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““VVậậyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::    

TTaa  llàà  đđưườờnngg  đđii,,  llẽẽ  tthhậậtt,,  vvàà  ssựự  ssốốnngg;;    

cchhẳẳnngg  bbởởii  TTaa  tthhìì  kkhhôônngg  aaii  đđưượợcc  đđếếnn  ccùùnngg  CChhaa””  

(Gi. 14:6)  

  

Có rất ít người nghi vấn về sự thực hữu của Đức Chúa Jêsus. Thường thường người 

ta đều kể Đức Chúa Jêsus như là một nhân vật có thật ở đất nước Do Thái cách nay 

khoảng hai ngàn năm. Tuy nhiên, khi bàn sâu vào vấn đề Bản Thể của Đức Chúa 

Jêsus thì các sự dị biệt về quan điểm mới bắt đầu nổi lên. Hầu hết các tôn giáo đều 

dạy cho người của họ tin rằng Đức Chúa Jêsus chỉ là một nhà tiên tri, một nhà giáo 

dục, một con người tốt,… Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rằng Đức 

Chúa Jêsus Christ là siêu việt hơn hẳn một nhà tiên tri, một nhà giáo dục, một con 

người tốt,… 

““
1133

KKhhii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđãã  vvààoo  đđịịaa  pphhậậnn  tthhàànnhh  SSêêssaarrêê  PPhhiillíípp,,  bbèènn  hhỏỏii  mmôônn  đđồồ,,  mmàà  

rrằằnngg::  TThheeoo  llờờii  nnggưườờii  ttaa  nnóóii  tthhìì  CCoonn  nnggưườờii  llàà  aaii??  
1144

MMôônn  đđồồ  tthhưưaa  rrằằnngg::  NNggưườờii  nnóóii  llàà  

GGiiăănngg  BBááppttíítt;;  kkẻẻ  nnóóii  llàà  ÊÊllii;;  kkẻẻ  kkhháácc  llạạii  nnóóii  llàà  GGiiêêrrêêmmii,,  hhaayy  llàà  mmộộtt  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii  nnààoo  

đđóó..  
1155

NNggààii  pphháánn  rrằằnngg::  CCòònn  ccáácc  nnggưươơii  tthhìì  xxưưnngg  ttaa  llàà  aaii??  
1166

SSiimmôônn  PPhhiieerrơơ  tthhưưaa  rrằằnngg::  

CChhúúaa  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hhằằnngg  ssốốnngg..  
1177

BBấấyy  ggiiờờ,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

pphháánn  ccùùnngg  nnggưườờii  rrằằnngg::  HHỡỡii  SSiimmôônn,,  ccoonn  GGiiôônnaa,,  nnggưươơii  ccóó  pphhưướớcc  đđóó;;  vvìì  cchhẳẳnngg  pphhảảii  

tthhịịtt  vvàà  hhuuyyếếtt  ttỏỏ  cchhoo  nnggưươơii  bbiiếếtt  đđiiềềuu  nnầầyy  đđââuu,,  bbèènn  llàà  CChhaa  TTaa  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  vvậậyy”” (Ma. 

16:13-17) 

 

Trong tác phẩm “Mere Christianity” C.S. Lewis đã viết như thế này: “Tất cả những 

gì tôi phải làm ở đây là ngăn chận cho được mọi sự phát biểu xuẩn ngốc cho rằng chỉ 

có thể xem Đức Chúa Jêsus là một nhà tiên tri, một nhà giáo dục, một con người 

tốt,… chứ không thể nào tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào 

chấp nhận một cách nói như thế! Nếu có một người nào vốn chỉ là người mà lại nói 

được những gì Đức Chúa Jêsus đã nói và làm được những gì Đức Chúa Jêsus đã 

làm thì người ấy không phải là một nhà tiên tri, một nhà giáo dục, một con người 

tốt,… mà phải là một kẻ mất trí, hay là một loại ma quỉ, hay là một cái gì đó còn xấu 

hơn thế”. Vì sao? Ngay trong thời của Đức Chúa Jêsus những người không tin Ngài 
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là hiện thân của Đức Chúa Trời trong nhân trạng đã từng kết luận như vậy: 

