CHÚA GIÊ-XU
là ai?

Chúa Giê-xu là ai?

M

ột giáo sư giỏi, người cầu toàn hay xét đoán, một
người mất trí, chuyện kể của trẻ con. Bên ngoài
có rất nhiều “phiên bản” về Chúa Giê-xu. Vậy
còn ý tưởng cho rằng người đàn ông Do Thái đã sống cách
đây 2.000 năm thực sự là Đức Chúa Trời thì sao? Ai có thể
tin điều đó!? Có thể Chúa Giê-xu là một người tốt đã sống
cách đây rất lâu—nhưng là Đấng sáng tạo thế giới? Điều
này có thật không? . . .
Niềm tin cho rằng Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa
Trời chính là trọng tâm của Cơ Đốc Giáo. Nhưng tuyên bố
này nghe có vẻ buồn cười đối với nhiều người. Vậy, ngoài
những điều chúng ta nghĩ mình biết và những điều do bạn
bè hoặc bố mẹ kể lại, thì Chúa Giê-xu thực sự là ai?

Tại sao điều đó lại quan trọng?

N

goài việc tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời, Cơ Đốc
nhân cũng gọi Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế của
họ, nghĩa là mục đích Ngài đến thế gian là để cứu
chúng ta. Từ “Christ” nghĩa là “Đấng Được Chọn”, “Giêxu” nghĩa là “Đấng giải cứu”. Vì vậy, Giê-xu Christ là Đấng
được chọn để cứu chúng ta (Chúa Cứu Thế của chúng ta).
Họ tin rằng chỉ bởi cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của
Ngài mà mọi người đều có thể được cứu.
Nhưng được cứu khỏi điều gì?
Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng
Chẳng có một
ta để sống với Ngài. Nhưng chúng ta
ai công chính
lại thích sống thiếu Ngài, làm theo ý
cả, dù một
riêng, sống theo ý riêng, thiết lập các
người cũng
ưu tiên riêng và xem trọng bản thân
không.
hơn Ngài. Và hết thảy chúng ta đều có
tội: “Chẳng có một ai công chính cả,
Rô-ma 3:10
dù một người cũng không” (Rô-ma 3:10).
Tất cả chúng ta đều phớt lờ Đức Chúa
Trời, Đấng Tạo Hóa của mình. Đây là điều Kinh Thánh gọi
là “tội lỗi”. Và hình phạt cho tội lỗi là sự chết. Cơ Đốc nhân
tin rằng Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời, đã đến thế
gian để trả án phạt đó cho chúng ta và chết thế cho chúng ta.
Đây là lý do khiến việc biết chắc Chúa Giê-xu là ai rất
quan trọng. Nếu Ngài chỉ là một con người bình thường như
chúng ta, thì Ngài không thể cứu chúng ta. Chỉ có Đức Chúa
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Trời, Đấng toàn hảo và không có tội mới có thể gánh lấy tội
lỗi cho chúng ta và chết cho chúng ta. Đó là lý do chúng ta
cần biết Chúa Giê-xu có phải là Đức Chúa Trời không, và
liệu Ngài có thể cứu chúng ta như Ngài đã tuyên bố.
Nhưng làm sao chúng ta có thể tin một người tự xưng
mình là Đức Chúa Trời? Bất cứ ai nói
mình là Đức Chúa Trời, mà kỳ thực
Giê-xu nghĩa
không phải, thì chúng ta phải tránh
là “Đấng giải
xa! Và chắc chắn đó không phải là
người đáng tin cậy hay khôn ngoan—
cứu”
đó hẳn là người mất trí! Do đó, vì
Chúa Giê-xu đã phán rất rõ rằng Ngài
là Đức Chúa Trời, vậy thì hoặc Ngài bị mất trí… hoặc
Ngài đang nói sự thật. Để quyết định, chúng ta cần thứ có
giá trị hơn những phỏng đoán hoặc quan điểm. Chúng ta
cần bằng chứng.
Một số người cho rằng phải có bằng chứng ngoài Kinh
Thánh về Chúa Giê-xu. Họ tin chắc rằng nếu ai đó thực sự
đã làm nhiều phép lạ và được nhiều người đi theo thì phải
được đề cập trong các văn bản lịch sử khác. Và họ nói đúng!

