Bài giảng Mở đầu Sách Giăng

LIÊN HỆ VỚI CHÚA GIÊXU
Giăng 1:1-18. Cg. 16

Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được,
và ơn càng thêm ơn.
Một Video Clip trong tuần qua, làm chấn động cả thế giới, là một tai nan sảy
ra cho một em bé gái tên “Duyệt Duyệt” 2 tuổi, đi trên đường và chiếc xe tải
nhỏ đụng em ngã, kế tiếp một chiếc xe khác lớn hơn chạy và cán ngang qua
chân của em, nhiều người đi qua lại, kẻ đi xe người đi bộ, mười tám người
nhìn thấy rồi đi qua, cuối cùng một người thu dọn rác, chạy đến bồng em bé
đem vào phía trong lề đường. Sự “vô tâm”, con người sống cho mình,
không muốn liên lụy tới ai. Đó là thế giới của chúng ta ngày nay. Câu hỏi
điều gì đang làm cho thế giới khốn khổ? câu trả lời thường nghe là tội lỗi.
Hủy hoại đầu tiên do tội lỗi gây ra là gì ? Phá vỡ mối liên hệ với Chúa và với
nhau. Có lẽ mối liên hệ với Chúa có vẽ thuộc linh trừu tượng khó cảm nhận
được, nhưng mối liên hệ con người với nhau ngày nay là bằng chứng. Vì
sao có nạn đói ? Vì mối liên hệ không tốt giữa người có và người không có.
Vì sao có bệnh tật? Vì mối liên hệ không tốt, vì lợi nhuận người ta sẵn sàng
sử dụng những loại hóa chất độc hại. Vì sao gia đình mất hạnh phúc? Vì
mối liên hệ không tốt giữa vợ chồng với nhau. Vì sao thế giới chiến tranh?
Vì mối liên hệ không tốt với nhau. Tất cả đều từ mối liên hệ. Bạn có thể đưa
ra một thảm họa nào sảy ra không do mối liên hệ?

Giăng mở đầu phương diện Thần học: Sự Tiền tại của Chúa Giêxu.
Bài học nầy chỉ đề cập mối liên hệ của Ngôi Lời và…..
Liên hệ - Liên kết - Liên hiệp - Hiệp một? Hiệp một là tình trạng
đồng nhất; Liên kết là sự nối liền, Liên hiệp là sự bền vững.
Bài nầy dùng chữ Liên hệ vì mang tính kêu gọi thân hữu bước vào
mối liên hệ với Chúa là Ngôi-Lời.
+ 18 câu đầu sứ đồ Giăng trình bày mối liên hệ:
1. Mối liên hệ Ngôi-Lời và Đức Chúa Trời.
Bốn chữ: c1a.“có”; c1b “ở cùng”; c1c. “là”; c18 “lòng”
2. Mối liên hệ Ngôi-Lời và Loài người.
Bốn chữ: c3,10 “làm”; c14 “đến”; c18 “giải bày”; c12 “ban”.
Tin Lành là mối liên hệ với Đức Chúa Trời, không phải là tôn giáo,
Chúa Giêxu đến để giải quyết mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và
con người đã vì tội lỗi phá vỡ, và đem lại mối liên hệ giữa con
người với nhau.
Đây là một bài giảng với sự nhận biết ngôn ngữ không đủ diễn đạt.
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I. LIÊN HỆ: NGÔI LỜI VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI.
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời,
và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Có 4 chữ chỉ về mối liên hệ:
- c1. “có”, “ở cùng” , “là”, và c18 “trong lòng”.
“có” điều gì, “ở cùng” tức là liên hệ với ai, chữ “là” tức là trở nên,
và “trong lòng” tường tận trong sự nhận biết Cha.
- Tất cả xảy ra từ có gì, liên kết với ai và sẽ trở thành như thế nào.

Sứ đồ Giăng kêu gọi đọc giả “hãy có mối liên hệ với Chúa Giêxu”
bằng cách Giới thiệu về:
Gương mẫu mối liên hệ Ngôi lời và Đức Chúa Trời.
Bốn liên hệ Ngôi Lời và Đức Chúa Trời
1. c1a. “Ban đu có Ngôi Li ”

Nguồn cội có Thần trí.
Thực ra có 3 sự “Ban đầu” trong mấy chữ nầy:
- “Ban đầu”. Ban đầu của Thời gian, của cõi Vĩnh hằng.
- “ Ngôi”. Ban đầu của Thần trí, hay nguồn cội suy lý, không phải là
tư tường bèn là Bản thể phát nguyên của lý trí.
- “Lời”. Ban đầu của Chân lý. Chữ nầy nhiều hơn phát ngôn hay
truyền thông, vì phát ngôn là hành động phát âm, Lời ở đây thực ra
là nguồn, là tính chất của Chân, Thiện, Mỹ. - Chân lý: ban đầu của
sự khôn ngoan; - Thiện: ban đầu của Thuộc tính; - Mỹ: ban đầu
của tất cả của sự tốt đẹp – tinh túy hoàn hảo.
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Giop 12:13
Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng;
Mưu luận và thông minh đều thuộc về Ngài.
Soi sáng. Sự khôn ngoan của Ngôi Lời và sự hiểu biết của con
người được ví như: - “vô hạn” so với “thời gian”; - “không khí” so với
“hơi thở”; - “âm thanh” so với “nốt nhạc”.
2. c1b. “Ngôi Li  cùng Đc Chúa Tri”.

