BÀI HỌC VỀ NHỮNG YẾU CẦN
HIỂU BIẾT VỀ SỰ CỨU RỖI
BÀI 2: ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI? NGÀI NHƯ THẾ
NÀO?

Nếu bạn đã suy tư những câu hỏi về Đức Chúa Trời và bản
chất của Ngài, bài học này sẽ khuyến khích bạn tra xem
Kinh Thánh để có câu cho câu trả lời.
Một sự kiện là chúng ta không thể thực sự hiểu được sự
cứu rỗi nếu không được làm quen với Đức Chúa Trời và
bản chất của Ngài. Đọc bài này để hiểu rõ hơn về nền tảng
đức tin của bạn - chính Đức Chúa Trời!

Chúng ta đều có những
giấc mơ mà chúng ta
không thể chờ đợi để
thành đạt. Nhưng không
phải mọi giấc mơ thuộc về
Đức Chúa Trời. Tiếp tục
đọc để biết làm thế nào
Môi se học được nghệ
thuật của sự đầu phục.

An thường hướng ra bên ngoài cửa sổ để nhìn những vì sao và
tự hỏi tại sao các ngôi sao lại ở đó, và lý do tại sao cô ấy ở đó để
xem chúng. Cô tự hỏi về sự sáng tạo và liệu có một Đức Chúa
Trời hay các thần linh cai trị trên tất cả mọi vật. Cô tự hỏi nếu có
một Đức Chúa Trời và không biết Ngài có biết đến cô. Những gì
bạn sẽ nói với An?

PHẢN HỒI
Trong một thế giới bị
xáo trộn như cách
chúng ta đang gặp
phải, nhưng đây
chúng ta có thể bắt
đầu đặt những câu hỏi
thú vị về Đức Chúa
Trời. Nhưng bạn
không cần phải đi du
lịch khắp nơi trên thế
giới hoặc kiêng ăn
trong 40 ngày để tìm
câu trả lời. Bạn chỉ cần
quay về với Kinh
Thánh, Lời của Đức
Chúa Trời, để tự giáo
huấn chính mình.

