
 
 

GGƯƯƠƠNNGG  HHẠẠ  MMÌÌNNHH  

VVĨĨ  ĐĐẠẠII  
((Php. 2:5-11))  

“Nếu Đức Chúa Jêsus Christ đã không hạ mình,  

nhân loại không thể có Cứu Chúa;  

Nếu ai không nhận quyền làm Chúa của Đức Chúa Jêsus Christ,  

người ấy không thể có sự cứu rỗi  (Sv. Công. 4:12)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
““NNggààii  vvốốnn  ccóó  hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,    

ssoonngg  cchhẳẳnngg  ccooii  ssựự  bbììnnhh  đđẳẳnngg  mmììnnhh  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

llàà  ssựự  nnêênn  nnắắmm  ggiiữữ””  

(Php. 2:6) 

 



 

 

GGƯƯƠƠNNGG  HHẠẠ  MMÌÌNNHH  VVĨĨ  ĐĐẠẠII  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..  PPHHẢẢII  HHỌỌCC  CCÁÁCCHH  NNGGHHĨĨ  CCỦỦAA  ĐĐỨỨCC  CCHHÚÚAA  JJÊÊSSUUSS  (Php. 

2:5-8)   
““NNggààii  vvốốnn  ccóó  hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ssoonngg  cchhẳẳnngg  ccooii  ssựự  bbììnnhh  đđẳẳnngg  mmììnnhh  

vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  nnêênn  nnắắmm  ggiiữữ””  (C. 6) 
  

1. Đức Chúa Jêsus Là Đức Chúa Trời (Php. 2:6) 
““NNggààii  vvốốnn  ccóó  hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ssoonngg  cchhẳẳnngg  ccooii  ssựự  bbììnnhh  đđẳẳnngg  

mmììnnhh  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  nnêênn  nnắắmm  ggiiữữ”” (C. 6) 

 “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời”: Gr.  ρ  ν μοπφ     ρ 

   πσυ [hos en morphe theos huparcho]  Trong sự khởi 

xuất (Gr.    πσυ [huparcho], bắt đầu) Ngài là Đức Chúa Trời, 

tức Ngài là Đức Chúa Trời. 

 “song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự 

nên nắm giữ”: Gr. ο   π   μ ρ    ομ ι     ν ι  σορ    ρ [ou 

harpagmos hegeomai ho einai isos theos]  Không cố thủ ở 

phẩm vị đồng đẳng (Gr.  σορ [isos], sự tương đồng) với Đức 

Chúa Trời mà chịu phối thuộc tương tùy. 

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

NNggôôii  LLờờii  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Gi. 1:1) 

  ““HHỡỡii  BBếếttllêêhheemm  ÉÉpprraattaa,,  nnggưươơii  ởở  ttrroonngg  hhàànngg  nnggàànn  GGiiuuđđaa  llàà  

nnhhỏỏ  llắắmm,,  ssoonngg  ttừừ  nnơơii  nnggưươơii  ssẽẽ  rraa  cchhoo  ttaa  mmộộtt  ĐĐấấnngg  CCaaii  TTrrịị  

ttrroonngg  YYssơơrraaêênn;;  ggốốcc  ttíícchh  ccủủaa  NNggààii  bbởởii  ttừừ  đđờờii  xxưưaa,,  ttừừ  ttrrưướớcc  vvôô  

ccùùnngg””  (Mi. 5:2
1
) 

  ““VVìì  ccóó  mmộộtt  ccoonn  ttrrẻẻ  ssaannhh  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  ttứứcc  llàà  mmộộtt  ccoonn  ttrraaii  bbaann  

cchhoo  cchhúúnngg  ttaa;;  qquuyyềềnn  ccaaii  ttrrịị  ssẽẽ  nnấấyy  ttrrêênn  vvaaii  NNggààii..  NNggààii  ssẽẽ  đđưượợcc  

                                                 
1
 Tức C. 1 trong bản dịch chúng ta đang sử dụng. 



 

xxưưnngg  llàà  ĐĐấấnngg  LLạạ  LLùùnngg,,  llàà  ĐĐấấnngg  MMưưuu  LLuuậậnn,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  QQuuyyềềnn  NNăănngg,,  llàà  CChhaa  ĐĐờờii  ĐĐờờii,,  llàà  CChhúúaa  BBììnnhh  AAnn””  (Ês. 

9:5) 

 

2. Ngài Đã Hạ Mình Làm Người Để Đền Tội Thay (Php. 2:7-

8; Sv. Rô. 5:6, 8) 
““

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”” (C. 7-8) 

 “chính Ngài đã tự bỏ mình đi”: Gr.        ς ο    ν υ [alla 

heautou kenoo]  Bỏ thuộc tính độc lập, chịu phối thuộc Đức 

Chúa Cha (Sv. Thi. 2:7). 

 “trở nên giống như loài người”: Gr.   μ  νυ  ν  μο υμ  

 ν πυ ορ   νομ ι [lambano en homoioma anthropos 

ginomai]  Đã trở thành như một con người. 

