
 

 

 

Bài I 

 

Lời tác giả giới thiệu Page 5. 

 

Mục đích chính của cuốn AMG's Handi- Reference: World 

Religious and Cults “là để so sánh mỗi tôn giáo với Thiên 

Chúa Giáo. Sách chú ý ưu tiên tới Thiên Chúa Giáo, mục 

đích giúp tín hữu hiểu biết thêm về lòng tin của họ để có sự 

liên đới với tôn giáo khác....” 

 

Một câu rất hay của Mục sư nổi tiếng Hoa Kỳ, hiện nay còn 

đang sống, Mục sư Bill Graham: “There are many religions 

in the world, but only one Christianity, for only Christianity 

has a GOD who gave himself to mankind. World religions 

attempt to reach up to GOD; Christianity is GOD reaching 

down to man"- Bill Graham (Intro. P.6) - "Có nhiều tôn giáo 

khác nhau trên thế giới, nhưng chỉ có Thiên Chúa Giáo, vì 

Đạo Thiên Chúa  có Chúa đã hiến mạng sống cho nhân lọai. 

Các tôn giáo trên thế giới cố đi tìm Thượng Đế; còn Thiên 

Chúa Giáo thì chính Thượng Đế nhìn xuống con người". 

 

Dewi Morgan nói: “Thiên Chúa Giáo khác biệt với các tôn 

giáo khác. Các tôn giáo khác mà các chuyện của họ là con 

người đi tìm Thiên Chúa. Phúc âm của Thiên Chúa giáo là 

Thiên Chúa đi tìm con người".P.6. 

 

Nhìn tổng quát:     

Thiên Chúa Giáo là tôn giáo dựa trên lời giảng dạy của 

Chúa Giêsu và trên  sự tin tưởng rằng Ngài là Con Thiên 

Chúa nhập thể. Các tín hữu là môn đệ của Chúa Giêsu. 

 

- Nguồn gốc: Khai đạo AD 30. Năm Sáng lập: Chúa Giêsu 

Kitô. 

- Sách Thánh: Holy Bible. 

- Number of adherents: tín hữu: 2.2 billion (Hai tỷ hai). 

- Tín điều: “Thiên Chúa Ba Ngôi” - ... the concepf of God as 

God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit; 

(Mat.3:16-17; Luc 1:35; John 14: 26; 15:26.- 2 Cor. 13:14 ) 

Tin vào Chúa Cha, Tin vào Chúa Con, Tin vào Chúa Thánh 

Thần. Chúa Giêsu Thánh Thần ở trong Ngài. Chúa Thánh 

Thần tác động như một  ngôi vị: Ngài nghe, Ngài khắc phục, 

Ngài nói, Ngài làm chứng, Ngài tỏ ra, Ngài hướng dẫn, Ngài 

dạy dỗ, Ngài ra lệnh, Ngài cấm đoán, Ngài ước muốn, Ngài 

giúp đỡ, Ngài cầu nguyện với người van lơn. Các tác động: 

He hears, convinces, speaks, testifies, shows, leads, guides, 

teaches promt speech, commands, forbids, desires, helps, 

and prays with groans (coi John 14,26; 16:7-15, 15:26; Acts 

2:4;8:29; Romans 8:14, 26-27; Galata 4:6; 5:17-18; 

Hebrews 3:7; 10:15 - 1 Peter 1:11; Revalation 2:7. 

 

Chúa Giêsu thật là một nhân vật lịch sử, đã sống hơn 2.000 

năm qua trong nước Israel. Ngài dạy đại đa số dân chúng về 

Thiên Chúa. Ngài thực hiện rất nhiều phép lạ và Ngài bị 

đóng đanh trên thập tự giá. Kinh Thánh dẫn chứng về các sự  

 

 

 

 

 

 

 

kiện của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhập thể trong lòng Đức 

Trinh nữ Maria, Giuse là Cha nuôi, Cha Ngài là Chúa Cha. 

Chúa Giêsu được Chúa Cha xức dầu và sai xuống trần gian 

làm Thầy dạy và làm những phép lạ. Chúa Giêsu tình 

nguyện chịu chết vì yêu thương nhân lọai tội lỗi. Vì Thiên 

Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người để bất 

cứ ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết; nhưng sẽ 

được sự sống đời đời (John: 3:16). Chúa Giêsu chịu chết 

trên thập giá vì tội lỗi nhân lọai (1 John 2:2, Romans 3:25). 

Chúa Giêsu là Thiên Chúa trong xác phàm loài người (John: 

1:1,14). Các Đạo trưởng muốn giết Người vì họ nói Ngài 

phạm thượng xưng mình là Thiên Chúa (John 5:18; 10:29-

33) Luc 2:66-71. Chúa Giêsu là Đấng vô tội, hoàn hảo (2 

Cor. 5:21, 1 Pet. 2:22' 1 John 3:5). Chúa Giêsu tự nói về 

mình:  

1) Ngài từ trời xuống (John 3:13) 

2) Ngài là Bánh hằng sống từ trời xuống (John 6:33,35) 

3) Giáo huấn bởi Chúa Cha ((John 7:16-17). 