TẠI SAO ĐIỀU ĐÓ LẠI QUAN TRỌNG? [ 3 ]

Bằng chứng

J

osephus, một giáo sư và là một nhà lãnh đạo quân sự
Do Thái (37 – khoảng 100 SCN), Pliny the Younger,
Quan tổng trấn La Mã (61- khoảng 113 SCN) và
Tacitus, sử gia La Mã (khoảng 56-117 SCN), cùng nhiều
người khác, đều đã viết về Chúa Giê-xu.
Josephus gọi Đấng Christ là “nhà
thông thái” và “người làm những
Các ghi chép
việc lạ lùng”. Trong một bức thư gửi
từ các nền
Hoàng đế, Pliny nói rằng Cơ Đốc nhân
văn
minh cổ
thờ phượng “Đấng Christ như một vị
thần”. Tacitus chú thích “Đấng Christ”
xưa xác nhận
là nhà sáng lập một tôn giáo nổi loạn
những câu
(“nổi loạn” bởi nó không phải là một
chuyện Kinh
tôn giáo của Đế quốc La Mã), và đề
Thánh, các
cập đến việc Ngài bị hành hình theo
mốc thời gian
lệnh của Bôn-xơ Phi-lát.
Không ai trong số các tác giả này là
và các nhân
môn đồ của Đấng Christ. Nhưng tất cả
vật là có thật.
họ đều thừa nhận Chúa Giê-xu đã tồn
tại và các môn đồ của Ngài cho rằng
Ngài là Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, quyển sách chứa đựng bằng chứng rõ
ràng nhất về thân vị của Chúa Giê-xu chính là Kinh
Thánh. Kinh Thánh tuyên bố rõ rằng Chúa Giê-xu chính
là Đức Chúa Trời. Các học giả đã xem xét kỹ Kinh
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Thánh trong gần 2.000 năm và họ nhận thấy Kinh Thánh
đáng tin cậy và chính xác. Các ghi chép từ các nền
văn minh cổ xưa đã xác nhận những câu chuyện Kinh
Thánh, các mốc thời gian và các nhân vật là có thật (tìm
hiểu thêm về điều này trong quyển Can we really trust
the Bible? tại ourdailybread.org/lookingdeeper).
Điều này rất quan trọng. Nếu các văn bản lịch sử khác
xác nhận tính chính xác của Kinh Thánh thì chúng ta cần
phải lắng nghe mọi điều Kinh Thánh
nói về Chúa Giê-xu. Nếu những gì
Kinh Thánh
Kinh Thánh ghi chép trùng khớp
những thực tế không thể chối cãi về
tuyên bố rõ
thân vị của Chúa Giê-xu thì chúng ta
rằng Chúa
cần đọc Kinh Thánh để khám phá sâu
Giê-xu chính
hơn những sự thật đó. Chúng ta cần
là Đức Chúa
tìm ra lẽ thật về chính Ngài: Tính cách,
Trời.
nhân cách và việc làm của Ngài. Ngài
thực sự tồn tại, nhưng Ngài có thực sự
là Đức Chúa Trời không?

BẰNG CHỨNG [ 5 ]

Kinh Thánh
Cựu Ước
Phần Cựu Ước của Kinh Thánh đã được viết hàng trăm
năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời. Nhiều chi tiết về Đấng
Cứu Thế sắp đến (“Đấng Christ”) đã được nói trước bởi các
trước giả của nhiều sách Cựu Ước. Cuộc đời và sự chết của
Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm các lời tiên tri này với độ
chính xác đáng kinh ngạc. Hãy cùng xem xét một vài lời
tiên tri:
Ê-sai 7:14: Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một
con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.
Tên Em-ma-nu-ên theo nghĩa đen có nghĩa là “Đức Chúa
Trời ở cùng chúng ta” và là một lời tiên tri rằng Đấng Christ
sắp đến sẽ là Đức Chúa Trời. Trước giả tiếp tục gọi con trẻ
sẽ được sinh ra này là: “Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha
Đời Đời, Chúa Bình An” (Ê-sai 9:5).
Mi-chê 5:1. Lời tiên tri này cho biết Bết-lê-hem là nơi
sinh ra của Đấng cai trị sắp đến:
Hỡi Bết-lê-hem… từ nơi ngươi, một Đấng cai trị trên
Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra; nguồn gốc của Ngài từ đời xưa,
từ trước vô cùng.
Ê-sai 53. Tại đây chúng ta thấy nhiều dự ngôn rõ ràng
về Đấng Christ trong tương lai:
Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự
đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che
mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì.
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Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi
đau khổ của chúng ta mà chúng ta lại nghĩ rằng Người đã
bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ. Nhưng
Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của
chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu,
chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người mang, chúng ta
được lành bệnh. (c. 3-5).
Đấng Christ sẽ không chỉ là Đức Chúa Trời, Ngài còn
chịu khổ để chúng ta có thể nhận được sự bình an và chữa
lành từ Đức Chúa Trời. Sự chết của Ngài sẽ là phương tiện
mà qua đó sự phân cách giữa Đức Chúa Trời và chúng ta (do
tự cho mình là trung tâm) sẽ được nối lại. Lời tiên tri trong
Ê-sai 53 tiếp tục cho chúng ta biết rằng Đấng Christ sẽ sẵn
lòng chết vì những tội lỗi và đau khổ của chúng ta (c. 6-7).
Tại sao việc Cựu Ước đưa ra những dự ngôn về Đấng
Christ sắp đến lại quan trọng?