 “Ngài đã hiện ra như một người”: Gr.     σσ μ    π σ υ  ρ 

 ν πυ ορ [kai schema heurisko hos anthropos]  Đã được 

nhận biết qua nhân trạng. 

 ““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) 

 ““
11
HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  nnhhắắcc  llạạii  cchhoo  aannhh  eemm  TTiinn  LLàànnhh  mmàà  ttôôii  đđãã  rraaoo  

ggiiảảnngg  vvàà  aannhh  eemm  đđãã  nnhhậậnn  llấấyy,,  ccùùnngg  đđứứnngg  vvữữnngg  vvàànngg  ttrroonngg  

ĐĐạạoo  ấấyy,,  
22
vvàà  nnhhờờ  ĐĐạạoo  ấấyy,,  aannhh  eemm  đđưượợcc  ccứứuu  rrỗỗii,,  mmiiễễnn  llàà  aannhh  

eemm  ggiiữữ  llấấyy  yy  nnhhưư  ttôôii  đđãã  ggiiảảnngg  cchhoo;;  bbằằnngg  kkhhôônngg,,  tthhìì  aannhh  eemm  ddầầuu  

ccóó  ttiinn  ccũũnngg  vvôô  íícchh..  
33
VVảả,,  ttrrưướớcc  hhếếtt  ttôôii  đđãã  ddạạyy  ddỗỗ  aannhh  eemm  đđiiềềuu  mmàà  

cchhíínnhh  ttôôii  đđãã  nnhhậậnn  llããnnhh,,  ấấyy  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  cchhịịuu  cchhếếtt  vvìì  ttộộii  

cchhúúnngg  ttaa  tthheeoo  llờờii  KKiinnhh  TThháánnhh;;  
44
NNggààii  đđãã  bbịị  cchhôônn,,  đđếếnn  nnggààyy  tthhứứ  

bbaa,,  NNggààii  ssốốnngg  llạạii,,  tthheeoo  llờờii  KKiinnhh  TThháánnhh”” (1Cô. 15:1-4)  

   

IIII..  PPHHẢẢII  NNHHẬẬNN  QQUUYYỀỀNN  LLÀÀMM  CCHHÚÚAA  CCỦỦAA  NNGGÀÀII  (Php. 2:9-

11)     



 

““CCũũnngg  vvìì  đđóó  nnêênn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  đđeemm  NNggààii  llêênn  rrấấtt  ccaaoo,,  vvàà  bbaann  cchhoo  

NNggààii  DDaannhh  ttrrêênn  hhếếtt  mmọọii  ddaannhh””  (C. 9) 

  

1. Ngài Đã Hoàn Thành Công Nghiệp Đền Tội Thay (Php. 

2:9; Sv. 1Phi. 3:18) 
““CCũũnngg  vvìì  đđóó  nnêênn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  đđeemm  NNggààii  llêênn  rrấấtt  ccaaoo,,  vvàà  bbaann  

cchhoo  NNggààii  DDaannhh  ttrrêênn  hhếếtt  mmọọii  ddaannhh””  (C. 9) 

 “Cũng vì đó”: Gr.  ι  [dio]  “Từ chỗ đó”, từ sự hạ mình để 

thi hành công nghiệp đền tội thay cho nhân loại. 

 “đem Ngài lên rất cao”: Gr.    πςτ υ [huperupsoo]  Được 

tôn cao hơn hết về thứ hạng và về quyền năng. 

  

2. Ngài Được Giữ Quyền Làm Chúa (Php. 2:10-11) 
““

1100
hhầầuu  cchhoo  nngghhee  đđếếnn  DDaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  mmọọii  đđầầuu  ggốốii  ttrrêênn  ttrrờờii,,  

ddưướớii  đđấấtt,,  bbêênn  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhảảyy  đđềềuu  qquuìì  xxuuốốnngg,,  
1111

vvàà  mmọọii  llưưỡỡii  tthhảảyy  đđềềuu  

xxưưnngg  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  CChhúúaa,,  mmàà  ttôônn  vviinnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  CChhaa”” (C. 10-11) 

 “xưng”: Gr.  ξομο ο  υ [exomologeo]  “Xưng nhận”, 

“nhìn nhận”. 

 Cơ Đốc Nhân đã nhìn nhận quyền làm Chúa của Đức 

Chúa Jêsus Christ khi họ ăn năn tội, tiếp nhận Ngài làm 

Chúa và Cứu Chúa của đời sống mình (Sv. Gi. 1:12-13) 

và họ sẽ làm điều ấy một lần nữa sau khi được Ngài đón 

nhận về Thiên Đàng (Sv. Khải. 4-5). 

 Các thánh đồ Cựu Ước và những người còn sống trên thế 

gian sẽ làm điều ấy khi Đức Chúa Jêsus tái lâm (Sv. Khải. 

19:11-21).  
 Tất cả những người không tin sẽ làm điều ấy trong cuộc 

phán xét của Đức Chúa Jêsus (Sv. Khải. 20:7-15). 
  

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


