđếếnn  nnỗỗii  đđãã  bbaann  CCoonn  MMộộtt  ccủủaa  

NNggààii,,  hhầầuu  cchhoo  hhễễ  aaii  ttiinn  CCoonn  ấấyy  kkhhôônngg  bbịị  hhưư  mmấấtt  mmàà  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii..  
1177

VVảả,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ssaaii  CCoonn  NNggààii  xxuuốốnngg  tthhếế  ggiiaann,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  đđểể  đđooáánn  

xxéétt  tthhếế  ggiiaann  đđââuu,,  nnhhưưnngg  hhầầuu  cchhoo  tthhếế  ggiiaann  nnhhờờ  CCoonn  ấấyy  mmàà  đđưượợcc  ccứứuu”” (Gi. 

3:16-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 


