
 

 

 

 

 

 
 

“Đức Chúa Trời là sự yêu thương và Ngài đã giáng sinh trong nhân trạng  

qua thân vị Đức Chúa Jêsus cho nên sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus cũng chính là  

sự giáng sinh của tình yêu, tình yêu Thiên Thượng giáng sinh để cứu độ người trong thế hạ!” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
“Yêu” luôn là một chủ đề hấp dẫn ở mọi thời đại. Các cách hiểu về “yêu” của nhân loại 

cứ phát triển mãi tùy theo thời kỳ xã hội và nhóm xã hội với tất cả các sự dị biệt về nhân 

chủng, văn hóa, vị trí và ý thức xã hội. Các cách hiểu về “yêu” luôn luôn khác nhau về 

chi tiết nhưng trên đại thể thì người ta đều nghĩ rằng “yêu” là có xúc cảm cao độ theo một 

sự cảm ứng sâu đậm đối với một người nào đó, hoặc có một sự quan tâm và thích thú 

cao độ đối với một vật, sự vật, hiện tượng, quá trình,… nào đó. 

 

 

II..  ““YYÊÊUU””  TTHHEEOO  VVĂĂNN  HHÓÓAA  

 

Các cách hiểu vốn có về “yêu” này chẳng những không sai mà lại còn phù hợp hợp 

với khoa học nữa. Tuy nhiên, có khoa học không đồng nghĩa với việc được hạnh 

phúc và việc không sai trong phạm trù lịch sử không đồng nghĩa với việc phù hợp 

theo chân lý vĩnh cữu. Chính kinh nghiệm sống được phản ánh trong ngôn ngữ của 

nhân loại cũng đã ít nhiều phản ánh được nguyên lý ấy. Từ cổ đại loài người đã 

nhận thức được rằng “yêu” cũng có năm bảy đường “yêu” khác nhau! 

 

Người Hy Lạp gọi hành vi yêu phát sinh do bản năng xác thịt giữa hai người khác 

phái là ἔρως [érōs] nhưng vì tác hại luân lý, đạo đức của nó mà “érōs” đã được giới 

hạn trong phạm vi hôn nhân trong phần lớn các nền văn minh.  

 

Người Hy Lạp gọi hành vi yêu tự nhiên phát sinh giữa các thành viên trong một gia 

đình với nhau là στοργή [storge] và để “storge” có thể phát triển theo chiều hướng 

cao đẹp người ta cũng đã định ra các nguyên tắc luân lý, đạo đức cặp theo. 

 

Người Hy Lạp còn nhận thức được hành vi yêu nảy sinh qua các mối quan hệ phi 

sắc d c và ngoại gia đình là υ   ω [phileo] và đó là một loại hành vi tình cảm cao 

thượng phát sinh từ lòng kính nể, cảm ph c. Tất nhiên là trong thực tiễn xã hội 

“phileo” được ràng buộc theo các sự chế định của xã hội dầu rằng về bản chất nó 

hoàn toàn mang tính tích cực. 

 

IIII..  ““YYÊÊUU””  TTHHEEOO  KKIINNHH  TTHHÁÁNNHH  



 

Thậm chí người Hy Lạp còn biết đến cả một loại “yêu” không tự có trong nhân loại 

vì bản chất Thiên Thượng của nó gọi là  γ   ω [agapao]. “Agapao” nói về hành vi 

“yêu” hy sinh bản thân cho việc ph c v  tha nhân; “agapao” không ph  thuộc bất 

cứ yếu tố tự có nào của bản chất người hậu Ađam, “agapao” trong nhân loại ph  

thuộc hoàn toàn vào bản chất Thiên Thượng mà Đức Chúa Trời đã đẹp ý chia sẻ 

cho người đã được chọn cho sự cứu rỗi của Ngài trong và qua Đức Chúa Jêsus 

Christ (bởi sự hiện diện và vận hành của Đức Thánh Linh trong người ấy): 

 

 ““CChhúúnngg  ttaa  yyêêuu,,  vvìì  CChhúúaa  đđãã  yyêêuu  cchhúúnngg  ttaa  ttrrưướớcc..”” (1Gi. 4:19) 

 

Đức Chúa Trời “yêu” không vì bất cứ yếu tố ngoại lai nào cả, Ngài “yêu” vì Ngài là 

“sự yêu thương”: 

 