““
2200
ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  ccùùnngg  mmôônn  đđồồ  vvààoo  ttrroonngg  mmộộtt  ccááii  nnhhàà;;  đđooàànn  ddâânn  llạạii  nnhhóómm  hhọọpp  ttạạii  

đđóó,,  đđếếnn  nnỗỗii  NNggààii  vvàà  mmôônn  đđồồ  kkhhôônngg  ăănn  đđưượợcc..  
2211

NNhhữữnngg  bbạạnn  hhữữuu  NNggààii  nngghhee  vvậậyy,,  bbèènn  

đđếếnn  đđểể  ccầầmm  ggiiữữ  NNggààii;;  vvìì  nnggưườờii  ttaa  nnóóii  NNggààii  đđãã  mmấấtt  ttrríí  kkhhôônn..  
2222

CCóó  ccáácc  TThhầầyy  TThhôônngg  

GGiiááoo  ởở  tthhàànnhh  GGiiêêrruussaalleemm  xxuuốốnngg,,  nnóóii  rrằằnngg::  NNggưườờii  bbịị  qquuỉỉ  BBêêêênnxxêêbbuunn  áámm,,  vvàà  nnhhờờ  

pphhéépp  cchhúúaa  qquuỉỉ  mmàà  ttrrừừ  qquuỉỉ..  
2233

SSoonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  kkêêuu  hhọọ  đđếếnn,,  ddùùnngg  llờờii  tthhíí  ddụụ  mmàà  

pphháánn  rrằằnngg::  SSaaoo  qquuỉỉ  SSaattaann  đđuuổổii  đđưượợcc  qquuỉỉ  SSaattaann??  
2244

NNếếuu  mmộộtt  nnưướớcc  ttựự  cchhiiaa  nnhhaauu,,  tthhìì  

nnưướớcc  ấấyy  kkhhôônngg  tthhểể  ccòònn  đđưượợcc;;  
2255

LLạạii  nnếếuu  mmộộtt  nnhhàà  ttựự  cchhiiaa  nnhhaauu,,  tthhìì  nnhhàà  ấấyy  kkhhôônngg  tthhểể  

ccòònn  đđưượợcc..  
2266

VVậậyy,,  nnếếuu  qquuỉỉ  SSaattaann  ttựự  ddấấyy  llêênn  nngghhịịcchh  ccùùnngg  mmììnnhh,,  ttấấtt  nnóó  bbịị  cchhiiaa  xxéé  rraa,,  

kkhhôônngg  tthhểể  ccòònn  đđưượợcc;;  ssoonngg  nnóó  đđãã  ggầầnn  đđếếnn  ccùùnngg  rrồồii..  
2277

CChhẳẳnngg  aaii  ccóó  tthhểể  vvààoo  nnhhàà  mmộộtt  

nnggưườờii  mmạạnnhh  ssứứcc  ccưướớpp  llấấyy  ccủủaa  nnggưườờii,,  mmàà  ttrrưướớcc  hhếếtt  kkhhôônngg  ttrróóii  nnggưườờii  llạạii;;  pphhảảii  ttrróóii  

nnggưườờii  llạạii,,  rrồồii  mmớớii  ccưướớpp  nnhhàà  nnggưườờii  đđưượợcc..  
2288

QQuuảả  tthhậậtt,,  ttaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii,,  mmọọii  ttộộii  

llỗỗii  ssẽẽ  tthhaa  cchhoo  ccoonn  ccááii  llooààii  nnggưườờii,,  vvàà  hhếếtt  tthhảảyy  nnhhữữnngg  llờờii  pphhạạmm  tthhưượợnngg  hhọọ  ssẽẽ  nnóóii  rraa  

ccũũnngg  vvậậyy;;  
2299

nnhhưưnngg  aaii  nnóóii  pphhạạmm  đđếếnn  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  tthhìì  cchhẳẳnngg  hhềề  đđưượợcc  tthhaa,,  pphhảảii  

mmắắcc  ttộộii  đđờờii  đđờờii..  
3300

NNggààii  pphháánn  nnhhưư  vvậậyy,,  vvìì  hhọọ  nnóóii  rrằằnngg::  NNggưườờii  bbịị  ttàà  mmaa  áámm”” (Mác 