Tân Ước
Tân Ước (được viết bởi những người sống cùng thời với
Chúa Giê-xu) đã nhắc đến rất nhiều về việc Chúa Giê-xu
làm trọn các lời hứa của Cựu Ước. Cựu Ước giống như “bản
lý lịch” của Đấng Christ và Tân Ước chỉ ra rằng Chúa Giêxu phù hợp với tiêu chuẩn một cách hoàn hảo! Hãy cùng
xem một số ví dụ!
Ma-thi-ơ 1:22-23 nói: Những việc nầy xảy ra để ứng
nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri: “Nầy, một trinh
nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt
tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là “Đức Chúa Trời
ở cùng chúng ta”.
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Phân đoạn này cũng nói tiếp rằng Chúa Giê-xu đã được
sinh ra tại Bết-lê-hem (Mat. 2:1-6), làm ứng nghiệm lời tiên tri
của Mi-chê.
Lời hứa trong Ê-sai 53:6-7 cũng đã được làm trọn bởi Chúa
Giê-xu khi Ngài bị bắt và bị kết án tử hình. Ngài đã không
chống lại việc bắt giữ, mà sẵn lòng đến thập tự giá vì chúng ta.
Có nhiều lời tiên tri khác đã được Chúa Giê-xu làm ứng
nghiệm; nhưng không thể liệt kê tất cả trong tập sách nhỏ
này. Tại sao không nhờ một Cơ Đốc nhân hoặc một lãnh
đạo hội thánh chia sẻ với bạn thêm về cách Chúa Giê-xu
bày tỏ về chính Ngài?
Chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm Chúa Giê-xu là ai
bằng cách lắng nghe lời chia sẻ của những người biết rõ về
Ngài nhất.

Lời của các môn đồ Ngài
Giăng, một trong các môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu, đã
ghi lại những điều do ông tận mắt chứng kiến về cuộc đời
của Chúa Giê-xu. Ở phần đầu quyển sách của mình, ông
nói về Chúa Giê-xu như vầy: “Chúng ta đã chiêm ngưỡng
vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi
Cha” (Giăng 1:14). Giăng nói rằng Chúa Giê-xu, là Đức Chúa
Trời, “đến từ nơi Cha”, được “chiêm ngưỡng” và sống như
một con người.
Nhiều lần Giăng ghi lại việc Chúa Giê-xu phán rõ ràng
về thân vị của Ngài. Hãy xem 8:23, 58; 14:1-7.
Giăng không phải là người duy nhất cho rằng Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời. Phao-lô, một trong những môn đồ đầu
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tiên của Chúa Giê-xu, là người trước kia rất ghét Cơ Đốc nhân,
đã viết thư cho nhiều người và nhiều hội thánh khác nhau. Ông
luôn khẳng định rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời.
Phi-líp 2:5-7: Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ
Giê-xu đã có, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời… Ngài
đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống
như loài người.
Ở đây Chúa Giê-xu được giới thiệu hoàn toàn là Đức
Chúa Trời và hoàn toàn là con người. Ngài luôn là Đức
Chúa Trời. Nhưng Ngài đã sẵn sàng từ bỏ sự vinh hiển của
mình để trở thành Đấng “Thần – nhân” — Đầy Tớ khiêm
nhường, vâng phục cho đến chết. Chúa Giê-xu là Đức Chúa
Trời và vẫn là Đức Chúa Trời, thậm chí khi Ngài trở nên
con người.
Phải chăng Giăng và Phao-lô (cùng rất nhiều người
khác) đã nhầm lẫn về Chúa Giê-xu? Phải chăng họ đang cố
tình nói dối về Ngài? Phải chăng họ bịa ra ý tưởng Chúa
Giê-xu là Đức Chúa Trời? Không hề! Chính Chúa Giê-xu
đã phán rằng Ngài là Đức Chúa Trời.

