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Mỗi Mùa Giáng Sinh là một dịp để Cơ Đốc Nhân chúng ta cao rao về tình yêu của Đức Chúa Trời trong 

và qua Đức Chúa Jêsus Christ, và đó là một việc rất đáng được làm...  

 

““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) 

 

Dầu vậy, lời giảng và đời sống của chúng ta phải sao cho tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Trời vốn đã 

đến với thế gian trong và qua sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ không bị ngộ nhận mà phải hợp 

Kinh Thánh và trong sáng theo sự định mạng của Đức Chúa Trời là một nhiệm vụ cao trọng cần phải được 

chúng ta thi hành cách thận trọng hơn hết! 

 

II..  ĐĐỪỪNNGG  GGIIẢẢNNGG  VVỀỀ  ““TTÌÌNNHH  YYÊÊUU  MMUUAA  CCHHUUỘỘCC””!!  

 

Đức Chúa Trời là tình yêu (1Gi. 4:8), mà Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời (Gi. 10:30) cho 

nên Ngài là cũng là tình yêu. Khi Đức Chúa Jêsus Christ giáng sinh vào thế gian, tình yêu của Đức 

Chúa Trời cũng theo đó mà giáng sinh cho nhân loại. Thế nhưng Đức Chúa Jêsus Christ là tình yêu 

theo nghĩa nào là một điều rất quan trọng vì chính điều ấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống của 

chúng ta cũng như trên những người được nghe chúng ta rao giảng. 

 

Mọi loại tình yêu trên thế gian đều chỉ là tình yêu thế hạ, có bản chất xấu xa và chịu sự tác động xấu 

xa của một bản chất người đã sa bại vì tội lỗi và một xã hội không ngừng băng hoại vì tội lỗi. Trái lại, 

tình yêu của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ là tình yêu Thiên Thượng, phản ánh 

bản thể của Đức Chúa Trời là Đấng Tối Thượng với những tính chất mà con người chưa được biết 

đến bao giờ. Tình yêu của Đức Chúa Trời không có trong những con người chưa thuộc về Đức Chúa 

Trời, và vượt quá sự hiểu biết của những con người chưa thuộc về Đức Chúa Trời. Lẽ thật này được 

phản ánh qua ngòi bút của Sứ Đồ PhaoLô dưới sự thần cảm của Đức Thánh Linh:  

 

““TTôôii  ccầầuu  xxiinn  NNggààii  ttùùyy  ssựự  ggiiààuu  ccóó  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii  kkhhiiếếnn  aannhh  eemm  đđưượợcc  qquuyyềềnn  pphhéépp  bbởởii  TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  

nnêênn  mmạạnnhh  mmẽẽ  ttrroonngg  llòònngg;;  đđếếnn  nnỗỗii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnhhâânn  đđứứcc  ttiinn  mmàà  nnggựự  ttrroonngg  llòònngg  aannhh  eemm;;  đđểể  aannhh  eemm  

kkhhii  đđãã  đđââmm  rrễễ  vvữữnngg  nnềềnn  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  đđưượợcc  hhiiệệpp  ccùùnngg  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  mmàà  hhiiểểuu  tthhấấuu  bbềề  rrộộnngg,,  bbềề  

ddààii,,  bbềề  ccaaoo,,  bbềề  ssââuu  ccủủaa  nnóó  llàà  tthhểể  nnààoo,,  vvàà  đđưượợcc  bbiiếếtt  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  ssựự  ttrrổổii  hhơơnn  

mmọọii  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  đđưượợcc  đđầầyy  ddẫẫyy  mmọọii  ssựự  ddưư  ddậậtt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Êph. 3:16-19) 

 

Để có thể biết được tình yêu của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ là như thế nào 
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người ta phải được ân điển đức tin của Ngài (Êph. 2:8) mà dấu hiệu căn bản là sự ăn năn tội. Chưa 

được ban cho về đức tin cứu rỗi để nhờ đó mà biết ăn năn tội của mình thì mọi sự giảng giải về tình 

yêu của Đức Chúa Trời đều vô hiệu (1Cô. 2:14). 

 

Mặc khác, theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, yêu không có nghĩa là ưa muốn, dỗ dành, hay chìu chuộng. 

