Ngươi Nghĩ Ta Là Ai ?
“Ngươi nói ta là ai ?”
Với câu hỏi đó, Chúa Giê-su đối diện với các môn đệ một vấn đề quang trọng nhất mà họ phải đương đầu
trong đời. Ngài đã từng sống chung với họ và có những lời tự xưng táo bạo về cá tính và quyền lực của
ngài. Đến lúc họ phải một là tin hai là phủ nhận những gì Chúa đã dạy.
Còn bạn, bạn nói Giê-su là ai? Câu trả lời của bạn sẽ định đoạt không những tiêu chuẩn đạo đức, mà còn
vận mệnh bất diệt của bạn. Hãy xem xét những gì Kinh Thánh tuyên bố về Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su là Thượng Đế
Khi Giê-su còn ở trên trần gian này, có nhiều sự hiểu lầm về Ngài. Có nhiều người cho ông là một người
uyên bác. Có người nghĩ ông là một nhà tiên tri vĩ đại. Lại có nhiều người khẳng định là ông bị điên. Và
có rất nhiều người không thể khẳng định được và cũng không quan tâm. Nhưng Giê-su đã nói, “Ta với
Cha là một” (Giăng 10:30). Có nghĩa là, Giê-su tự nhận là đấng Thượng Đế giáng thế làm người.
Ngày nay, rất nhiều người không hiểu rằng Giê-su tự nhận mình là Thượng Đế. Những người này cho
rằng ông là một nhà dạy đạo vĩ đại. Nhưng ngay cả kẻ thù của ông hiểu lời ông nhận làm Thần. Vì vậy
mà họ ráng ném đá giết ông (Giăng 5:18; 10:33) và cuối cùng khiến cho ông bị đóng đinh thập tự giá
(Giăng 19:7).
Nhà thần học C.S. Lewis có quan sát, “Bạn có thể coi ông như là một người khùng, bạn có thể nhổ nước
miếng vào ông và giết ông như một con quỷ; hoặc bạn có thể quỳ xuống chân ông và gọi ông là Chúa và
Thượng Đế . Nhưng hãy đừng tạo ra điều bênh vực phi lý là ông là một nhà dạy đạo vĩ đại . Ông ấy đã
không để điều đó có được.” (Mere Christianity Macmillan, 1952], pp. 40-41.
Nếu lời khai trong Kinh Thánh về Giê-su là đúng thì ông ấy là Thượng Đế.
Giê-su là Thánh
Thượng Đế là thánh thiện (Ê-sai 6:3). Vì vậy Ngài không thể vi phạm hay tán thành điều ác (Gia-Cơ
1:13). Như Thượng Đế, Chúa Giê-su biểu hiện mọi đặc tính của Thượng Đế. Đoạn Cô-lô-se 2:9 có viết:
“Vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trong thân xác.” Ông là vị thánh hoàn hảo (Hêbơ-rơ 4:15). Ngay cả kẻ thù của ông cũng không vạch tội ông được (Giăng 8:46). Như vậy, Thượng Đế
đòi hỏi chúng ta phải thánh thiện. Đoạn 1 Phê-rơ 1:16 có ghi lại, “Các ngươi phải thánh, vì ta là thánh.”
Giê-su là Đấng Cứu Tin
Sự con người phản nghịch Thượng Đế khiến cho chúng ta bị hình phạt hủy diệt đời đời (2 Tê-sa-lô-ni-ca
1:9). Sự thật là chúng ta không tuâng theo Thượng Đế vì chúng ta không có muốn, mà cũng không có khả
năng tuâng theo. Bản chất của con người là phản nghịch Thượng Đế. Kinh Thánh có chép: “Anh chị em
đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình; sống như thế, anh chị em đã theo đường lối của đời này,
theo kẻ lãnh đạo cầm quyền chốn không trung, là tà linh hiện đang hành động trong những người không
vâng phục Đức Chúa Trời. Trước kia chúng ta cũng ở trong số người đó, tất cả đều sống theo những đam
mê của xác thịt, thỏa mãn các dục vọng của thân xác và tư tưởng mình. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta đáng

chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời như những người khác.” Trong đoạn Ê-phê-sô 2:1-3, Kinh Thánh
gọi sự chống lại Thượng Đế này là tội lỗi.
Dựa theo Kinh Thánh, tất cả mọi người đều có tội: “vì chẳng ai là không phạm tội” (1 Các Vua 8:46). “Vì
mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời,” (Rô-ma 3:23) Và chúng ta không
có khả năng cải thiện hoàn cảnh đầy tội lỗi của chúng ta. Đoạn Giê-rê-mi 13:23 có nói: “Người Ethiopia
có đổi được mầu da, con beo có đổi được đốm nó không? Các ngươi cũng vậy, đã quen làm ác, có thể nào
làm lành được?”
