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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”” (Gi. 3:14-16) 

 

 

 

 1. Tình yêu cứu thế được thể hiện qua việc Đức Chúa Jêsus Christ đã phải chịu 

hình trên Thập Tự Giá để nhân loại sẽ khỏi phải chịu hình (C. 14; Sv. Rô. 

5:8) 

  (1) “con rắn [nơi đồng vắng]”: Gr.      [ophis]; “con rắn” 

     Con rắn đồng trừng phạt tội nói nghịch (Sv. Dân. 21:4-6) 

     Con rắn đồng theo lời hứa tha tội nói nghịch của Đức Chúa Trời 

(Dân. 21:7-9) 

  (2) “treo”: Gr.      [hupsoo]; Sv. Gi. 8:28; 12:32, 34  

     Treo lên  

     Tôn lên 

  (3) “Con Người”: Gr. υ ον του ανθρ που [huios ho anthropos]; “Đức 

Chúa Con trong nhân trạng” (Sv. Gi. 1:14; Php. 2:6-8) 

 

 2. Tình yêu cứu thế được thể hiện qua việc Đức Chúa Jêsus Christ đã phải chịu 

hình để nhân loại sẽ có được sự sống đời đời (C. 15; Sv. Gi. 6:40) 

  (1) “có được”: Gr.     [echo]; “nắm lấy” 

  (2) “sự sống”: Có hai phương diện… 

    Gr.     [zoe]; “mối liên hiệp sinh động giữa thân, hồn, thần trong 

con người (với nhau và với Đức Chúa Trời)” (Gi. 3:15; Sv. Ma. 

4:4; Gi. 17:3) 

    Gr.   ο  [bios]; “sự sinh động của con người [cách tổng thể]” (Sv. 

Mác 12:44; Lu. 8:14) 

  (3) “đời đời”: Gr. α  ν ο  [aionios]; “vĩnh viễn” (Sv. Rô. 6:23b) 

 

 3. Tình yêu cứu thế thể hiện qua việc Đức Chúa Jêsus Christ đã phải chịu hình 

trên Thập Tự Giá là Ân Điển của Đức Chúa Trời ban cho người có đức tin 

(C. 16; Sv. Êph. 2:8) 
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  (1) “tin”: Gr. π  τ    [pisteuo] (Sv. Gia. 2:19); một hành vi với ba thành 

tố…  

    Hiểu 

    Chấp nhận 

    Nương cậy 

  (2) “hư mất”: Gr.  π   υ   [apollumi]  

     π  [apo]; “tách rời” 

       θρο  [olethros]; “hư hoại” (Sv. Rô. 6:23a) 

 

 

 

 1. Tình yêu cứu thế của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ 

được thể hiện tập trung trong sự chết đền tội thay cho cả nhân loại trên Thập 

Tự Giá của Đức Chúa Jêsus Christ! 

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

pphhảảii  bbịị  ttrreeoo  llêênn  ddưườờnngg  ấấyy”” (Gi. 3:14) 

 

 2. Có thể được hưởng và chỉ có thể được hưởng tình yêu cứu thế của Đức Chúa 

Jêsus Christ nhờ Ân Điển của Đức Chúa Trời và bởi Đức Tin mà thôi! 

  ““hhầầuu  cchhoo  hhễễ  aaii  ttiinn  đđếếnn  NNggààii  đđềềuu  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii”” (Gi. 3:15) 

 

 3. Hãy tìm kiếm tình yêu cứu thế của Đức Chúa Jêsus Christ để thoát khỏi thân 

phận hư mất mà được Ân Điển phục hồi trở lại trong quan hệ đời đời với 

Đức Chúa Trời! 

““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”” (Gi. 

3:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