Đối với loài người, ý nghĩa giữa “yêu” và “ưa muốn” khá nhập nhằng, khó để tách vạch cho hẳn hoi 

được. Thường thì người ta ưa muốn cho nên họ cố mà dỗ dành, chìu chuộng để chiếm hữu cho được 

đối tượng. Thế nhưng đối với Đức Chúa Trời thì không phải như vậy, tình yêu của Ngài không bao 

giờ có nghĩa là dỗ dành hay chìu chuộng vì Ngài chẳng cần phải chiếm hữu bất cứ sự gì, Ngài yêu vì 

Ngài yêu (1Gi. 4:10). 

 

Đừng hạ thấp giá trị của tình yêu của Đức Chúa Trời bằng việc đưa ra những sự dỗ dành, chìu 

chuộng nhằm dụng ý mua chuộc người nghe cho họ vui lòng. Mọi sự rao truyền về tình yêu của Đức 

Chúa Trời mà không đòi hỏi về một sự hiểu biết và đồng thuận với Đức Chúa Trời về tội lỗi, về sự 

ăn năn, về sự phán xét, về Địa Ngục, về Thiên Đàng,… đều phản Kinh Thánh.  

   

““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) 

 

Yêu nhân loại và ban Đức Chúa Jêsus Christ cho nhân loại để họ có sẵn sự cứu chuộc của Ngài 

trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ là công việc thể hiện tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Trời; 

đừng nói hay làm bất cứ sự gì có thể khiến cho người ta hiểu nhầm rằng tình yêu của Ngài có tính dỗ 

dành, chìu chuộng để mua chuộc!   

 

IIII..  ĐĐỪỪNNGG  GGIIẢẢNNGG  VVỀỀ  ““TTÌÌNNHH  YYÊÊUU  TTHHUUAA  CCUUỘỘCC””!!  

 

Nói sai về tình yêu của Đức Chúa Trời nhất định sẽ khiến cho người ta ngộ nhận về tình yêu của 

Ngài như một loại “tình yêu mua chuộc” nhưng đó không phải là cách duy nhất khiến cho tình yêu 

của Ngài bị ngộ nhận. Tình yêu của Đức Chúa Trời cũng sẽ còn bị ngộ nhận như một loại “tình yêu 

thua cuộc” khi đời sống của một người mà về nguyên tắc thì họ đã thuộc về Đức Chúa Trời nhưng 

trên thực tế thì đầy dẫy những thất bại, thua sút… 

 

““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  hhããyy  bbắắtt  cchhưướớcc  ttôôii,,  llạạii  xxeemm  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ăănn  ởở  tthheeoo  mmẫẫuu  mmựựcc  mmàà  aannhh  eemm  tthhấấyy  ttrroonngg  cchhúúnngg  

ttôôii..  VVìì  ttôôii  đđãã  tthhưườờnngg  nnóóii  đđiiềềuu  nnầầyy  cchhoo  aannhh  eemm,,  nnaayy  ttôôii  llạạii  kkhhóócc  mmàà  nnóóii  nnữữaa::  LLắắmm  nnggưườờii  ccóó  ccáácchh  ăănn  ởở  

nnhhưư  llàà  kkẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh  TThhậậpp  TTựự  GGiiáá  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Php. 3:17-18) 

 

Khi một người đã thực sự được hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời thì tiến trình thay đổi từ xấu sang 

tốt nhất định phải bắt đầu ngay trên đời sống của người ấy và ấy là dấu hiệu đặc trưng để nhận biết 

về tình yêu thật của Đức Chúa Trời trên đời sống của một người: 

 

““NNếếuu  aaii  ởở  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  tthhìì  nnấấyy  llàà  nnggưườờii  ddựựnngg  nnêênn  mmớớii;;  nnhhữữnngg  ssựự  ccũũ  đđãã  qquuaa  đđii,,  nnầầyy  mmọọii  ssựự  đđềềuu  

ttrrởở  nnêênn  mmớớii..”” (2Cô. 5:17) 
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Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu bất bại (1Cô. 13:8) có công năng đem lại đời sống đắc thắng 

cho những ai thực sự được tình yêu ấy ở cùng. Nếu một người có đời sống thất bại mà cứ mạo nhận 

ơn yêu thương của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình thì người ấy đã phạm tội giảng ra bằng 

chính đời sống mình rằng tình yêu của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ chẳng 

qua chỉ là một loại “tình yêu thua cuộc”! 