Điều đó không có nghĩa là chúng ta không biết làm việc thiện phát từ lòng nhân từ. Chúng ta còn biết
tham gia những sinh hoạt tôn giáo và có lòng bác ái. Nhưng chúng ta hoàn toàn bất lực trước sự hiểu thấu,
yêu, và làm vừa lòng Thượng Đế. Kinh Thánh có nói: “Chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng
không. Chẳng có ai hiểu biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; Tất cả đều lầm lạc, Đều trở thành vô
ích; Chẳng ai làm điều lành, Không được lấy một người” (Rô-ma 3:10-12).
Sự thánh thiện và công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi tội nhân phải bị sự trừng phạt bằng cái chết:
“linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Điều này thật khó hiểu cho chúng ta vì
chúng ta quen đánh giá tội lỗi theo tương đối, cứ cho một vài tội là nghiêm trọng hơn các tội khác. Tuy
nhiên, Kinh Thánh có dạy rằng tất cả các hành động tội lỗi là hậu quả của tư tưởng đầy tội lỗi và ao ước
độc ác. Vì thế sự thay đổi hành vi của mình không thể giải quyết được vấn đề tội lỗi của chúng ta hoặc
xóa đi hậu quả của nó. Chúng ta cần được thay đổi trong lòng để cho tư tưởng và ao ước được thánh
thiện.
Giê-su là đấng duy nhất có thể tha tội và thay đổi chúng ta, nhờ đó cứu giải chúng ta khỏi quyền lực và
hình phạt của tội lỗi: “Chẳng có sự cứu rỗi trong một ai khác, vì dưới trời không có danh nào khác được
ban cho loài người để chúng ta phải nhờ danh ấy mà được cứu” (Công Vụ 4:12).
Mặc dù sự công chính của Thượng Đế đòi hỏi cái chết vì tội lỗi, tình thương của Ngài đã ban cho chúng
ta một Đấng Cứu Thế mà Đấng này đã chịu hậu quả của sự hình phạt và chết cho các tội nhân: “Vì Chúa
Cứu Thế đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, Đấng công chính cho người không công chính, để đem anh
chị em đến với Đức Chúa Trời” (1 Phê-rơ 3:18). Cái chết của Chúa Giê-su thỏa mãn đòi hỏi của sự công
chính của Thượng Đế, nhờ đó Thượng Đế mới có thể tha tội và cứu rỗi ai đặt niềm tin nơi Chúa (Rô-ma
3:26). Đoạn Giăng 3:16 nói, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài,
để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc đời đời.” Chúa là “Đức Chúa
Trời vĩ đại, là Đấng Cứu Thế của chúng ta” (Tích 2:13).
Chúa Giê-su là Đối Tượng Duy Nhất Được Ưng Thuật của Niềm Tin Cứu Rỗi.
Rất nhiều người cho là niềm tin tôn giáo nào cũng được, miễn là mình thật lòng tin. Nhưng thiếu một đối
tượng có hiệu lực của niềm tin đó thì niềm tin này là vô dụng.
Nếu bạn uống thuốc độc mà nghĩ là thuốc chữa bệnh thì niềm tin bền vững cỡ nào cũng không khiến cho
bạn được hồi phục. Tương tự với điều ấy, nếu Chúa Giê-su là nguồn cứu rỗi duy nhất mà bạn đặt niềm tin
vào một người hoặc một vật nào khác thì niềm tin của bạn là vô ích.
Rất nhiều người cho rằng có nhiều đường lối đến với Thượng Đế, và mỗi tôn giáo đại diện cho một
phương diện của chân lý. Nhưng Chúa Giê-su phán rằng, “Ta chính là đường đi, lẽ thật, và sự sống, chẳng

bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Ông ấy không có tuyên bố ông là một trong các
đường lối đều chính đáng đến Thượng Đế hoặc là đường lối đến Thượng Đế chỉ vào thời đại của ông.
Nhưng ông ấy tuyên bố rằng ông là con đường duy nhất để đến Thượng Đế lúc bấy giờ và muôn đời.
Giê-su là Chúa
Tư tưởng hiện đại cho rằng con người là một sản phẩm của sự tiến hóa. Nhưng Kinh Thánh nói chúng ta
đã được tạo ra bởi một Đấng Thượng Đế nhân xưng để chúng ta yêu thương, phục vụ, và thưởng thức tình
bằng hữu với Ngài đời đời.