““AAii  cchhẳẳnngg  yyêêuu,,  tthhìì  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  vvìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  yyêêuu  

tthhưươơnngg..”” (1Gi. 4:8) 

 

Chính vì vậy mà khi nói về sự nhập thể của chính Ngài trong và qua thân vị của 

Đức Chúa Con dưới nhân trạng của Đức Chúa Jêsus đã có Lời của Kinh Thánh 

phán như thế này: 

 

““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) 

 

Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Sự nhập thể của Ngài trong và qua cuộc giáng 

sinh đồng trinh thành nhân trạng của Đức Chúa Jêsus cũng chính là sự giáng sinh 

của tình yêu Thiên Thượng với những đặc trưng phi vũ tr  rất dễ nhận thức… 

 

 11..  TTììnnhh  YYêêuu  CCủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  LLàà  TTììnnhh  YYêêuu  TTựự  KKhhởởii..  

  ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  yyêêuu  tthhưươơnngg  tthhếế  ggiiaann……””  

Tình yêu tự khởi của Đức Chúa Trời mang tính chất thần học Kinh Thánh vì 

Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bất khả ph  thuộc (Xuất. 3:14). Tình yêu tự 

khởi ấy của Đức Chúa Trời rất giàu tính ấn tượng vì thân phận vô phương tự 

cứu của nhân loại: 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttỏỏ  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  NNggààii  đđốốii  vvớớii  cchhúúnngg  ttaa,,  kkhhii  cchhúúnngg  ttaa  ccòònn  llàà  

nnggưườờii  ccóó  ttộộii,,  tthhìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  cchhịịuu  cchhếếtt..”” (Rô. 5:8)  



 

 22..  TTììnnhh  YYêêuu  CCủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  LLàà  TTììnnhh  YYêêuu  HHyy  SSiinnhh..  

  ““ĐĐếếnn  nnỗỗii  đđãã  bbaann  CCoonn  MMộộtt  ccủủaa  NNggààii……”” 

Là tình yêu tự khởi cho nên tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại 

mang tính hy sinh tự nguyện. Đức Chúa Trời đã phải hạ mình (Php. 2:6-8) để 

đến với một nhân loại tránh né Ngài (Rô. 3:10-12) để đổ sự sống của chính 

mình ra làm của lễ chuộc tội cho nhân loại: 

““NNầầyy,,  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  ởở  ttạạii  đđââyy::  ẤẤyy  cchhẳẳnngg  pphhảảii  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  yyêêuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  nnhhưưnngg  NNggààii  đđãã  yyêêuu  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  ssaaii  CCoonn  NNggààii  llààmm  ccủủaa  llễễ  cchhuuộộcc  ttộộii  cchhúúnngg  

ttaa..”” (1Gi. 4:10) 

 

 33..  TTììnnhh  YYêêuu  CCủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  LLàà  TTììnnhh  YYêêuu  MMiinnhh  CChhíínnhh..  

  ““HHầầuu  cchhoo  hhễễ  aaii  ttiinn  CCoonn  ấấyy  kkhhôônngg  bbịị  hhưư  mmấấtt  mmàà  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii..”” 

Tính chất minh chính của tình yêu của Đức Chúa Trời được nhận thức qua 

tính hướng đích và tính giải quyết cho nhân loại để họ thôi không còn phải ở 

dưới nợ tội, án tội, và ách tội mà Kinh Thánh đã bày tỏ:  

““TTiiềềnn  ccôônngg  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii  llàà  ssựự  cchhếếtt;;  nnhhưưnngg  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  

ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa..”” (Rô. 6:23) 

 

 

Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus có bản chất là cuộc nhập thể thành người của chính 

Đức Chúa Trời với động cơ là tình yêu tự khởi đối với một nhân loại đang hư mất và ở 

trong tình trạng thù nghịch với Ngài, với động lực là nhằm hy sinh đền tội thay cho cả 

nhân loại được tránh khỏi án phạt dành cho tội lỗi của họ, với động hướng là nhằm giải 

quyết vấn đề tội lỗi là một vấn đề hệ trọng mà nhân loại không thể nào và không bao giờ 

có thể tự giải quyết được: 

 

““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) 

 

Đức Chúa Jêsus chính là hiện thân của tình yêu tự khởi, hy sinh, và minh chính của Đức 

Chúa Trời. Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus cũng là sự giáng sinh của tình yêu thương 

cứu độ của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. 

 

(Rev. ĐOÀN NHẬT TÂN, PhD) 


