Giới thiệu Chủ đề Sách Giăng.

CON ĐỨC CHÚA TRỜI

Giăng 1:1-51. Cg. Gi 20:31
Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng
Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời,
và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.
31

Nhu cầu chung của Hội thánh đương đại. “Biết Đấng đang tin”
Chủ đề sách Giăng: Chúa Giêxu Con Đức Chúa Trời.
- Mathiơ: Chúa là Vua. - Mác: Chúa là Đầy tớ.
- Luca: Chúa là Con người. - Giăng: Chúa là Con Đức Chúa Trời.
Giăng viết về Thần tính của Chúa Giêxu.
Có 11 lần trong sách Giăng “Con Đức Chúa Trời” ( 1: 14, 18, 34, 48;
3:18; 5:25; 10:35; 11:4, 27; 19:7; 20:31). Đoạn 1 đã có 4 lần.
Có thể nói cả sách Giăng là lời chứng, mở đầu đoạn 1 là lời chứng, và
kết thúc Giăng 21:24. “chúng ta biết lời chứng của người là thật”.
Giêxu Con Đức Chúa Trời. Lẽ đạo quan trọng nhất.

Lẽ đạo dẫn đến sự sống đời đời, không tiếp nhận hư mất đời đời.
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IGi 4:14
Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai
15
Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức
Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và
người ở trong Đức Chúa Trời.

Vì sao? Nếu không tin lẽ thật nầy thì sự chết của Chúa Giêxu là sự
chết của một vĩ nhân, không có giá trị cứu rỗi, và sự sống lại của
Chúa Giêxu chỉ còn là lừa dối mà thôi.
Có 3 lời chứng:
I. SỨ ĐỒ GIĂNG: GIẢNG GIẢI. c1-18.
1. Chúa Giêxu là NGÔI LỜI. c1-5
- Ngôi lời là Đức Chúa Trời. c1
- Ngôi Lời dựng nên muôn vật. c3
- Ngôi Lời là sự là sự sáng. c4
2. Chúa Giêxu là CON MỘT. c14-18
- Con một là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. c14b
- Con một đến từ nơi Cha. c14c
- Con một giải bày Cha. c18b
a. Con một là sự vinh hiển của Ngài.

c14
Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời trở nên con người đến mức độ con
người có thể thấy được và hiểu được.
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Gi 1:14
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật;
chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con
một đến từ nơi Cha.
3
He 1:3 Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng
của bổn thể Ngài,

Chúa Giêxu là “bản sao” của Đức Chúa Trời gởi vào thế gian, cho
con người là “bản sai”. Để qua Chúa Giêxu con người biết Đức Chúa
Trời muốn con người phải sống như thế nào.
b. Con một đến từ nơi Cha. c14
“chỉ Con một ở trong lòng Cha”. Từ lòng Đức

- c18
Chúa Trời chính là
Đức Chúa Trời, và là Đấng duy nhất giải bày một cách đầy đủ chính
xác nhất.
Chúa Giêxu phán: Gi 10:30 “Ta với Cha là một”. Chúa Giêxu hình ảnh
của Đức Chúa Trời, mà con người có thể thấy được.
+ Vì vậy “Con một” khác với chúng ta là con
“Con một”, trong 3:16 “Con Độc sanh của Đức Chúa Trời”,

Con một là

Con duy nhất, khác với chúng ta là con Đức Chúa Trời.
17

Gi 20:17
Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng
Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha
các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi.
c. Con một giải bày Cha. c18

Chữ cuối trong phân đoạn nầy (1:1-18) là “biết”, biết khác hơn hiểu,
Đức Chúa Trời ban Chúa Giêxu để con người biết Đức Chúa Trời, và
sự cứu rỗi của Ngài, nhờ đó được cứu. Gi 17:3 3 Vả, sự sống đời đời là
nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là
Đấng Cha đã sai đến.
Tôi biết không khí, nhưng hiểu không khí là việc khác, tôi sống nhờ biết có
không khí và tôi biết hít thở, chứ không do tôi hiểu không khí.

Biết Đức Chúa Trời được cứu rỗi, Ngài là sự sống đời đời.
II. GIĂNG BÁP TÍT: GIỚI THIỆU. c19-24.
1. c23. Chúa Giêxu là Đức Giêhôva của Cựu ước.

Khi giới thiệu về Chúa Giêxu, Giăng Báp tít trích dẫn lời tiên tri
trong. Es 40:3, Đỗi danh xưng Đức Giêhôva là Chúa. “ 3 Có tiếng kêu
rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng
đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! ”. Đối với người

Do thái, viết hay đọc danh Chúa là việc Thánh. Danh Chúa được thay
vào chổ Danh Đức Giêhôva.