Ai là Đức Chúa Trời đối với bạn? Chúng ta có thể thực sự biết Đức
Chúa Trời hay không? Một số người mất cả cuộc đời để tìm câu trả
lời cho câu hỏi này. Một số người khám phá về Chúa cách dễ dàng và
một số không bao giờ tìm thấy gì cả. Con người đã tạo ra nhiều giả
thuyết về Đức Chúa Trời là Ai và làm thế nào chúng ta liên hệ với
Ngài. Ví dụ, những người vô thần tin rằng không có Đức Chúa Trời đấy là chúng ta tạo ra các ý tưởng về Đức Chúa Trời từ lâu trước khi
khoa học giải thích thế giới. Đa thần thuyết đang có ý kiến rằng có rất
nhiều vị thần, có lẽ vì có nhiều thần như vậy nên chúng ta không bao
giờ có thể biết tất cả. Bất khả tri thuyết cho là không chắc chắn về sự
hiện hữu của Đức Chúa Trời, và chỉ nói một cách thực tế rằng không
ai biết được Đức Chúa Trời. Những người theo Phiếm thần thuyết tin
rằng "tất cả mọi vật đều là Đức Chúa Trời bao gồm cả con người,
trong khi những người Phân tâm học nói rằng khái niệm về Đức Chúa
Trời chỉ là một ảo tưởng, một ý tưởng mà chúng ta đã tạo ra trong
tâm trí để được hỗ trợ và thêm năng lực.
Trong một thế giới đầy cuồng loạn, bị xáo trộn như cách chúng
ta đang gặp phải, đây cũng có thể là dịp tiện để chúng ta bắt đầu
đặt những câu hỏi thú vị về Đức Chúa Trời. Nhưng bạn không
cần phải đi du lịch khắp nơi trên thế giới hoặc kiêng ăn trong 40
ngày để tìm câu trả lời. Bạn chỉ cần quay về với Kinh Thánh, Lời
của Đức Chúa Trời, để tự giáo huấn chính mình. Chúa đã ban cho
chúng ta Lời của Ngài, được viết ra, để chúng ta có thể biết Ngài!
Trong sách đầu tiên của Kinh Thánh, Sáng thế ký, Chương 1 cho
biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Ngài đã
tạo dựng nên thế giới này và cũng tạo dựng loài người. Mọi
người có thể có quan điểm khác nhau về cách thế giới đã ra đời,
nhưng chỉ có Kinh Thánh cho chúng ta sự thật về cách Đức Chúa
Trời - Đấng Tạo Hóa hà hơi sự sống vào thế giới này và vào con
người - vật sáng tạo quý giá của Ngài.
Trái ngược với những gì mà các người theo chủ thuyết đa thần
tin tưởng thì Kinh Thánh khẳng định sự kiện Đức Chúa
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Trời là một thật rõ ràng. Phục truyền. 6: 4 xác chứng cho chúng ta,
"Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giêhô-va có một không hai." Những người Do Thái đọc thuộc lòng câu
này hai lần mỗi ngày để họ sẽ không bao giờ quên điều này. Tuy
nhiên, đây không phải là câu duy nhất trong Kinh Thánh cho chúng ta
biết về chủ quyền của Đức Chúa Trời. 1 Cô rinh tô 8: 5-6, Xuất. 7: 1 và
Thi thiên 82: 6 nhắc đi nhắc lại rằng Đức Chúa Trời là một. Ê sai 46: 9
đi một bước xa hơn bằng cách nói với chúng ta rằng, không thể so
sánh Đức Chúa Trời với ai cả. Đức Chúa Trời nói: " Vì Ta là Đức Chúa
Trời, chẳng có Chúa nào khác; Ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có ai giống
như Ta.”
Khi nói về thuộc tính này của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên
nhầm lẫn với giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi, đơn giản chỉ có nghĩa là
Đức Chúa Trời đã mạc khải chính mình Ngài trong lịch sử qua Ba Thân
Vị - Đức Chúa Cha hoặc Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Con hay Đức Chúa
Giê xu Christ và Đức Chúa Thánh Linh. Và trong khi giáo lý này thường
bị hiểu sai theo nghĩa Đức Chúa Trời hiện hữu trong 3 Đức Chúa Trời
khác nhau, trong khi đó, Kinh Thánh dạy chúng ta Một Đức Chúa Trời
hiện hữu thể hiện qua Ba Ngôi hay Ba Thân Vị. Đây cũng chỉ rõ ra rằng
Đức Chúa Cha (1 Tê. 1: 1, 2 Phi e rơ 1:17), Đức Chúa Con (1 Giăng 5:20,
Tít 2:13) và Đức Chúa Thánh Linh (Công vụ. 5: 3-4, 2 Cô rinh tô 3 : 17)
đều là Đức Chúa Trời hay Đức Chúa Trời. Ba Ngôi hiệp một như một.
Một câu hỏi rất phổ biến thường gặp là Đức Chúa Trời là Thần hay
Thân Vị, nhưng giáo lý về Đức Chúa Trời Ba Ngôi cho chúng ta biết
rằng Ngài là cả hai. Ngài không chỉ tồn tại là Thần Linh, nhưng cũng thể
hiện qua Ba Thân Vị có mọi cá tính. Đức Chúa Trời là Thần, chúng ta
không thể tìm gặp Ngài qua năm giác quan của chúng ta (thấy, nghe,
sờ, ngửi hoặc nếm), nhưng chúng ta biết rằng Ngài đang hiện diện với
chúng ta (Giăng 4:24). Trong thực tế, Kinh Thánh cho chúng ta biết
trong Thi thiên 139: 7-12 rằng Đức Chúa Trời có mặt ở khắp nơi, và
không có bất cứ nơi nào mà tác giả đi, đều không thể trốn thoát khỏi
sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời có cá tính, giống như Bạn và tôi, và đó là lý do tại sao
Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh của
Ngài. Ngài cũng có tình cảm và cảm xúc. Và Ngài biết chính xác những
gì đang xảy ra bất cứ nơi nào. Thi thiên 147: 4-5 cho chúng ta biết Đức
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1 Giăng 4:10 cho
chúng ta biết, "Nầy sự
yêu thương ở tại đây:
ấy chẳng phải chúng
ta đã yêu Đức Chúa
Trời, nhưng Ngài đã
yêu chúng ta, và sai
Con Ngài làm của lễ
chuộc tội chúng ta."
Đức Chúa Trời yêu
thương chúng ta rất
nhiều, Ngài đã sai
chính Con Một của
Ngài chết thế trên
thập tự giá đền tội cho
chúng ta.

Bạn có muốn trải
nghiệm tình yêu và sự
nhân từ của Ngài
trong cuộc sống của
Bạn hôm nay không?
Còn điều gì tốt hơn
nữa khi có một Đấng
Quyền Uy và Năng lực
Vô Đối trên vũ trụ ở
bên cạnh chúng ta,
luôn theo dõi và chăm
sóc chúng ta..