Lời của chính Chúa Giê-xu
Điều quan trọng nhất cần xem xét khi nói đến Chúa Giêxu là những gì Ngài thực sự phán về chính mình. Ngài đã
đưa ra một số tuyên bố gây kinh ngạc!
Ngài đang dạy các môn đồ rằng: “Con Người [danh xưng
khác của Chúa Giê-xu] sẽ bị nộp vào tay người ta, họ sẽ
giết Ngài; và ba ngày sau khi bị giết, Ngài sẽ sống lại.”
Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi
Ngài.—Mác 9:31-32
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Chúa Giê-xu đã phán rất rõ về thân vị và sứ mệnh của
Ngài—Ngài đến để chết cho chúng ta và sống lại từ cõi chết
sau ba ngày. Vậy, hãy xem một số phản ứng khác nhau mà
Chúa Giê-xu đã nhận được.
Các thính giả Do Thái hiểu rất rõ lời của Chúa Giêxu. Trên thực tế, những lời của Ngài khiến họ rất tức giận
vì Ngài xưng là Đức Chúa Trời—nên kỳ thực là họ đã cố
giết Ngài! Trong một cuộc đối thoại căng thẳng giữa Chúa
Giê-xu và một nhóm các nhà lãnh đạo Do Thái, Ngài phán:
“Trước khi Áp-ra-ham hiện hữu, Ta hằng hữu” (Giăng 8:58).
Cụm từ “Hằng Hữu” là một danh xưng khác của Đức Chúa
Trời được dùng trong Cựu Ước (Xuất. 3:14). Các nhà lãnh đạo
tôn giáo Do Thái hiểu rất rõ rằng Chúa Giê-xu đang tự xưng
mình là Đức Chúa Trời. Và họ không chịu tin Ngài. Thay
vào đó, họ muốn giết Ngài vì tự xưng là Đức Chúa Trời,
bằng cách ném đá Ngài.
Lần khác, khi Chúa Giê-xu đang dạy dỗ công khai, Ngài
hỏi: “Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?” (Mat. 16:13).
Sau khi nghe nhiều điều đám đông nghĩ về Ngài (một người
tốt, giáo sư...), Ngài cũng hỏi các môn đồ thân cận nhất của
Ngài, “Còn các con thì nói Ta là ai?” (c.15). Các môn đồ Ngài,
là những người biết về Ngài rõ nhất, lại suy nghĩ rất khác.
Si-môn Phi-e-rơ thưa: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức
Chúa Trời hằng sống” (c. 16). Thay vì bác bỏ tuyên bố rằng
Ngài là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã đồng tình phán
rằng: “Hỡi Si-môn… phước cho con! Vì không phải thịt và
máu bày tỏ điều nầy cho con, mà là Cha Ta ở trên trời” (c.17).
Chúa Giê-xu tự xưng là Đức Chúa Trời và cũng muốn các
môn đồ của Ngài tin vào lẽ thật này.
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Cuối cùng, cần lưu ý rằng nghi ngờ cũng chỉ là một phản
ứng thông thường. Hơn một tuần sau khi Chúa Giê-xu sống
lại từ cõi chết, Thô-ma (một môn đồ khác của Chúa Giê-xu)
vẫn chưa gặp Ngài. Không ai có thể thuyết phục Thô-ma
rằng Chúa Giê-xu đang sống. “Nếu tôi không thấy dấu đinh
trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ
dấu đinh, và không đặt bàn tay tôi vào sườn Ngài thì tôi sẽ
không tin” —Giăng 20:25.
Tám ngày sau, các môn đồ lại họp trong nhà, Thô-ma cũng
có ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Giê-xu đến
đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!” Rồi Ngài bảo
Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta.
Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn Ta. Đừng vô tín,
nhưng hãy tin!” —Giăng 20:26-27.

Chúa Giê-xu hiểu sự nghi ngờ của Thô-ma, và thay vì
hắt hủi Thô-ma, Ngài đã làm mọi điều cần thiết để đảm
bảo Thô-ma biết sự thật. Trong sự kinh sợ, Thô-ma thưa
rằng: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” (c.28). Với
những lời này, Thô-ma thừa nhận rằng Chúa Giê-xu, Đấng
đã sống lại từ cõi chết, quả thực là Đức Chúa Trời!
Chúa Giê-xu cũng hiểu sự nghi ngờ của chúng ta và
Ngài muốn chúng ta chân thật về điều đó. Ngài muốn chúng
ta thưa chuyện với Ngài và đọc biết về Ngài trong Kinh
Thánh để chúng ta có thể biết chắc Ngài là ai.

KINH THÁNH [ 11 ]

Bạn nói Ngài là ai?