Chúa Giêxu là Giêhôva Đức Chúa Trời trong thời kỳ cựu ước.
- c26. Có một Đấng ở giữa các ngươi.
“ở giữa” c14, 26. “Ngôi Lời trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta..” “Đấng ở
giữa chúng ta”. Chữ nầy dùng lại chữ “đóng trại” trong cựu ước, nhắc
sự kiện Đức Chúa Trời ngự ở Trại giữa dân sự trong đồng vắng. Chúa
Giêxu là Đức Giêhôva đóng trại cùng dân Ysơraên trong đồng vắng.
2. c29. “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời..”

Chúa Giêxu là Chiên con của Đức Chúa Trời, là sinh tế của Đức
Chúa Trời ban cho loài người.
Giá trị tuyệt đối và kết thúc các nghi lễ chuộc tội của thời kỳ cựu ước.
- c30. “vì người vốn trước ta”.
Giăng Báp tít được sinh ra, còn Chúa Giêxu từ trời đến thế gian. Mi
5:1 “gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.”
3. c33. “Đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh”.
Làm phép Báp têm bằng Đức Thánh Linh nghĩa là Đấng ban cho Đức
Thánh Linh. Không ai có thể ban cho Đức Thánh Linh, chỉ có Đức
Chúa Trời. Gi 14:26 26 Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà
Cha sẽ nhân danh ta sai xuống,
III. CHÚA GIÊXU: GIẢI BÀY. c25-51.

thấy, Chúa nghe lời của Philíp gọi Nathanaên, dù lúc đó Ngài không
có ở đó. Chỉ Con Đức Chúa Trời hiểu thấu mọi sự.
25

Gi 2:25
và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu
mọi điều trong lòng người ta.
2. Chúa Giêxu là Đấng ban sự cứu rỗi. c51.

Na-tha-na-ên ngạc nhiên vì sao Chúa Giêxu có thể hiểu thấu suốt lòng
ông. Chúa phán tiếp với Na-tha-na-ên: “ngươi sẽ thấy việc lớn hơn”….
Câu 51. “thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người”.
- Ngài là chiếc thang trong chiêm bao của Giacốp tại Bêtên.
12

Sa 28:12
bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận
trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó.

Ý nghĩa việc lớn hơn: “Chúa Giêxu chính là chiếc thang, Giacốp tổ
phụ Ysơraên đã thấy” Vì qua sự chết của Ngài cửa trời sẽ mở ra vì sự
liên lạc thường xuyên với con người. Giấc mơ khải tượng Đức Chúa
Trời cho Gia-cốp được ứng nghiệm là Chúa Giêxu.
Chúa nói trước cho Nathanên 3 năm rưỡi về sau: “ngươi sẽ thấy việc
lớn hơn”. Sau khi Chúa Giêxu từ kẻ chết sống lại, Giăng cẩn thận ghi
tên Na-tha-na-ên xuất hiện lần thứ hai, thật đúng lúc:
Con Đức Chúa Trời vừa bắc xong cái thang.
2

Lời giới thiệu phần trên có 2 ý chính: - Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời.
- Đấng ban sự cứu rỗi. Chúa Giêxu thực chứng chính Ngài là:

Gi 21:2
Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-ên nguyên ở
thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê và hai người môn
đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau.

1. Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời toàn tri.
a. Chúa nói về Phierơ. c42

- Con người cần một Đấng cứu rỗi, nhưng cũng cần một Đấng toàn tri
để giúp chúng ta trong hiện tại. Ảnh hưởng đến Phierơ như thế nào?.

Chúa nói về quá khứ, hiện tại và tương lai của Phierơ.
Ngài vừa ngó thấy Simôn, liền phán rằng:
- “Ngươi là Si môn, con của Giôna”
Ngài cũng nói trước về sau nầy Phierơ sẽ ra như thể nào
- “ngươi sẽ được gọi là Sê-pha” nghĩa là Phierơ, nghĩa là “đá”. Phêtrô:
một con người cứng cõi, không dễ thay đỗi, sau khi được Chúa thay
đỗi, Chúa dùng trở nên viên đá đặt trên nền Hội thánh là Chúa Giêxu.
Mathiơ 16:18.
b. Chúa nói về Na-tha-na-ên. c47,48.
Chúa thấy trong lòng, nghe và nói về tương lai của Nathanaên.

“Nầy là một người Ysơraên thật, trong người không có chút chi dối trá”.
Na-tha-na-ên ngạc nhiên hỏi: Bởi đâu thầy biết tôi?. Chúa đáp: Chúa
nghe “Trước khi Philíp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả.” Chúa

Kết.

Đọc chung
9

IGi 5:9-13
Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của
Đức Chúa Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời, ấy là chứng mà
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Ngài làm về Con Ngài. Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy
trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng
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tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài. Chứng ấy tức là Đức
Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con
12
Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa
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Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu
cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức
Chúa Trời.