Chúa Trời là Đấng Toàn Tri và không có gì mà Ngài không biết.
Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng với tất cả sức mạnh hay
quyền lực tuyệt đối. Ma thi ơ 19:26 nói rằng Đức Chúa Trời
toàn năng có khả năng và thẩm quyền để làm bất cứ điều gì
Ngài muốn. Nhiều người trong chúng ta sẽ tìm được sự an ủi
khi biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Bất Biến, không hề thay
đổi. Ngài không bao giờ thay đổi bản thể vĩnh cửu và mục đích
của Ngài cùng cách Ngài hành xử với mọi người. Ma la chi 3: 6
nói rằng Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi.
Thật khó để chúng ta không kính phục Đức Chúa Trời, Đấng
Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại, Đấng Bất Biến, là Thần cùng là
Thân vị. Và Bạn có thể nghĩ rằng một Đức Chúa Trời Toàn Năng
toàn hảo như thế sẽ muốn tách biệt Ngài khỏi chúng ta là
những kẻ sa ngã, tội lỗi, vô danh hay luôn thay đổi, phải không?
Nhưng thay vì làm như vậy, Ngài yêu thương chúng ta mà
không có ai khác làm như Ngài. Kinh Thánh lặp đi lặp lại cho
chúng ta nhiều lần rằng Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài yêu
thương con người mặc dầu họ yêu mến Ngài trở lại hay không.
Chúng ta có thể tức giận với Ngài hoặc thậm chí ghét thì Ngài
vẫn không quan tâm đến, nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng ta
bằng cả trái tim của Ngài.
1 Giăng 4:10 cho chúng ta biết, "Nầy sự yêu thương ở tại đây:
ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã
yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta."
Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất nhiều, Ngài đã sai chính
Con Một của Ngài chết thế trên thập tự giá đền tội cho chúng
ta.
Thực tế, trong khi nhân loại không thể nào chạy tội trước mặt
Đức Chúa Trời hằng sống và lý do cho sự thịnh nộ của Ngài
được tiết lộ cho chúng ta trong Rô-ma 1: 18-23, "Vả, cơn giận
của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không
tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự
không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết
được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa
Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi
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những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép
đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem
thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể
chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh
Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý
tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng
mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức
Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát,
hoặc của điểu, thú, côn trùng. “ Phân đoạn Thánh Kinh này có nghĩa là
Điều này cho thấy tại một thời điểm trong lịch sử, con người cố tình tạo
các vị thần cho riêng mình thay vì tin theo Đấng Chân Thần là Đức Chúa
Trời Hằng Sống. Đây là lý do tại sao con người có tội trước mặt Đức
Chúa Trời và xứng đáng bị Ngài trừng phạt. Thay vì trừng phạt chúng ta,
Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất nhiều, đến nỗi đã ban Con Một
của Ngài là Chúa Giê xu để mang những hình phạt tội lỗi thế cho chúng
ta. Đức Chúa Trời là thẩm phán công bình, hứa hẹn sẽ cứu chúng ta khỏi
tiền công của tội lỗi. Thực thế, mặc dù Ngài là Đấng công bình trên mọi
phương diện, Ngài đã gánh lấy hình phạt tội lỗi của chúng ta trên chính
mình bằng cách chết trên thập tự giá, để chúng ta sẽ không phải gánh
chịu cơn thịnh nộ của Ngài nếu chúng ta chỉ tin vào Ngài. Đó là mức độ
tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và thế giới của Ngài. Ngài
là Đức Chúa Trời tốt lành người và muốn những điều tốt nhất cho chúng
ta.
Bạn có muốn trải nghiệm tình yêu và sự nhân từ của Ngài trong cuộc sống
của Bạn hôm nay không? Còn điều gì tốt hơn nữa khi có một Đấng Quyền
Uy và Năng lực Vô Đối trên vũ trụ ở bên cạnh chúng ta, luôn theo dõi và
chăm sóc chúng ta. Lần tới, khi bạn nhìn lên các vì sao, hãy cảm ơn Chúa
vì Ngài là Ai và Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể
có niềm vui được biết Ngài!
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TÓM LƯỢC
• Đức Chúa Trời là một và Ngài thể hiện hay bày tỏ
chính mình Ngài trong Kinh Thánh qua Đức Chúa Cha, Đức
Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh.
 Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn
Tại, Bất Biến, Tể Trị, tốt lành, chậm giận và giàu tình yêu
thương.
 Đức Chúa Trời rất yêu thương chúng ta, trong khi
chúng ta còn là tội nhân, Ngài đã sai Chúa Giê xu chết vì
chúng ta.

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN
• Sự nhận thức của Bạn về Đức Chúa Trời đã thay đổi
như thế nào trong những năm qua?
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• Làm thế nào bạn có thể giúp những bạn bè không tin
có được nhận thức chính xác về Đức Chúa Trời?

• Những kiến thức về các thuộc tính của Đức Chúa Trời
có kéo Bạn gần gũi hơn với Ngài, hay không?

• Những từ liệu nào mà bạn sẽ sử dụng để mô tả Đức
Chúa Trời? Những từ liệu này có đến từ Kinh Thánh
hay không? Nếu vậy, bạn có thể tìm thấy các trưng
dẫn ở đâu trong Kinh Thánh?
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