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ĐÂU LÀ CHÂN LÝ 
VỀ 
ĐỨC CHÚA TRỜI?  
TRONG BÀI NÀY, BẠN SẼ HỌC VỀ  
 

• Tại Sao Bạn Cần Biết Chân Lý Về Đức Chúa Trời?  
• Làm Thế Nào Bạn Có Thể Hiểu Lẽ Thật Về Đức Chúa Trời?  
• Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào?  
• Đức Chúa Trời Muốn Bạn Thờ Phượng Ngài Như Thế Nào?  

 
PHẦN 1  

TẠI SAO BẠN CẦN BIẾT CHÂN LÝ VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI? 
 
Bạn cần biết lẽ thật về Đức Chúa Trời:  
 
Đức Chúa Trời Là Ai?  

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng  Tể Trị và Đấng Phán Xét cả vũ 
trụ.  Là Đấng Tạo Hóa, Ngài dựng nên muôn vật đang hiện hữu. Là Đấng 
Tể Trị, Ngài có những luật lệ để làm ích lợi cho tất cả các sinh vật Ngài đã 
dựng nên và cho thế giới của Ngài. Là Đấng Phán Xét, Ngài sẽ quyết định 
phần thưởng cuối cùng cho con người tùy theo cách họ đáp ứng với Ngài. 
Do Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, Đấng cai trị và Đấng phán xét, bạn 
cần biết lẽ thật về Ngài cũng như chương trình Ngài dành cho bạn.  

 Đức Chúa Trời cũng là người Cha đầy lòng yêu thương; Ngài ban cho bạn niềm vui thực 
sự. Bạn cần biết Ngài để vui hưởng tình yêu và những ơn phước của Ngài.  
 
Vì Đây Là Điều Quan Trọng Đối Với Vấn Đề Sinh Tử Của Bạn  
 Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống. Ngài ban cho bạn một cuộc sống tốt đẹp, đầy trọn 
hơn và một cuộc sống hoàn hảo không bao giờ dứt sau sự chết.  
 

Xin Bạn Học Thuộc Lòng Câu Kinh Thánh   
Giăng 17: 3 - Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, 
cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến. 
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Vì Để Làm Đẹp Lòng Chúa, Chúng Ta Phải Biết Về Ngài  
 Con cái Đức Chúa Trời yêu mến Ngài và muốn làm đẹp lòng Ngài. Nếu bạn đã tiếp nhận 
Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì giờ đây bạn đã là con cái của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ 
muốn biết rõ hơn về Cha Thiên Thượng của bạn mỗi ngày cũng như tìm ra những điều Ngài 
thích để bạn có thể làm đẹp lòng Ngài trong mọi điều bạn làm. Đây là cách duy nhất để tìm ra sự 
thỏa lòng thật sự trong cuộc sống vì bạn được tạo dựng nên để làm những điều làm đẹp lòng 
Chúa.  
 

 
THỰC HÀNH 

Xin bạn điền vào ô trống  
Việc tôi phải biết lẽ thật về Đức Chúa Trời là điều quan trọng bởi vì 

• …………………………. Đức Chúa Trời ………………………………………….. 
• Đây là vấn đề của ……………………………….….. hoặc ……….……………….. 

cho tôi.  
• Để ……………………………… Đức Chúa Trời, tôi cần …………….…………… 

Ngài. 
• Theo Giăng 17:3, chính là …………………………. Để con người nhìn biết Cha, 

…………………………………………….. và biết ……………đã sai đến.  
 
 

PHẦN 2  
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN CÓ THỂ HIỂU BIẾT LẼ THẬT VỀ 

ĐỨC CHÚA TRỜI? 
 
Bằng Cách Nhìn Vào Những Công Việc Của Ngài 
 Bạn có thể biết đôi điều về một người khi nhìn vào công việc của người đó. Khi nhìn vào 
thế giới mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, bạn biết Ngài là Đấng rất khôn ngoan và đầy quyền 
năng.  