 

““NNggưươơii  ddạạyy  ddỗỗ  kkẻẻ  kkhháácc  mmàà  kkhhôônngg  ddạạyy  ddỗỗ  cchhíínnhh  mmììnnhh  nnggưươơii  ssaaoo!!  NNggưươơii  ggiiảảnngg  rrằằnngg  cchhớớ  nnêênn  ăănn  ccắắpp,,  

mmàà  nnggưươơii  ăănn  ccắắpp!!  NNggưươơii  nnóóii  rrằằnngg  cchhớớ  nnêênn  pphhạạmm  ttộộii  ttàà  ddââmm,,  mmàà  nnggưươơii  pphhạạmm  ttộộii  ttàà  ddââmm!!  NNggưươơii  ggớớmm  

gghhéétt  hhììnnhh  ttưượợnngg  mmàà  ccưướớpp  llấấyy  đđồồ  vvậậtt  ccủủaa  hhììnnhh  ttưượợnngg!!  NNggưươơii  kkhhooee  mmììnnhh  vvềề  LLuuậậtt  PPhháápp  mmàà  bbởởii  pphhạạmm  

LLuuậậtt  PPhháápp  llààmm  nnhhụụcc  đđếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii!!  VVìì  bbởởii  ccớớ  ccáácc  nnggưươơii  nnêênn  DDaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbịị  nnóóii  pphhạạmm  

ttrroonngg  vvòònngg  nnggưườờii  nnggooạạii  nnhhưư  llờờii  đđãã  cchhéépp..”” (Rô. 2:21-24) 

 

IIIIII..    HHÃÃYY  GGIIẢẢNNGG  VVỀỀ  TTÌÌNNHH  YYÊÊUU  CCỨỨUU  CCHHUUỘỘCC!!  

 

Bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh Sứ Đồ PhaoLô đã nói về sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus 

Christ trong thế gian như là sự cứu chuộc giáng sinh với đầy công năng cứu chuộc và đáng được 

hoan hỉ tiếp nhận:   

   

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  đđãã  đđếếnn  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann  đđểể  ccứứuu  vvớớtt  kkẻẻ  ccóó  ttộộii,,  ấấyy  llàà  llờờii  cchhắắcc  cchhắắnn,,  đđáánngg  đđeemm  

llòònngg  ttiinn  ttrrọọnn  vvẹẹnn  mmàà  nnhhậậnn  llấấyy;;  ttrroonngg  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ccóó  ttộộii  đđóó  ttaa  llàà  đđầầuu..”” (1Ti. 1:15) 

 

Vấn đề bắt đầu từ sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời đối với nhân loại mà theo đó thì tất cả mọi người 

đều đang chết về thuộc linh là sự sẽ dẫn họ đến sự chết đời đời tức vĩnh viễn cách biệt đối với Ngài: 

 

““CChhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  nnggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  nnààoo  hhếếtt,,  ddẫẫuu  mmộộtt  nnggưườờii  ccũũnngg  kkhhôônngg..  CChhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  hhiiểểuu  

bbiiếếtt,,  CChhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  ttììmm  kkiiếếmm  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  CChhúúnngg  nnóó  đđềềuu  ssaaii  llạạcc  ccảả,,  tthhảảyy  ccùùnngg  nnhhaauu  rraa  

vvôô  íícchh;;  CChhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  nnggưườờii  llààmm  đđiiềềuu  llàànnhh,,  ddẫẫuu  mmộộtt  nnggưườờii  ccũũnngg  kkhhôônngg..”” (Rô. 3:10-12) 

 

Đức Chúa Trời gọi đó là “tội” mà ý nghĩa bao quát là bị sai lạc khỏi Ngài và đường lối của Ngài 

khiến cho hình ảnh Thiên Thượng uyên nguyên vốn đã được cài đặt trong mỗi người đã trở thành 

mờ nhạt: 

 

 ““MMọọii  nnggưườờii  đđềềuu  đđãã  pphhạạmm  ttộộii,,  tthhiiếếuu  mmấấtt  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Rô. 3:23) 

 

Phạm tội đối với Đức Chúa Trời là một điều ít được người trong thế gian để ý hơn hết nhưng ấy lại là 

một điều đáng sợ hơn hết vì ““ttiiềềnn  ccôônngg  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii  llàà  ssựự  cchhếếtt..”” (Rô. 623a). Một khi người ta đã phạm 

tội với Đức Chúa Trời thì sẽ không có bất cứ gì trong vũ trụ có thể giúp cho họ thoát ra khỏi tội được. 