Cuống Tân Ước có tiết lộ rằng Chúa Giê-su là đấng tạo ra tất cả mọi thứ (Giăng 1:3; Cô-lô-se 1:16). Do
đó Ngài làm chủ và nắm quyền tất cả mọi thứ (Thi-Thiên 103:19). Điều ấy có nghĩa là Ngài có quyền
trong đời sống của chúng ta và chúng ta nợ Ngài sự phục tùng tuyệt đối, sự vâng lời, và sự thờ phượng.
Đoạn Rô-ma 10:9 nói, “Vì nếu miệng ngươi xin nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức
Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu.” Xin nhận Giê-Su là Chúa có nghĩa là
khiêm tốn phục tùng trước quyền lực của Ngài (Phi-líp 2:10-11). Đặt niềm tin vào điều Đức Chúa Trời đã
khiến Ngài từ chết sống lại có nghĩa là tin vào sự phục sinh của Ngài là một sự kiện lịch sử--là một tột
điểm của đức tin Cơ Đốc và là cách mà Đức Chúa Trời xác nhận thần tính và quyền năng của Đức Con
(Rô-ma 1:4; Công Vụ 17:30-31).
Niềm tin chân thật lúc nào cũng kèm theo với sự ăn năn từ tội lỗi. Sự ăn năn không chỉ là cảm thấy buồn
rầu và có lỗi về tội của mình; mà còn là chấp nhận với Chúa là mình đầy tội ác, thú nhận tội lỗi với Ngài,
và quyết tâm từ bỏ tội lỗi và theo đuổi điều thánh thiện (Ê-sai 55:7). Chúa Giê-su có nói, “Nếu các con
yêu kính Ta, các con sẽ giữ các điều răn của Ta” (Giăng 14:15) và “Nếu các người kiên trì trong đạo Ta
dạy thì các người mới thật là môn đệ Ta” (Giăng 8:31).
Chỉ tin vào sự thực nào đó về Chúa thì không đủ. Ngay cả quỷ sa tăng và các quỷ cũng tin những điều ấy
(Gia-cơ 2:19), nhưng chúng không yêu kính và vâng lời Ngài. Niềm tin của chúng không chân thật. Đức
tin cứu rỗi chân thật luôn luôn đáp lại bằng sự vâng phục (Ê-phê-sô 2:10).
Giê-su là Chúa đầy chủ quyền. Khi bạn vâng lời Ngài, bạn nhìn nhận quyền thế Chúa và vâng phục quyền
lực của Ngài. Điều ấy không có nghĩa là sự vâng phục của bạn luôn luôn hoàn hảo, nhưng đó sẽ là mục
đích của bạn. Không có phạm vi nào của đời sống bạn mà bạn sẽ chiếm giữ từ Ngài.
Chúa Giê-su là Quan Tòa
Những ai từ chối Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế của họ thì sẽ phải đối diện với Ngài là quan tòa: “Trong
quá khứ, Đức Chúa Trời đã bỏ qua sự ngu muội ấy, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh cho tất cả loài người phải
ăn năn, vì Ngài đã ấn định một ngài để phán xét nhân loại cách công minh, do một Người Ngài đã chỉ
định. Đức Chúa Trời đã xác chứng cho mọi người bằng cách khiến Người sống lại từ cõi chết” (Công Vụ
17:30-31).
Đoạn 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9 có nói, “Và cho anh chị em, những kẻ bị hoạn nạn, được nghỉ ngơi cũng như
chúng tôi khi Chúa Giê-su từ trời hiện đến cùng với các thiên sứ quyền năng của Ngài trong ngọn lửa
hừng để trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời, những kẻ không vâng phục Phúc Âm

của Chúa Giê-su chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hủy diệt đời đời, bị phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa
và quyền năng vinh quang của Ngài.”
Bạn Sẽ Đáp Lại Thế Nào?
Kinh Thánh nói Giê-su là ai ? Là Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Thánh, Đấng Cứu Thế, đối tượng hữu
hiệu duy nhất của niềm tin cứu rỗi, Chúa quyền năng, và là Quan Tòa công chính.
Bạn nói Giê-su là ai? Đó là câu hỏi không ai có thể tránh được. Ngài duy nhất có thể cứu rỗi bạn—phóng
thích bạn khỏi sức mạnh và hình phạt của tội lỗi bạn. Ngài duy nhất có thể thay đổi bạn, phục hồi tình
bằng hữu của bạn với Đức Chúa Trời, và ban cho bạn một đời sống có mục đích đời đời. Bạn sẽ ăn năn và
tin Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế của bạn không?