C

. S. Lewis, một tác giả Cơ Đốc, giải thích rằng
chúng ta chỉ có ba lựa chọn khi nói về thân vị của
Chúa Giê-xu:

Một người… nói những điều như Chúa Giê-xu nói sẽ không
phải là một giáo sư đạo đức vĩ đại. Người đó hoặc là một
kẻ mất trí—như người nói mình là một quả trứng luộc—
hoặc là quỷ ở địa ngục. Bạn phải lựa chọn. Hoặc Ngài là Con
Đức Chúa Trời—hoặc là một người điên hoặc điều gì đó tệ
hại hơn. Bạn có thể bảo Ngài đừng nói những lời ngu xuẩn,
bạn có thể sỉ vả và giết Ngài như một con quỷ; hoặc bạn có
thể phục dưới chân Ngài mà gọi Ngài là Chúa, là Đức Chúa
Trời. Nhưng đừng tuyên bố điều gì [vô nghĩa] cho rằng
Ngài là một giáo sư vĩ đại. Ngài không có ý định bày tỏ điều
đó cho chúng ta.

Về cơ bản, Lewis đang nói rằng nếu Chúa Giê-xu
không phải là Đức Chúa Trời thì Ngài hoặc là mất trí
hoặc đang nói dối. Nhưng những người biết Chúa Giêxu đều công nhận Ngài không mất trí, cũng không phải là
người nói dối. Họ biết Ngài là Đức Chúa Trời. Họ thậm
chí còn viết lại những điều họ tận mắt chứng kiến về Ngài
để chúng ta có thể biết sự thật. Nhiều người thà chết chứ
không phủ nhận Ngài là Đức Chúa Trời. Cuộc đời, sự chết
và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, cùng với tình yêu và sự
khôn ngoan của Ngài, không thể giải thích bằng sự mất trí
hay một tâm trí của ma quỷ.
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Những lời nói và hành động của
Chúa Giê-xu cho thấy Ngài là Đức
Những lời nói
Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã làm ứng
và
hành động
nghiệm các lời tiên tri về Đấng sẽ là
của Chúa GiêĐức Chúa Trời trên đất. Ngài đã bày tỏ
xu cho thấy
phẩm tính và tình yêu của Đức Chúa
Trời đời đời. Ngài đã làm những việc
Ngài là Đức
mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm.
Chúa Trời.
Một kẻ mất trí có thể tuyên bố bất
cứ điều gì, nhưng lại không thể thực
hiện được. Một kẻ nói dối có thể diễn
những trò trí tuệ đáng kinh ngạc, nhưng lại không thể chứng
minh bất cứ điều gì mình nói và cuối cùng sẽ bị phát hiện.
Chúa Giê-xu đã được sinh ra ở nơi mà Đấng Thần–nhân phải
được sinh ra, đã sống như Đấng Thần–nhân phải sống, đã
chết như Đấng Thần–nhân phải chết và đã sống lại theo cách
mà chỉ có Đấng Thần–nhân mới có thể.
Bạn nghĩ Chúa Giê-xu là ai? Sự sống đời đời trong tương
lai phụ thuộc vào quyết định của bạn. Đừng phớt lờ Chúa
Giê-xu, nhưng hãy đưa ra một lựa chọn. Hãy nói chuyện với
ai đó trong hội thánh của bạn hoặc một Cơ Đốc nhân mà bạn
biết. Hãy hỏi họ xem Chúa Giê-xu là ai đối với họ; và hãy hỏi
họ tại sao.

BẠN NÓI NGÀI LÀ AI? [ 13 ]

Loạt bài Khám Phá đem đến sự dạy dỗ từ Lời Chúa cho các
Cơ Đốc nhân. Dù bạn là một tân tín hữu hay một tín hữu
trưởng thành, chúng tôi đều có những loạt bài học Kinh
Thánh ngắn về nhiều chủ đề quan trọng.
Tại Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày, sứ mệnh của chúng tôi
là làm cho Kinh Thánh, là nguồn của sự khôn ngoan có
quyền năng biến đổi đời sống trở nên dễ hiểu và dễ tiếp
cận đối với mọi người. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ quý
độc giả đến gần Đức Chúa Trời hơn và chia sẻ đức tin của
mình với nhiều người khác. Xin chia sẻ loạt bài Khám Phá
này với những người mà bạn nghĩ sẽ ích lợi cho họ. Bạn
có thể đề nghị để được nhận sách về các chủ đề ở trang
web Khám Phá.
Tất cả các nguồn tài liệu đều có sẵn cho mọi người sử dụng
mà không buộc phải có bất cứ sự đóng góp nào. Tuy nhiên,
nếu bạn ao ước hỗ trợ tài chính cho Mục vụ Lời Sống Hằng
Ngày, thì bạn có thể làm điều đó theo đường dẫn dưới đây.
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