4) Ánh sáng: Ta là ánh sáng thế gian (John 8:12) 

5) Từ thiên đàng. Các người từ đất,... Ta bởi trời mà xuống 

(John 8:23) 

6) Ta từ đời đời (John 8:58) 

7) Ta hợp nhất với Cha Ta. (John 10:30). Mọi sự thuộc về 

Chúa Cha là của Ta (John 16:15) 

8) Ta là sự sống lại (John 11:25) 

9) Ta được Cha sai đến. (John 12 : 44-45). 

10) Ta là Thầy và là Chúa (John: 13:13)- 11). Chúa Giêsu 

hứa sẽ ra đi và sẽ trở lại. (John:3) 12). Là Chúa: “Ai thấy Ta 

là thấy Cha.. (John: 14:9). 

13) Thắng thế gian “I have overcome the world” (John 

16:33). 

 

Chúa Giêsu xác định duy chỉ Thiên Chúa làm được:  

1)" Mọi quyền hành trên trời dưới đất được ban cho Ta 

(Mat.28:18). 

2) Ai tin vào Con Thiên Chúa, sẽ có sự sống. Ai khước từ 

Người Con, không có sự sống. (John 3:36) 

3) Ta nói thật ai nghe và tin vào Đấng sai Ta, có sự sống đời 

đời và không bị luận phạt, sẽ bước qua sự chết đến sự sống. 

(John 5:24, 10: 27-28; 11:25). 

4) Ta từ trời xuống, không làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý 

Đấng đã sai Ta. (John 6:38). 

5) Khi Ta còn ở Thế gian, Ta là ánh sáng cho trần gian. 

(John 9:5). 

6).Ai nhìn vào Ta là thấy Chúa Cha (John 12:45- 14:7- 11, 

17:5). 

7). Có một Đấng thẩm phán, ai từ chối lời Ta nói ra sẽ kết án 

nó trong ngày phán xét (The last day, John 12:48). 

8) Ta là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được 

với Cha mà không qua Thầy. (John; 6). 
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9) Ta là cây nho, chúng con là cành.. ai lìa cây không có sự 

sống. (John 15:5). 

10) Ta thắng thế gian. (John 17:5). 

11) Cha Ta đã tôn vinh Ta trước khi Ngài tạo dựng thế gian. 

(John 17:5). 

12) Ai đón nhận Ta là đón nhận Đấng đã sai Ta. 

(Mat.10:40). 

13) Không ai biết Cha, trừ  Ta ra. (Mat. 11:27). 

14) Cha Ta và Ta cùng làm việc. (John 5:19). 

15) Ai không tôn vinh Chúa Con, thì cũng không tôn vinh 

Chúa Cha. (John: 5:23). 

16) Nếu ai thấy Ta là thấy Chúa Cha (John 8:19). 

17) Ai tin Chúa Cha cũng tin Chúa Con. (John 14:1) - Kẻ 

nào ghét ta cũng ghét Cha  như vậy. (John 15:23). Thần 

Tính Chúa Con: Từ nguyên  thủy đã có Ngôi Lời (Chúa 

Con. (John 14:1). Chúa Con được hiển vinh với Chúa Cha 

trước khi  thế gian được tạo thành. (John 17:5) 

 

Chúa Giêsu biết:  

 

1) Tư tưởng con người. - Mark 2:8 - Luc. 6:8, 11:17. Chúa 

biết Ngài sẽ chết (Mat. 16:21. John 12:33). Chúa biết sẽ bị 

Giuđa phản bội (John 6:64, 70-71). Chúa biết tương lai 

(John 2:19-22). Chúa Con biết hết mọi người (John 2:24-

25). Chúa Giêsu  Toàn năng (Rev. 1:8). Chúa làm bất cứ sự 

gì Chúa Cha làm (John 5:19). Chúa cầm giữ mọi sự 

(Clossians: 1,17; Hebrew 1:3). Mọi quyền hành gồm trên cả 

nhân lọai được ban cho Người (Mat 28:18; John 17-

:23)Chúa Giêsu là Đấng Thánh, là chân lý. Các phúc âm đều 

chứng minh. Thánh Ignatiô thành Antiokia (30-107) viết cho 

Romans, Magnesians,..: “Jesus Christ our God; who is God 

and man, received knowledge of God, that is, Jesus Christ; 

"for our God, Jesus the Christ;" for God was manifested as 

man," Christ, who was from eternity with the Father," from 

God, from Jesus Christ," from Jesus Christ our God" Our 

God Jesus Christ," suffer me to follow the example of the 

passion of my God," Jesus Christ the God," and Our God 

Jesus Christ.". Justin Martyr (100- 165): nói rằng: “Chúa 

Giêsu sinh bởi Trinh nữ Maria" và rằng: "Chúa Giêsu đáng 

tôn thờ (worthy of worship "and of being" called Lord and 

God". Tatian (110- 172): ...."... God was born in the form of 

man." (Chúa sinh ra trong hình hài con người).- Ireneus of 

Lyon and Rome (120- 202): "Jesus was" perfect God and 

perfect man", not a mere man= vừa là Chúa, vừa là người. 