 
Rô-ma 1:20 - Bởi 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. Nên họ 
không còn lý do chữa tội. 

 
Từ Người Khác  

Bạn có thể tìm ra sự thật về một người nào đó từ những người biết họ một cách cá nhân. 
Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy những phần ký thuật đầy hào hứng về nhiều người biết 
Chúa một cách riêng tư. Ngài trò chuyện với họ, giải quyết những nan đề cho họ và chu cấp nhu 

 
13 

 



cầu của họ. Ngài chữa lành thân thể của họ và ban cho họ sức mạnh và niềm vui. Đức Chúa Trời 
vẫn không thay đổi. Ngày nay trên mỗi lục địa, bạn vẫn có thể tìm thấy hàng ngàn những người 
đã hiểu biết và yêu mến Chúa. Họ sẽ cho bạn biết Ngài là Đấng lạ lùng như thế nào.  

 
I Giăng 1: 3 - Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em 
cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa 
Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ.  

 
Từ Những Điều Chúa Phán  
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 Bạn có thể hiểu một người qua việc đọc những gì  
người đó viết và qua việc nghe người đó trò chuyện. Đức  
Chúa Trời phán với bạn qua Kinh Thánh. Nhờ đó, bạn  
khám phá ra bản tính, chương trình, tình cảm và tình yêu  
thương Ngài dành cho bạn.  
 

Giăng 5: 39 - Các người nghiên cứu Kinh Thánh… Chính Kinh Thánh cũng làm chứng 
về Ta. 

Qua Kinh Nghiệm Cá Nhân 
 Bạn có thể hiểu biết rõ về một người khi sống gần với họ, trò chuyện và làm việc chung 
với người đó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu Ngài theo cách đó, vì vậy, Chúa đã ban Con 
Ngài, là Chúa Giê-xu Christ đến sống giữa con người. Chúa Giê-xu cũng giống như Cha Ngài 
nên qua Ngài, chúng ta có thể nhìn thấy đặc tính của Đức Chúa Trời. Bạn có thể biết Đức Chúa 
Trời qua Đấng Christ.  
 

Hê-bơ-rơ 1:1-3 - Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ 
chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta 
bởi Con Ngài,…… Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng 
của bổn thể Ngài.  

 
 Khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa, Ngài sẽ bày tỏ Đức Chúa Trời cho 
bạn. Khi trò chuyện với Chúa trong những lời cầu nguyện và đọc lời Ngài, bạn sẽ kinh nghiệm 
được sự hiện diện và biết Ngài theo cách mà bạn chưa từng nghĩ đến.  
 

Giăng 14: 21, 23  - Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, 
và tỏ cho người biết ta. …..Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu 
người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 
 
 
 
 



 
 

THỰC HÀNH 
 
Dưới đây là năm cách để hiểu rõ về Đức Chúa Trời. Bạn sẽ có sử dụng tất cả năm cách 
này để hiểu Ngài không? Gạch dưới những cách mà bạn cần làm hay sẽ làm thường 
xuyên hơn.  

• Cảm kích công việc của Ngài trong tự nhiên  
• Lắng nghe những ai biết Ngài và Lời Ngài  
• Đọc Kinh Thánh, là quyển sách của Chúa  
• Học biết về Con Trời, là Chúa Giê-xu Christ  
• Trò chuyện với Đức Chúa Trời một cách cá nhân qua lời cầu nguyện  

 
 

PHẦN 3  
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG NHƯ THẾ NÀO? 

 
Đức Chúa Trời Là Một Đấng Thần Linh Vô Hạn Và Là Đấng Đời Đời  
 Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian, không gian và những định luật thiên 
nhiên như chúng ta. Ngài luôn luôn tồn tại và sẽ luôn hiện hữu. Ngài có mặt ở khắp mọi nơi. 
Chúa biết mọi điều và có thể làm bất cứ điều gì.  
 
