Chương 2
SỨ ĐỒ GIĂNG ĐƯA RA MỘT SỐ CÂU TRẢ LỜI
Chúng ta đã chờ đợi Sứ đồ Ma-thi-ơ bày tỏ về ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU trong sách
Phúc Âm của ông, bởi vì ông đã viết riêng cho người Do Thái; nhưng Đức Thánh Linh lại chọn
Giăng, môn đồ mà Chúa Giê-su yêu, để chia sẻ về những lẽ thật cho chúng ta. Nhưng tại sao lại
là Giăng? Bởi vì Giăng đã viết sách Phúc Âm của ông để chứng minh rằng Chúa Giê-su chính là
ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU, Con Đức Chúa Trời. “Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các
ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi
tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20 :30-31). Giăng đã viết như một nhà thần học
để chứng tỏ thần tính của Đức Chúa Giê-su Christ, nhưng ông cũng viết như một nhà truyền giáo,
hầu kêu gọi đọc giả của ông đặt niềm tin nơi Cứu Chúa Giê-su để nhận được sự sống đời đời.
Bên cạnh lời làm chứng của ông trong Giăng 20 :30-31, Giăng đã trích dẫn bảy lời chứng của
những nhân chứng khác nữa để quả quyết rằng Đức Chúa Giê-su Christ chính là Con Đức Chúa
Trời:


Giăng Báp-tít: “Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức
Chúa Trời” (Giăng 1:34).



Na-tha-na-ên: “Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời” (Giăng 1:49).



Những người Sa-ma-ri: “Vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính
Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian” (Giăng 4:42).



Phi-e-rơ: ”Chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức
Chúa Trời” (Giăng 6:69).



Người ăn mày mù được chữa lành: “Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn
sấp mình xuống trước mặt Ngài” (Giăng 9:38).



Ma-thê, chị em của Ma-ri và La-xa-rơ: "Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi
tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.” (Giăng
11:27).



Sứ đồ Thô-ma: “Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng
20:28).

Cùng với những lời tuyên bố về ĐẤNG TA LÀ của Ngài, chính Đức Chúa Giê-su cũng
đã tuyên bố rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời từ Thiên Đàng và được Đức Chúa Cha sai đến. Hãy
đọc kỹ lời phán của Chúa chúng ta trong Giăng 5:24-27 và 10:22-39, cùng với lời cầu nguyện
của Ngài được chép trong Giăng 17. Một số nhà nghiên cứu sách Tin Lành Giăng tin rằng những

lời của Chúa chúng ta trong Giăng 4:26 và 8:24,28,58, cũng như 13:19 và 18:5-6, tất cả đều “đầy
tính thần học” và xác quyết thần tính của Ngài là ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU vĩ đại. Có phải
Ngài đã nói với người đàn bà Sa-ma-ri rằng, “Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng
đó”? Có phải Ngài cũng đã cảnh báo với những người Do Thái vô tín rằng “vì nếu các ngươi
chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi?” (xem trong Giăng 8:24).
Một trong những từ chìa khóa trong sách Tin Lành Giăng đó là sự sống, nó được sử dụng
ít nhất ba mươi sáu lần; và bảy lời tuyên bố về ĐẤNG TA LÀ đều có liên hệ đến chủ đề về đời
sống thuộc linh trong Đấng Christ của Giăng. Đức Chúa Giê-su nói Ngài chính là “bánh của sự
sống” (Giăng 6 :35,48, cũng xem trong câu 51,58) và là “ánh sáng của sự sống” (Giăng 8 :12).
Qua Lời Chúa chúng ta được “nuôi dưỡng” và bước đi theo Ngài cùng trải nghiệm sự sống mà
Ngài đã hứa ban. Ngài là cái cửa (cổng) của chiên, Ngài cho phép chúng ta “vào ra” cùng tận
hưởng sự tự do và đời sống sung mãn (Giăng 10 :7-10). Ngài cũng là Người Chăn Hiền Lành đã
phó chính sự sống Ngài để chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời (Giăng 10:11, 15, 17-18).
Đức Chúa Giê-su phán cùng Ma-thê rằng: “Ta là sự sống lại và sự sống;” (Giăng 11:25-26 ; cũng
xem trong 5:24), và với các môn đồ Ngài cũng đã phán “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống”
(Giăng14:6). Đức Chúa Giê-su chính là “gốc nho thật”, và chúng ta là nhánh. Bởi vì sự sống mà
Ngài truyền cho chúng ta khi chúng ta ở trong Ngài, sẽ khiến chúng ta được kết nhiều quả hầu
làm sánh danh Cha là thể nào (Giăng 15:1-5).
Trong lời phán về ĐẤNG TA LÀ của Ngài, Đức Chúa Giê-su đã không chỉ nói với chúng
ta Ngài là ai, mà còn nói cho chúng ta biết điều mà Ngài có thể làm cho chúng ta và chúng ta có
thể trở nên thế nào nhờ có Ngài. Nếu chúng ta đói khát thuộc linh, Ngài mang đến cho chúng ta
bánh của sự sống. Với những ai đang bước đi trong sự tối tăm, Ngài ban cho ánh sáng của sự
sống; và chúng ta cũng không cần phải sợ sự chết, bởi vì Ngài là sự sống lại và sự sống. Chúng ta
có thể được đảm bảo sẽ lên Thiên Đàng không? Chắc chắn là vậy, bởi vì Ngài là “đường đi, lẽ
thật và sự sống” (Giăng 14:6). Có thể nào đời sống chúng ta được kết quả cho sự vinh hiển của
Ngài? Vâng! phải, nếu chúng ta cứ ở trong Ngài và đến gần sự sống của Ngài.
Trong Đức Chúa Giê-su Christ, ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU vĩ đại, chúng ta có thể có
được tất cả mọi điều mà chúng ta cần!

