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SỰ THẬT VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI 

(THE TRUTH ABOUT GOD) 
 

 

 GIỚI THIỆU 

 

Vào khoảng 2,000 năm trở về trước, một đứa bé được sanh ra bởi một người mẹ 

tên là Mary.  Đứa bé này được đặt tên là Jêsus.  Jêsus không phải là một em bé bình 

thường.  Mary là một người nữ đồng trinh và người đã sanh ra bé Jêsus bởi Đức Thánh 

Linh.  Sự ra đời của Ngài là một điều kỳ diệu. 

Ma-ri không hề chọn tên cho con của người.  Tên của Ngài đến từ thiên đường.  

Một vị thiên sứ bảo với Giô-sép, người sẽ trở thành chồng của Ma-ri, “Người sẽ sanh một 

trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-

thi-ơ 1:21).  Jêsus còn được gọi là Em-ma-nu-ên, có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng 

chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23).  Jêsus chính là Chúa, đến trái đất như một con người bình 

thường để cứu loài người khỏi sự trừng phạt của tội lỗi. 

 

 LÀM THỂ NÀO BẠN BIẾT JÊSUS CHÍNH LÀ CHÚA? 

 

Một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ phải thừa nhận rằng Chúa Jêsus chính là 

Chúa.  “Và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus- Christ là Chúa” (Phi-líp 2:11).  Khẳng định 

Ngài chính là Chúa trong cuộc sống của bạn lúc này đây là khôn ngoan.  Nếu Ngài là 

Chúa của bạn thì Ngài cũng chính là Chúa cứu thế.  Nếu bạn đợi đến lúc bị ép buộc phải 

gọi Ngài là Chúa thì lúc đó đã quá trễ.  Bạn sẽ bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. 

Chúa Jêsus đã cho chúng ta bằng chứng về việc Ngài chính là Đức Chúa Trời.  

Ngài đã chứng minh nó qua nhiều cách.  Những chứng cứ này được tìm trong ghi chép 

của Chúa về lẽ thật, đó là Kinh Thánh.  Bằng chứng đầu tiên là sự ra đời kỳ diệu của 

Chúa Jêsus.  Đứa bé được gọi là Jêsus chính là Chúa xuống trái đất trong hình hài một 

con người bình thường (I Ti-mô-thê 3:16). 
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Sự giảng dạy của Chúa Jêsus và ảnh hưởng của nó đối với con người thêm vào 

bằng chứng để khẳng định rằng Jêsus là Chúa.  Napolean Bonaparte, một nhà xâm lược 

nổi tiếng nhận ra rằng Chúa Jêsus còn hơn cả một con người bình thường.  Ông ta nói: 

“Để tôi nói bạn nghe, tôi biết con người.  Jêsus còn hơn cả người thường.  Charlemagne, 

Alexander và tôi đã xây dựng đế quốc, nhưng dựa trên đâu chúng tôi đã xây dựng nó?  

Bằng vũ lực!  Chúa Jêsus đã xây dựng một sự kiểm soát trong phạm vi lãnh địa rộng hơn, 

có một ý nghĩa bao la hơn chỉ bằng tình yêu.  Tôi đã truyền cảm hứng cho con người để 

họ có thể chết vì tôi, nhưng sức tưởng một người có thể chết vì tôi gần hai mươi thế kỷ 

sau khi tôi chết, tuy nhiên, đó là những gì người ta đang làm, thế giới kết thúc đi, cho 

người đàn ông này, Chúa Jêsus của Na-xa-rét.” 

Sự dẫn dắt của Chúa Jêsus là một sự cảm thông và yêu thương đối với những 

nguời lạc đường.  Chúa Jêsus, nói với chính Ngài: “Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ 

bị mất.” (Lu-ca 19:10). 

Sự hướng dẫn của Chúa cho kẻ hư mất bao gồm nhiều điều kỳ diệu.  Ngài làm 

cho người què đi được, người điếc nghe thấy, người mù sáng mắt, và mang người chết trở 

lại trần gian.  Làm Chúa, Chúa Jêsus có thể làm bất cứ chuyện gì. 