Tertullian of Carthang (C. 150- 212) "Christ is also God... in 

his birth, God and man unit." Jesus is both Man and God, 

the Son of and the Son of God. He is God and Man. Jesus as 

God  and man. "Hippolytus (170- 235): "The Father who is 

above all, The Son who is through all, The Holy Spirit who 

is in all... The whole scriptures, then, proclaim this truth. 

And, "The Logos, being the substance of God." Gregory 

Thaumaturgus of neo-caesaria ( 205- 270): "Holy Trinity..., 

He referred to Jesus  as "God of God" and God of the Son - 

Origen of Alexandria (C. 185-254): 'Christ was "God and 

Man." While he was God, and though made man, remained 

God as he was before." 

 

Thánh Anathasius (293-373): “He always and he is God and 

Son" and : "He who is eternally God.... also became man for 

our sake" - Chúa Giêsu Kitô là người và là Chúa, dẫu sinh ra 

làm người, nhưng vẫn giữ mình là Chúa như trước kia. 

Thánh Anathasio:  Ngài luôn là Chúa  và là Chúa Con, từ 

muôn thuở là Chúa, đã trở nên người để cứu chuộc chúng 

ta." Lucian of Antioch (C. 300): ' "We believe in ... one Lord 

Jesus Christ, His Son, The only begotten God... God of 

God." Thánh Cyrillo Thành Jerusalem (C. 350): ""We 

believe in .... One Lord Jesus Christ, the only begotten Son 

of God... very God, by whom, all things were made. “Chúng 

ta tin Chúa Giêsu được sinh ra, nhờ Ngài muôn vật được tạo 

thành.' Epiphanius of Constantia (C. 374): "Chúng ta tin một 

Chúa Giêsu Kitô, đồng bản thể cùng Chúa Cha, Ánh sáng 

bởi ánh sáng, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Thánh Augustinô 

thành Hyppo (354-430). "Tin vào Chúa Cha, Chúa Con, 

Chúa Thánh Thần, là một Thiên Chúa, tạo thành mọi loài 

mọi vật.... Chúa Cha là Chúa, Chúa Con là Chúa, Chúa 

Thánh Thần là Chúa". Ba Ngôi chỉ là Một. 

 

Kinh Thánh Holy Book được viết từ 1.500 năm do 40 tác 

giả từ Á châu, Phi Châu, Âu Châu gồm nhiều nhân vật khác 

nhau. Kinh Thánh gồm 2 phần: Old và New Testament (Cựu 

Ước và Tân Ước). KING JAMES VERSION phần Cựu Ước 

có 39 sách -929 chương -23.214 câu = 593.493 chữ. Dài 

nhất là sách các Thánh vịnh (150 TV) - KING JAMES phần 

Tân Ước có: 27 cuốn - 260 chương - 7,959 câu. = 181,253 

chữ.. Dài nhất là sách Tông đồ công vụ (Luca). Ngắn nhất là 

các thư 3 John. 2 John - 5 history books (Acts and Gospels: 

Mat, Mark, Luke và John). 

 

Thiên Chúa Giáo là Tôn Giáo lớn nhất hoàn cầu gồm các 

ngành: Roman Catholic, Protestant, Orthodox, Anglicans và 

Episcopalians. 

 

ROMAN CATHOLIC:  1,100,000,000  (Một tỷ mốt người)  

PROTESTANT: 500,000,000 (500 triệu) 

TL conservative: 200 triệu. 

Other Christian: 300,000,000 (300 triệu) 

TL Liberal: 150 triệu 

Orthodox (Chính Thống): 250,000,000 (250 triệu) 

Anglicans and Episcopalianset: 77,000,000 (77 triệu) 

150,000,000 (150 triệu), 80,000,000 ( 80 triệu) 

Baptist: 75,000,000 (75 triệu) 

Methodist: 70,000,000 (70 triệu) 

Lutheran: 65,000,000 (65 triệu) 

Christian church: 4,000,000 (4 triệu) 

Brethen 1,500,000 (1 triệu rưỡi) 

Mennonite: 1,250,000  (1 triệu 250) 

Friends (Quarkers) 300,000 (3 trăm ngàn)     

 

ROMAN CATHOLIC - CÔNG GIÁO LA MÃ (sẽ tiếp bài 

sau) (Sách xuất bản năm 2002. AMG’s J Hunt) 

 

 Fr.Vincent Nguyễn Quang Thế 

Vincent.Nguyen58@yahooReformed/Pressbbyterian.com 
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