Đức Chúa Trời Là Đấng Ba Ngôi Trong Một (Tam Vị Nhứt Thể) 
 Một số người cho rằng Đức Chúa Trời như một động lực khách quan đang điều khiển vũ 
trụ, hay là một ảnh hưởng lâu bền. Nhưng chúng ta biết rằng Ngài là một Đấng có suy tưởng, 
cảm xúc và hành động.  

Thật vậy, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là Đấng Ba Ngôi trong một, là Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh có cùng một bản chất, quyền 
năng và mục đích. Cả ba cùng hành động hòa hiệp trọn vẹn như một Đấng - một Đức Chúa Trời.  
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Ma-thi-ơ 28: 19 - Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh 
Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm 
cho họ. 

 
Đức Chúa Trời Là Tình Yêu Thương  

 

Đức Chúa Trời là tình yêu thương - tình yêu là bổn tánh của Ngài. Chúa yêu 
thương mọi người. Ngài yêu thương bạn và muốn ban cho bạn điều tốt nhất trong 
cuộc đời. Chúa cũng muốn bạn sống với Ngài trong ngôi nhà tuyệt diệu trên thiên 
đàng.  



I Giăng 4: 8 - Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu 
thương. 

Đức Chúa Trời Là Đấng Toàn Hảo 
Đức Chúa Trời là Đấng hoàn toàn tốt lành, trong sạch, chân thật và công bình trong mọi điều 
Ngài làm. Ngài cũng là Đấng rời rộng và nhân từ.  
  

Ma-thi-ơ 5: 48 - Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. 
 
Đức Chúa Trời Là Đấng Công Bình  
 Đức Chúa Trời là vị quan tòa công bình. Điều này có nghĩa là Chúa luôn thực hiện những 
gì là công bình. Chúa yêu tất cả mọi người và Ngài mở đường cho họ biết về Ngài qua Chúa Giê-
xu Christ. Chúa ban thưởng cho những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu bằng cách ban cho họ sự sống 
đời đời. Những ai chống lại Chúa Giê-xu và đi theo Sa-tan sẽ phải chịu lấy hình phạt mà Chúa đã 
định cho Sa-tan. Qua Chúa Giê-xu Christ, Chúa muốn cứu chúng ta khỏi tội lỗi và những ảnh 
hưởng của nó. Nhưng nếu chúng ta không để Ngài cứu mình, Chúa sẽ để chúng ta nhận biết về 
hậu quả từ những hành động sai trật của chúng ta.  

 
Thi thiên 19:9 - Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các 
mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. 

 Rô-ma 3: 26 - Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình 
và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. 
 
Đức Chúa Trời Biết Mọi Điều  
 Chúa biết về quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài nghe,  
thấy và hiểu mọi điều đang xảy ra. Chúa biết sự suy nghĩ của bạn  
và lý do của những hành động của bạn. Chúa biết điều tốt nhất  
cho bạn và muốn giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng.  
 

Sáng thế ký 16: 13 - Đấng đoái xem tôi  
 

I Giăng 3: 20 - Đức Chúa Trời…. biết cả mọi sự.  
 
Đức Chúa Trời Có Thể Làm Bất Cứ Điều Gì 
 Đấng tạo hóa đã dựng nên trong thế giới của Ngài một số tiêu chuẩn mà chúng ta gọi là 
qui luật thiên nhiên. Mọi vật đều hoạt động theo những qui luật đó. Đức Chúa Trời là Đấng vượt 
trên cả những qui luật thiên nhiên này và không bị chúng ràng buộc. Ngài thực hiện những hành 
động siêu nhiên gọi là phép lạ, những điều vượt quá khả năng của con người hay thiên nhiên.  
 Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ khi Ngài còn ở trên đất. Chúa chữa lành cho 
người bệnh, khiến người chết sống lại và thay đổi đời sống con người. Ngài vẫn là vị Thầy thuốc 
vĩ đại và vui thỏa với việc giúp chúng ta được khỏe mạnh cả về phần thuộc thể lẫn phần tâm linh.  
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 Ma-thi-ơ 19: 26 - Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. 
 Xuất Ê-díp-tô ký 15: 26 - Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi. 

