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““
1144

NNggôôii  LLờờii  đđãã  ttrrởở  nnêênn  xxáácc  tthhịịtt,,  ởở  ggiiữữaa  cchhúúnngg  ttaa,,  đđầầyy  ơơnn  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt;;  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  

nnggắắmm  xxeemm  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  NNggààii,,  tthhậậtt  nnhhưư  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  CCoonn  MMộộtt  đđếếnn  ttừừ  nnơơii  CChhaa..  
1155

GGiiăănngg  llààmm  cchhứứnngg  vvềề  NNggààii  kkhhii  kkêêuu  llêênn  rrằằnngg  ấấyy  llàà  vvềề  NNggààii  mmàà  ttaa  đđãã  nnóóii::  ĐĐấấnngg  đđếếnn  

ssaauu  ttaa  ttrrổổii  hhơơnn  ttaa,,  vvìì  NNggààii  vvốốnn  ttrrưướớcc  ttaa..  
1166

VVảả,,  bbởởii  ssựự  đđầầyy  ddẫẫyy  ccủủaa  NNggààii  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  

đđềềuu  ccóó  nnhhậậnn  đđưượợcc,,  vvàà  ơơnn  ccàànngg  tthhêêmm  ơơnn..  
1177

VVìì  LLuuậậtt  PPhháápp  đđãã  bbaann  cchhoo  bbởởii  MMôôiissee,,  ccòònn  

ơơnn  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  mmàà  đđếếnn..  
1188

CChhẳẳnngg  hhềề  aaii  tthhấấyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii;;  cchhỉỉ  CCoonn  MMộộtt  ởở  ttrroonngg  llòònngg  CChhaa,,  llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  ggiiããii  bbààyy  CChhaa  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt”” 

(Gi. 1:14-18)  

 

 

 

 

 1. Đức Chúa Trời đã nhập thể, sống nhập thế, khải thị chính Ngài (Sv. C. 14a) 

  (1) “đã trở nên xác thịt”: Gr.              [sarx ginomai]  “đã mặc lấy 

bản chất xác thịt” 

  (2) “ở giữa chúng ta”: Gr.                 [skenoo en hemin]  “ở cùng 

chúng ta” (       [skenos]  “đền tạm”) 

  (3) “đầy ơn và lẽ thật”: Gr.                   [charis kai aletheia]  “Ân 

Điển và Chân Lý” 

““
44
NNhhưưnngg  kkhhii  kkỳỳ  hhạạnn  đđãã  đđưượợcc  ttrrọọnn,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbèènn  ssaaii  CCoonn  NNggààii  bbởởii  mmộộtt  

nnggưườờii  nnữữ  ssaannhh  rraa,,  ssaannhh  rraa  ddưướớii  LLuuậậtt  PPhháápp,,  
55
đđểể  cchhuuộộcc  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ởở  ddưướớii  LLuuậậtt  

PPhháápp,,  vvàà  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  llààmm  ccoonn  nnuuôôii  NNggààii”” (Gal. 4:4-5) 

 

 2. Sự nhập thể của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus là sự nhập thể 

của Đạo, tức là Ngài là hiện thân của Ân Điển và Chân Lý (Sv. C. 14b-17) 

  (1) “sự vinh hiển”: Gr.      [doxa]  “sự uy nghiêm” 

  (2) “Con Một”: Gr.           [monogenes]  “Con Độc Sanh” (Nghĩa 

đen: “bản sao duy nhất”) 

  (3) “Cha”: Gr.       [pater]  “Đức Chúa Cha” 

““BBaann  đđầầuu  ccóó  NNggôôii  LLờờii,,  NNggôôii  LLờờii  ởở  ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  NNggôôii  LLờờii  llàà  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii”” (Gi. 1:1) 
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 3. Đức Chúa Jêsus nhập thể chính là Đức Chúa Trời (Sv. C. 18) 

  (1) “ở trong lòng Cha”: Gr.                [kolpos ho pater]  “tâm địa” 

(Nghĩa đen: “trong ngực”) 

  (2) “giải bày”: Gr.            [exegeomai]  “bố cáo” 

““
11
ĐĐờờii  xxưưaa,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ddùùnngg  ccáácc  đđấấnngg  ttiiêênn  ttrrii  pphháánn  ddạạyy  ttổổ  pphhụụ  cchhúúnngg  

ttaa  nnhhiiềềuu  llầầnn  nnhhiiềềuu  ccáácchh,,  
22
rrồồii  đđếếnn  nnhhữữnngg  nnggààyy  ssaauu  rrốốtt  nnầầyy,,  NNggààii  pphháánn  ddạạyy  

cchhúúnngg  ttaa  bbởởii  CCoonn  NNggààii,,  llàà  CCoonn  mmàà  NNggààii  đđãã  llậậpp  llêênn  kkếế  ttựự  mmuuôônn  vvậậtt,,  llạạii  bbởởii  

CCoonn  mmàà  NNggààii  đđãã  ddựựnngg  nnêênn  tthhếế  ggiiaann;;  
33
CCoonn  llàà  ssựự  cchhóóii  ssáánngg  ccủủaa  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  hhììnnhh  bbóónngg  ccủủaa  bbổổnn  tthhểể  NNggààii,,  llấấyy  llờờii  ccóó  qquuyyềềnn  pphhéépp  NNggààii  

nnâânngg  đđỡỡ  mmuuôônn  vvậậtt;;  ssaauu  kkhhii  CCoonn  llààmm  xxoonngg  ssựự  ssạạcchh  ttộộii,,  bbèènn  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  

ĐĐấấnngg  ttôônn  nngghhiiêêmm  ởở  ttrroonngg  nnơơii  rrấấtt  ccaaoo,,  
44
vvậậyy  đđưượợcc  hhưưởởnngg  ddaannhh  ccaaoo  hhơơnn  ddaannhh  

tthhiiêênn  ssứứ  bbaaoo  nnhhiiêêuu,,  tthhìì  ttrrởở  nnêênn  ccaaoo  ttrrọọnngg  hhơơnn  tthhiiêênn  ssứứ  bbấấyy  nnhhiiêêuu”” (Hê. 1:1-4)

  

 

 

 

 1. Đức Chúa Jêsus là hiện thân của Đạo Đức Chúa Trời! 

““NNggôôii  LLờờii  đđãã  ttrrởở  nnêênn  xxáácc  tthhịịtt,,  ởở  ggiiữữaa  cchhúúnngg  ttaa,,  đđầầyy  ơơnn  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt;;  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  

nnggắắmm  xxeemm  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  NNggààii,,  tthhậậtt  nnhhưư  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  CCoonn  MMộộtt  đđếếnn  ttừừ  nnơơii  

CChhaa”” (Gi. 1:14) 

 

 2. Đạo Đức Chúa Trời là Đạo Ân Điển và Chân Lý duy nhất cho nhân loại! 

““VVìì  LLuuậậtt  PPhháápp  đđãã  bbaann  cchhoo  bbởởii  MMôôiissee,,  ccòònn  ơơnn  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt  mmàà  đđếếnn”” (Gi. 1:17) 

 

 3. Dâng mình hoàn toàn cho Đức Chúa Jêsus là dâng mình hoàn toàn cho Lời 

nhập thể! 

““CChhẳẳnngg  hhềề  aaii  tthhấấyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  cchhỉỉ  CCoonn  MMộộtt  ởở  ttrroonngg  llòònngg  CChhaa,,  llàà  ĐĐấấnngg  

đđãã  ggiiããii  bbààyy  CChhaa  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt”” (Gi. 1:18) 

 

 

 

 

 


