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““
55
HHããyy  ccóó  đđồồnngg  mmộộtt  ttââmm  ttììnnhh  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  ccóó,,  

66
NNggààii  vvốốnn  ccóó  hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  ssoonngg  cchhẳẳnngg  ccooii  ssựự  bbììnnhh  đđẳẳnngg  mmììnnhh  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  nnêênn  nnắắmm  ggiiữữ;;  
77
cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  ttựự  bbỏỏ  mmììnnhh  đđii,,  llấấyy  hhììnnhh  ttôôii  ttớớ  vvàà  ttrrởở  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  llooààii  nnggưườờii;;  

88
NNggààii  đđãã  hhiiệệnn  rraa  nnhhưư  mmộộtt  nnggưườờii,,  ttựự  hhạạ  mmììnnhh  xxuuốốnngg,,  vvâânngg  pphhụụcc  cchhoo  đđếếnn  cchhếếtt,,  tthhậậmm  

cchhíí  cchhếếtt  ttrrêênn  ccââyy  tthhậậpp  ttựự”” (Php. 2:5-8) 

 

 

 

 1. Vì yêu nhân loại mà Đức Chúa Jêsus Christ hạ mình hết sức (C. 5; Sv. Ma. 

20:28; Ma. 11:29; 2Cô. 8:9). 

  (1) “tâm tình”; Gr.        [phroneo ], “nếp nghĩ” 

  (2) “như Đấng Christ đã có”: “như nếp nghĩ của Đức Chúa Jêsus Christ” 

 

 2. Vì yêu nhân loại mà Đức Chúa Jêsus Christ từ bỏ hết mức
1
 (C. 6-7; Sv. Gi. 

1:1; Rô. 1:3-4; Ma. 17:1-8). 

  (1) “có hình Đức Chúa Trời”: Gr.       [morphe], “có bản thể Đức Chúa 

Trời” 

  (2) “bình đẳng”: Gr.      [isos], “ngang hàng” 

  (3) “tự bỏ mình”: Gr.       [kenoo], “tự làm cho trống rỗng” 

  (4) “lấy hình tôi tớ”: Gr.        [doulos], “đặt mình vào địa vị hầu việc” 

 

 3. Vì yêu nhân loại mà Đức Chúa Jêsus Christ vâng phục hết mực (C. 8; Sv. Gi. 

1:14; Hê. 5:7-8). 

  (1) “hiện ra như một người”: Gr.             θ  π   [heurisko hos   

anthropos], “trông như người thường” 

  (2) “hạ mình xuống”: Gr.   π      [tapeinoo], “làm cho thấp xuống” 

  (3) “vâng phục”: Gr.  π      [hupekoos], “chịu nghe theo” 

 
                                                 
1
  Nhìn chung, có năm (5) quan điểm khác nhau về sự “tự bỏ mình” của Đức Chúa Jêsus Christ như sau: 

 (1) Ngài bỏ tất cả mọi thuộc tình Thiên Thượng; 
 (2) Ngài bỏ chỉ các thuộc tính Thiên Đàng (chẳng hạn như “toàn tri”, “toàn năng”, “toàn tại”,…); 
 (3) Ngài  bỏ quyền sử dụng các thuộc tình Thiên Thượng cách độc lập; 
 (4) Ngài bỏ việc sử dụng các thuộc tính Thiên Thượng; 
 (5) Ngài bỏ như thể là Ngài chẳng còn có thuộc tính Thiên Thượng nào hết. 

Quan điểm thứ (3), quan điểm cho rằng “Ngài bỏ quyền sử dụng các thuộc tình Thiên Thượng cách độc lập”, được xem là quan điểm hợp Kinh 
Thánh nhất. 



(5.1)_"TÌM KIẾM TÌNH YÊU NHẬP THỂ" 

 

 

 

 

 1. Tình yêu nhập thể của Đức Chúa Jêsus Christ đòi hỏi chúng ta phải luôn có 

thái độ hạ mình (Sv. Ma. 20:26-27). 

  ““HHããyy  ccóó  đđồồnngg  mmộộtt  ttââmm  ttììnnhh  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  ccóó”” (Php. 2:5) 

 

 2. Tình yêu nhập thể của Đức Chúa Jêsus Christ đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn 

có thái độ hy sinh (Sv. Lu. 22:26-27). 

““
66
NNggààii  vvốốnn  ccóó  hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ssoonngg  cchhẳẳnngg  ccooii  ssựự  bbììnnhh  đđẳẳnngg  mmììnnhh  vvớớii  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  nnêênn  nnắắmm  ggiiữữ;;  
77
cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  ttựự  bbỏỏ  mmììnnhh  đđii,,  llấấyy  hhììnnhh  ttôôii  

ttớớ  vvàà  ttrrởở  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  llooààii  nnggưườờii”” (Php. 2:6-7) 

 

 3. Tình yêu nhập thể của Đức Chúa Jêsus Christ đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn 

có thái độ vâng phục (Sv. Ma. 11:28-29). 

““NNggààii  đđãã  hhiiệệnn  rraa  nnhhưư  mmộộtt  nnggưườờii,,  ttựự  hhạạ  mmììnnhh  xxuuốốnngg,,  vvâânngg  pphhụụcc  cchhoo  đđếếnn  cchhếếtt,,  

tthhậậmm  cchhíí  cchhếếtt  ttrrêênn  ccââyy  tthhậậpp  ttựự”” (Php. 2: 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