 
THỰC HÀNH 

Trong số những câu dưới đây, có MỘT câu không đúng. Bạn hãy tìm và gạch bỏ câu đó. 
• Đức Chúa Trời yêu bạn và muốn giúp bạn. 
• Đức Chúa Trời là vị quan tòa công bình, là Đấng trừng phạt tội lỗi. 
• Đức Chúa Trời là Đấng vô cảm, lạnh lùng. 
• Đức Chúa Trời nhìn thấy và biết hết mọi điều ở mọi nơi. 

 
 
SUY GẪM: Bạn cảm thấy vui mừng hay khó chịu khi biết rằng Đức Chúa Trời đang trông chừng 
bạn? Tại sao?  

 
PHẦN 4  

ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN BẠN  
THỜ PHƯỢNG NGÀI NHƯ THẾ NÀO? 

 
Khi thờ phượng, chúng ta bày tỏ cho Đức Chúa Trời thấy rằng chúng ta yêu mến, tôn vinh, kính 
trọng Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa về những điều Ngài đã làm và chúng ta trò chuyện cùng Ngài. 
Trong nhiều hội thánh, bạn sẽ thấy nhiều cách thờ phượng Chúa đa dạng. Đức Chúa Trời muốn 
bạn thờ phượng Ngài như thế nào? Điều gì sẽ làm đẹp lòng Ngài?  
 
Hết Lòng Và Thành Thật  
Bạn cần nói điều mình thật sự nghĩ. Bạn cần tin Chúa và sẵn sàng vâng lời Ngài.  
 

Giăng 4: 24 - Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật 
mà thờ lạy. 
Hê-bơ-rơ 11:6 - Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là 
Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. 

 
Thờ Phượng Chỉ Một Mình Đức Chúa Trời 
 Đấng tạo hóa của bạn là Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất. Ngài không muốn bạn cầu 
nguyện với bất kỳ vị thần, thần linh, vong linh, hình tượng hay các vật nào khác.  
 

Xuất Ê-díp-tô ký 20:3 - Trước mặt ta, ngươi chớ  
có các thần khác. 
Công vụ 14: 15, 17: 29 - Chúng ta giảng Tin lành  
cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không  
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kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và 
muôn vật trong đó. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng 
Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá. 

Cảm Tạ Chúa Về Những Ơn Phước Ngài Ban  
 Trong những bài hát, lời cầu nguyện và ngay cả trong sự im lặng của tấm lòng bạn, hãy 
cảm tạ Chúa về tình yêu, sự nhân từ và về mọi ơn phước mà Ngài đã ban cho bạn.  
  

Thi thiên 98: 1 - Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một  
bài ca mới;Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: 
Thi thiên 150: 6 - Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! 
Ha-lê-lu-gia! 

 
Thờ Phượng Cách Khiêm Cung Nhưng Với Đức Tin 
 Hãy nhận biết rằng sự tốt lành của bạn không đủ để đến trước mặt một Đức Chúa Trời 
thánh khiết. Tuy nhiên, khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, Đức Chúa Trời 
đã tha thứ và tiếp nhận bạn làm con cái của Ngài. Vì vậy, hãy trò chuyện với Chúa như bạn trò 
chuyện với Cha mình và cho Ngài biết những điều bạn suy gẫm trong lòng.  
 

 
THỰC HÀNH 

• SUY GẪM: Tôi có đang thờ phượng Đức Chúa Trời theo bốn cách đã được gợi ý trong 
bài học này không? Tôi có dự định thực hiện theo bốn cách đó không?  
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 Hãy cầu nguyện với Chúa bằng lời lẽ của bạn, xin Chúa bày tỏ chính Ngài với bạn. 
Hãy thờ phượng Ngài.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN TẤT BÀI HỌC 2 
 

Hãy mở sang phần Câu hỏi ôn tập Bài học ở cuối sách. Trả lời các câu hỏi cho  Bài học 2. 
Sau đó, học tiếp bài số 3.  

 
 
 
 
 
 
 

Xin Chúa ban phước dư dật trên bạn!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