3:20-30) 

Chuyện tưởng chừng như nhỏ nhưng không phải thế. Ai không chịu tin rằng Đức 

Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thì người ấy mắc tội phạm thượng với Đức Chúa Trời 

qua việc phạm tội đối với Đức Thánh Linh bằng sự phủ nhận công việc của Ngài 

(Sv. Ma. 1:18-21; Lu. 1:35; 2:10-11); và chính sự không tin của họ sẽ trở thành rào 

cản khiến họ không đến được với sự tha tội, không vào được trong sự cứu rỗi, và sẽ 

cứ mắc kẹt trong án tội đời đời (Sv. Mác 3:29)! Trên vấn đề về Bản Thể của Đức 

Chúa Jêsus Christ tất cả mọi người trong thế gian chỉ có một chọn lựa đúng là tin 

rằng Ngài là Đức Chúa Trời để được đến với sự cứu rỗi trong Ngài và qua Ngài. 

Nếu không tin như thế thì nợ tội, án tội, và ách tội vẫn cứ đeo đẳng trên người ấy 

cách vĩnh viễn. Tính hệ trọng của sự nhận thức ấy được thấy rõ qua việc Đức Chúa 

Jêsus Christ đã phải đích thân đặt vấn đề và xác nhậnvới các môn đồ Ngài: 

““
1133

KKhhii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđãã  vvààoo  đđịịaa  pphhậậnn  tthhàànnhh  SSêêssaarrêê  PPhhiillíípp,,  bbèènn  hhỏỏii  mmôônn  đđồồ,,  mmàà  

rrằằnngg::  TThheeoo  llờờii  nnggưườờii  ttaa  nnóóii  tthhìì  CCoonn  nnggưườờii  llàà  aaii??  
1144

MMôônn  đđồồ  tthhưưaa  rrằằnngg::  NNggưườờii  nnóóii  llàà  

GGiiăănngg  BBááppttíítt;;  kkẻẻ  nnóóii  llàà  ÊÊllii;;  kkẻẻ  kkhháácc  llạạii  nnóóii  llàà  GGiiêêrrêêmmii,,  hhaayy  llàà  mmộộtt  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii  nnààoo  

đđóó..  
1155

NNggààii  pphháánn  rrằằnngg::  CCòònn  ccáácc  nnggưươơii  tthhìì  xxưưnngg  ttaa  llàà  aaii??  
1166

SSiimmôônn  PPhhiieerrơơ  tthhưưaa  rrằằnngg::  

CChhúúaa  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hhằằnngg  ssốốnngg..  
1177

BBấấyy  ggiiờờ,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

pphháánn  ccùùnngg  nnggưườờii  rrằằnngg::  HHỡỡii  SSiimmôônn,,  ccoonn  GGiiôônnaa,,  nnggưươơii  ccóó  pphhưướớcc  đđóó;;  vvìì  cchhẳẳnngg  pphhảảii  

tthhịịtt  vvàà  hhuuyyếếtt  ttỏỏ  cchhoo  nnggưươơii  bbiiếếtt  đđiiềềuu  nnầầyy  đđââuu,,  bbèènn  llàà  CChhaa  TTaa  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  vvậậyy”” (Ma. 

16:13-17; Sv. Mác 8:27-29; Lu. 9:18-20) 
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Đức Chúa Jêsus đã không chỉ khẳng định Ngài cách gián tiếp như vậy, Ngài còn xác 

nhận trực tiếp hơn khi Ngài phán với những người theo Do Thái Giáo rằng ““TTaa  vvớớii  

CChhaa  llàà  mmộộtt”” (Gi. 10:30). Dầu không phán tỏ tường rằng Ngài chính là Đức Chúa 