Một vài người bắt đầu nhận ra rằng Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời.  Chúa 

Jêsus hỏi các sứ đồ của mình: “Còn các ngươi thì xưng ta là ai?” (Ma-thi-ơ 16:15).  Phi-

e-rơ trả lời rằng Ngài là đấng cứu thế đã được báo trước, là con của Đức Chúa Trời.  

Chúa Jêsus rất hạnh phúc khi họ hiểu rằng Ngài là ai.  Chúa Jêsus bảo với Phi-e-rơ là 

không có người nào có thể dạy người điều này.  “Vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi 

biết điều này đâu, bèn là Cha ở trên trời vậy.” (Ma-thi-ơ 16:17). 

Nếu bạn muốn biết Jêsus là ai thì bạn cần phải hỏi linh hồn của Chúa để giúp bạn 

hiểu được.  Linh hồn sẽ chỉ bạn rằng Jêsus chính là Đức Chúa Trời đến trần gian trong 

hình thể một người bình thường.  Ngài sẽ cho bạn thấy bằng bản viết thánh của Ngài và 

bằng cách nói với trái tim của bạn.  Đức Thánh Linh, là linh hồn của Chúa Jêsus, sẽ bắt 

đầu dẫn dắt bạn, cho bạn biết sự thật về Chúa Jêsus. 

Khi bạn tin rằng Jêsus chính là Đức Chúa Trời, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.  Thô-

ma, một trong những người theo hầu Chúa Jêsus, đã không tin Chúa Jêsus sống lại sau 

khi bị những kẻ tàn bạo giết chết.  Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã sống lại và Ngài hiện mình 

trước Thô-ma.  Khi Thô-ma thấy Chúa Jêsus, người nói: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời 
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tôi!  Đức Chúa Jêsus phán: Vì người đã thấy ta, nên ngươi tin.  Phước cho những kẻ 

chẳng từng thấy mà đã tin cậy!” (Giăng 20:28-29). 

Những kẻ không tin Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời đã giết chết Ngài.  Họ 

nghĩ rằng điều này có thể chứng minh rằng Ngài không phải là Chúa.  Nhưng bạn không 

thể giết đi Chúa.  Chúa Jêsus lấy đi linh hồn mình để cho phép thể xác được chết.  Chỉ 

mình thân xác của Chúa Jêsus bị chảy máu và chết đi.  Máu của Chúa đổ ra chính là cho 

chúng ta để ta có thể có sự sống.  Sau ba ngày, Chúa Jêsus mang linh hồn trở về với thân 

xác mình, đi ra khỏi phần mộ của mình và chứng minh Ngài chính là Đức Chúa Trời.  

Chúa Jêsus vẫn đang sống ngày nay.  Ngài trở về thiên đường và gửi linh hồn của Người 

vào cuộc sống của chúng ta nếu ta tin vào Ngài. 

 

 KẾT LUẬN: 

 

Kinh Thánh nói rõ ràng rằng chỉ có một Đức Chúa Trời.  “Đức Chúa Jêsus đáp 

rằng: này là điều đầu nhứt: Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng 

ta, là Chúa có một.” (Mác 12:290).  Để được cứu thoát khỏi sự trừng phạt bởi tội lỗi của 

bạn, bạn phải yêu thương Đức Chúa Trời.  “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí 

khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12:30). 

Khi bạn hiểu được rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, thì bạn nên yêu Ngài hết 

lòng, hết linh hồn, hết ý và hết sức.  Khi mà bạn yêu Chúa Jêsus, bạn sẽ thể hiện tình yêu 

bằng cách nghe theo Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ.  Sách Phúc Âm, hay là những tin 

tốt lành của Chúa Jêsus Christ là hối lỗi, làm phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus 

Christ và nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh (Công vụ các sứ đồ 2:38).  “Nhưng 

các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là 

Con Đức Chúa Trời, và để khi các nguơi tin, thì nhờ danh Ngài mà đuợc sự sống.” 

(Giăng 20:31). 