Sự hiệp nhất dù đã Hoàn hảo.
Ngôi-Lời là Chân - Thiện - Mỹ ở với Đức Chúa Trời. Ngôi Lời
hiệp một với Hai Ngôi: Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh.
Chúng ta thường liên kết với người khác, hoặc một đoàn thể vì
mình thiếu và cần bổ sung cho đầy đủ. Ngôi Lời đã đầy đủ, sự hiệp
với vì bản chất Ngài là hiệp một.
3. c1c. “Ngôi Li là Đc Chúa Tri”.

Sự hiệp nhất và trở nên một bản thể.

- Sự hiệp nhất nầy đến mức độ trở nên một là Đức Chúa Trời, đến
nỗi khó có thể giải thích một cách cụ thể rỏ ràng. Sự hiệp một
không những “ở cùng”, nhưng trở nên một bản thể, một danh xưng
là Đức Chúa Trời. Trở nên một, cũng không vì đó mất đi tính cách
riêng. Thí dụ: Đức Chúa Cha không phải là Đức Chúa Con, Đức
Chúa Con không phải là Đức Thánh Linh. Giống và khác là một.
4. c18. Ngôi Li: Con  trong “lòng” Cha.

Sự hiệp nhất vẫn có vị trí riêng.
-“ở trong lòng”, mấy chữ nầy cho thấy ít nhất 3 điều: “lòng vỉ về sự
yêu thương giữa Ngôi Lời và Chúa Cha. “trong” chỉ về sự am
tường hiểu biết về Cha, và “ở” chỉ về vị trí. Sự hiệp nhất dù giống
nhau, như nhau, nhưng vẫn có một vị trí rỏ ràng.
Thật khó có thể giải thích tường tận về Lẽ Đạo Ba ngôi. Nhưng
Kinh thánh cho biết sự hiệp nhất Ba Ngôi chính là biểu mẫu sự
hiệp một chúng ta với Chúa. Gi 17:21 21 để cho ai nấy hiệp làm một,
như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong
chúng ta, .
II. LIÊN HỆ: NGÔI LỜI VÀ CON NGƯỜI. c4-18
Bốn liên hệ của Ngôi Lời và loài người.
1. c2,3. Muôn vật bởi Ngài “làm” nên.
C3. Sự dựng nên chung. “Muôn vật bởi Ngài làm nên”.

Sự dựng nên

12

Ta, là sự khôn ngoan,
Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta;
22
Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa,
Về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta.
24
Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều,
Thì ta đã sanh ra rồi.
26
Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng.
Và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh ra rồi.
27
Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời,
Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó.
30
Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, Hằng ngày ta là sự khoái lạc
Ngài, Và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài.
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“Trong Ngài “Ngôi Lời” có sự sống, sự
sống là sự sáng của loài người.

C4. Sự dựng nên riêng.

Có khi nào bạn đặt câu hỏi?

- Vì sao Ngôi Lời thành người mà không phải là một Ngôi khác?
- Có sự liên quan nào trong tạo dựng Loài người với Ngôi Lời?
Hãy xem các lý do sau đây:
a. Ngôi-Lời trực tiếp dựng nên loài người. Sáng 1. Cả Ba Ngôi
trong sáng tạo, Danh xưng “Đức Chúa Trời”, 1:26,27. Đức Chúa
Trời phát lịnh. Đoạn2. Thay đỗi Danh xưng “Giêhôva Đc Chúa
Tri” là Chúa Con trực tiếp mọi việc liên quan đến loài nguời. Dù
trong đó có sự đồng công Cha và Linh. Sa 2:7,8,15,16,17,22
b. Gốc của sự phạm tội là từ chối Ngôi-Lời. Khi Ađam Êva chọn ăn
trái cây “biết” nghĩa là muốn tự quyết định, hơn là sự tùy thuộc
vào sự dẫn dắt bởi sự khôn ngoan vốn ở trong Ngôi Lời.
c. Án phạt tội lỗi là mất Ngôi-Lời. Từ chối Ngôi Lời là mất sự sống
và sự sáng, là lẽ đương nhiên. Vì “sự sống và sự sáng” từ trong
Ngôi Lời mà ra.
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d. Ngôi-Lời thành người để ban lại. (c4), Vì Gi 1:4 Trong Ngài có
sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.
2. c14. Ngôi Lời: Con một “đến” từ nơi Cha.

Trong Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, con người có thể ngắm nhìn sự
vinh hiển của Ngài.

muôn vật đây là dựng nên chung, muôn loài vạn vật.
Ngôi Lời là sự khôn ngoan trong sáng tạo.
Ch 8:12

Đây là sự dựng nên đặc biệt, có sự ban ban cho đặc biệt.

3. c18. Ngôi Lời là Đấng “giải bày” Cha.

Ngôi Lời, Con ở trong lòng Cha, nên chỉ có Ngài giải bày Cha cho
chúng ta biết. “Biết Cha” đồng nghĩa với sự sống đời đời. Giăng
17:3. “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha…”.
4. c12. Ngôi Lời “ban” cho quyền làm con.

Được làm con là một sự ban cho, bởi quyền phép Đức Chúa Trời
chớ không phải bởi cố gắng. “trở nên” là chữ “tái sanh”.
Trong Ngôi-Lời có tất cã những gì tổ phụ poài người đã đánh mất.
+ Hễ ai đã nhận. c12,16. Liên hệ với Ngôi Lời để:
- Nên: con cái Đức Chúa Trời. c12,13.
- Ngắm: xem sự vinh hiển Con một. c14.
- Nhận: sự đầy dẫy của Ngài. c16.
- Nghe: biết về Đức Chúa Cha. c18
Kết: - Kể lại các bước liên hệ Ngôi Lời và Đức Chúa Trời?
- Bạn đã Liên hệ với Ngôi-Lời chưa? – Liên hệ đến mức độ nào?