Trời nhưng một sự hàm ý như vậy là hiển nhiên. Những người theo Do Thái Giáo tỏ 

ra là đã hiểu Ngài… 

““
3311

NNggưườờii  GGiiuuđđaa  llạạii  llưượợmm  đđáá  đđặặnngg  nnéémm  NNggààii..  
3322
ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  pphháánn  rrằằnngg::  TTaa  đđãã  

llààmm  ttrrưướớcc  mmắắtt  ccáácc  nnggưươơii  llắắmm  vviiệệcc  llàànnhh  bbởởii  CChhaa  đđếếnn;;  vvìì  vviiệệcc  cchhii  mmàà  ccáácc  nnggưươơii  nnéémm  

đđáá  TTaa??  
3333

NNggưườờii  GGiiuuđđaa  ttrrảả  llờờii  rrằằnngg::  ẤẤyy  cchhẳẳnngg  pphhảảii  vvìì  mmộộtt  vviiệệcc  llàànnhh  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  nnéémm  

đđáá  nnggưươơii,,  nnhhưưnngg  vvìì  llỗỗii  llộộnngg  nnggôônn::  NNggưươơii  llàà  nnggưườờii,,  mmàà  ttựự  xxưưnngg  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” 

(Gi. 10:31-33) 

Kinh Thánh cho chúng ta thấy đó chẳng phải là lần duy nhất mà những người theo 

Do Thái Giáo đã giận hoảng khi họ nghe Đức Chúa Jêsus Christ xưng mình là Đức 

Chúa Trời: 

““
5588
ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::  QQuuảả  tthhậậtt,,  qquuảả  tthhậậtt,,  ttaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii,,  ttrrưướớcc  kkhhii  

cchhưưaa  ccóó  ÁÁpprraahhaamm,,  đđãã  ccóó  TTaa..  
5599

BBấấyy  ggiiờờ  cchhúúnngg  llấấyy  đđáá  đđặặnngg  qquuăănngg  vvààoo  NNggààii;;  nnhhưưnngg  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđii  lléénn  ttrroonngg  cchhúúnngg,,  rraa  kkhhỏỏii  ĐĐềềnn  TThhờờ”” (Gi. 8:58-59) 

Tổ hợp từ “đã có Ta”  Sv. Gi.  :  , Gr.                   [ginomai ego eimi]) là một 

tổ hợp từ tương đương của tổ hợp từ “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”  Sv. Xuất. 

3:14; Hb. היה  היה [hayah hayah]) đã được Đức Chúa Jêsus Christ sử dụng ở đây  Gi. 

 :  ) để bày tỏ về Thần Tính của Ngài vì chính Ngài là Đức Chúa Trời. 

Kinh Thánh khẳng định Bản Thể Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ bằng 

một giai điệu tuyệt vời về tính tiền tại đời đời của Ngài: 

““
11
BBaann  đđầầuu  ccóó  NNggôôii  LLờờii,,  NNggôôii  LLờờii  ởở  ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  NNggôôii  LLờờii  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii..  
22
BBaann  đđầầuu  NNggààii  ởở  ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  

33
MMuuôônn  vvậậtt  bbởởii  NNggààii  llààmm  nnêênn,,  cchhẳẳnngg  vvậậtt  

cchhii  đđãã  llààmm  nnêênn  mmàà  kkhhôônngg  bbởởii  NNggààii..  
44
TTrroonngg  NNggààii  ccóó  ssựự  ssốốnngg,,  ssựự  ssốốnngg  llàà  ssựự  ssáánngg  ccủủaa  

llooààii  nnggưườờii..  
55
SSựự  ssáánngg  ssooii  ttrroonngg  ttốốii  ttăămm,,  ttốốii  ttăămm  cchhẳẳnngg  hhềề  nnhhậậnn  llấấyy  ssựự  ssáánngg……  

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. 1:1-5, 14-

18) 
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Bản Thể Thiên Thượng của Đức Chúa Jêsus Christ cũng còn được thấy qua sự suy 

luận cách tự động của Sứ Đồ Thôma khi ông phải thảng thốt rằng ““LLạạyy  CChhúúaa  ttôôii  vvàà  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttôôii!!”” (Sv. Gi. 20:28). Bản Thể Thiên Thượng của Đức Chúa Jêsus 

