“13Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con Người vốn ở trên trời.
14
Xưa Môise treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên
dường ấy, 15hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16Vì Đức Chúa Trời
yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không
bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế
gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được
cứu” (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!
“Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con Người vốn ở
trên trời” (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!
“14Xưa Môise treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con Người cũng
phải bị treo lên dường ấy, 15hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời
đời” (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!
“16Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của
Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
17
Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán
xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu” (Gi.
3:16-17)
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