Cả sự chuộc tội lẫn sự tha tội đều bởi Đức Chúa Trời mà đến vì ““ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  

ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..”” (Rô. 6:23b). Cả sự chuộc tội lẫn sự tha tội đều phải 

được đến từ ngoài vũ trụ, phải được giáng sinh bởi sự giáng sinh Thiên Thượng: 
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““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) 

 

Yêu nhân loại và ban Đức Chúa Jêsus Christ cho nhân loại để họ có sẵn sự cứu chuộc của Ngài 

trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ là công việc thể hiện tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Trời là 

sự giúp đem lại cho người được tình yêu của Ngài chiếu cố hai điều vô cùng quan trọng: Được thoát 

ra khỏi án phạt của tội lỗi và được bước vào mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn đối với Ngài! 

 

Thứ nhất, một khi nhờ ơn đức tin của Đức Chúa Trời mà người ta có thể ăn năn và tin nhận Đức 

Chúa Jêsus Christ thì kết quả đầu tiên là họ sẽ thôi “không bị hư mất” nữa. Còn ở trong tội là còn “sai 

lạc” đối với Đức Chúa Trời và vì vậy mà mọi sự cố gắng đều “vô ích” đối với Ngài. Trái lại, nếu nhờ 

ơn Đức Chúa Trời mà người ta nhận thức được rằng mình là tội nhân đối với Ngài (Rô. 3:23), là kẻ 

thù của Ngài (Côl. 1:21) mà chỉ có Đức Chúa Jêsus Christ mới có thể xóa bôi các án tích ấy được 

(Công. 3:19) thì lẽ thật “không bị hư mất” (Gi. 3:16) sẽ diễn ra trên hai phương diện trong đời sống 

của người ấy: Không còn bị cầm buộc bởi tội lỗi (Gi. 8:36) và cũng sẽ thôi không còn phải chịu phán 

xét nữa (Rô. 8:1). 

 

Thứ hai, một khi nhờ ơn đức tin của Đức Chúa Trời mà người ta có thể ăn năn và tin nhận Đức Chúa 

Jêsus Christ thì kết quả tiếp theo là họ sẽ được “sự sống đời đời”. Được sự sống đời đời không có 

nghĩa là được sống đời đời vì linh hồn của con người là bất tử và quyền tể trị tối cao của Đức Chúa 

Trời trên linh hồn con người là bất diệt (Ma. 10:28) là điều đáng cho tất cả mọi người cố gắng sống 

sao cho đẹp ý Ngài. Về căn bản, có được “sự sống đời đời” là có được mối quan hệ đích thực với 

Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ (Gi. 17:2-3) mà bước bắt đầu không thể thiếu là 

phải ăn năn tội mình và tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ là hiện thân của tình yêu của Đức Chúa Trời 

làm Chúa và Cứu Chúa của đời sống mình (Gi. 3:14-16). Trên phương diện phát triển, “sự sống đời 

đời” sẽ được ngày càng giữ vững và nâng cao nhờ sự kiên tín thể hiện qua đời sống công nghĩa và 

nên thánh thực hành (1Ti. 6:12). 

 

Tình yêu của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ là tình yêu có bản chất Thiên Thượng, 

không phụ thuộc vào vũ trụ mà xuất phát từ mỹ đức yêu thương của Đức Chúa Trời và đã được giáng sinh 

vào trong thế gian cho nhân loại. Vì loài người vô phương tự cứu khỏi ô tội, án tội, và ách tội cho nên tình 

yêu của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ là tình yêu cứu chuộc vì chỉ duy nhất tình yêu 

ấy của ngài giúp cho nhân loại “không bị hư mất” mà có được “sự sống đời đời”… 

  

““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) 

 