Christ cũng còn được thấy qua sự xác định của Sứ Đồ PhaoLô khi nói về Ân Điển 

của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus rằng ““
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ÂÂnn  ấấyy  ddạạyy  cchhúúnngg  ttaa  cchhừừaa  

bbỏỏ  ssựự  kkhhôônngg  ttiinn  kkíínnhh  vvàà  ttììnnhh  ddụụcc  tthhếế  ggiiaann,,  pphhảảii  ssốốnngg  ởở  đđờờii  nnầầyy  tthheeoo  ttiiếếtt  đđộộ,,  ccôônngg  bbììnnhh,,  

nnhhâânn  đđứứcc,,  
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đđưươơnngg  cchhờờ  đđợợii  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  hhạạnnhh  pphhưướớcc  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  ssựự  hhiiệệnn  rraa  ccủủaa  

ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  LLớớnn  vvàà  CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” 

(Tít 2:12-13). Bản Thể Thiên Thượng của Đức Chúa Jêsus Christ cũng còn được 

thấy qua sự khẳng định về chức phận mình của Sứ Đồ Phierơ cách long trọng rằng 

““SSiimmôônn  PPhhiieerrơơ,,  llààmm  ttôôii  ttớớ  vvàà  SSứứ  ĐĐồồ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  ggởởii  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  

ccậậyy  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhúúnngg  ttaa  vvàà  ccủủaa  CCứứuu  CChhúúaa  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt”” (2Phi. 1:1). Tất cả những điều ấy đã được chính Tiên Tri Êsai nói tiên tri 

nhiều trăm năm trước kỳ nhập thể của Đức Chúa Jêsus: 

““
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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  xxưưnngg  llàà  ĐĐấấnngg  LLạạ  LLùùnngg,,  llàà  ĐĐấấnngg  

MMưưuu  LLuuậậnn,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  QQuuyyềềnn  NNăănngg,,  llàà  CChhaa  ĐĐờờii  ĐĐờờii,,  llàà  CChhúúaa  BBììnnhh  AAnn..  
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QQuuyyềềnn  ccaaii  ttrrịị  vvàà  ssựự  bbììnnhh  aann  ccủủaa  NNggààii  ccứứ  tthhêêmm  mmããii  kkhhôônngg  tthhôôii,,  ởở  ttrrêênn  nnggôôii  ĐĐaavvíítt  vvàà  

ttrrêênn  nnưướớcc  NNggààii,,  đđặặnngg  llààmm  cchhoo  nnưướớcc  bbềềnn  vvữữnngg,,  vvàà  llậậpp  llêênn  ttrroonngg  ssựự  cchháánnhh  ttrrựựcc  ccôônngg  

bbììnnhh,,  ttừừ  nnaayy  cchhoo  đđếếnn  đđờờii  đđờờii..  TThhậậtt,,  llòònngg  ssốốtt  ssắắnngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  vvạạnn  qquuâânn  ssẽẽ  llààmm  

nnêênn  ssựự  ấấyy!!”” (Ês. 9:5-6) 

 

Vì sao vấn đề về vấn đề Bản Thể của Đức Chúa Jêsus lại là một vấn đề quan trọng? 

Lý do hàng đầu là nếu Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời thì việc chịu chết của Ngài 

trên Thập Tự Giá không có tác dụng đền tội thay (Sv. 1Gi. 2:2) vì chỉ duy nhất Đức 

Chúa Trời mới là Đấng có thể hoàn thành một công trình như thế (Sv. Rô. 5:8; 2Cô. 

 :21). Đức Chúa Jêsus phải là Đức Chúa Trời chúng ta mới được cứu ra khỏi tội, 

mới được đem vào sự sống đời đời và vào cuộc hạnh ngộ với Đức Chúa Trời… 

““VVậậyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::  TTaa  llàà  đđưườờnngg  đđii,,  llẽẽ  tthhậậtt,,  vvàà  ssựự  ssốốnngg;;  cchhẳẳnngg  bbởởii  TTaa  

tthhìì  kkhhôônngg  aaii  đđưượợcc  đđếếnn  ccùùnngg  CChhaa”” (Gi. 14:6) 

 

 


