
Giáo lý Công Giáo 

 

PHẦN I: NHỮNG ĐIỀU TÔI CẦN TIN 

 
THIÊN CHÚA NÓI VỚI LOÀI NGƯỜI 

 

Ngày xưa, Thiên Chúa đã nhiều lần dùng các Ngôn sứ mà chỉ dạy cha ông chúng ta. Rồi mới đây, Thiên Chúa 

đã dùng Con của Ngài (Đức Giêsu Kitô) mà chỉ dạy chúng ta. 

(xin xem: Thư gởi Tín hữu Do Thái 1, 1-2). 

 

 

 

 

BÀI THỨ I 
 

THIÊN CHÚA VÀ BẢN TÍNH THIÊN CHÚA 

 
 

5. Làm sao tôi biết được là có Thiên Chúa?  

 

Khi nhìn xem trời đất muôn vật và trật tự trong vũ trụ, tôi phải tin rằng có một Đấng nào đó đã sáng tạo và xếp 

đặt một thế giới kỳ diệu như vậy. Người Công giáo gọi Đấng ấy là Thiên Chúa. Trong ngôn ngữ bình dân Việt 

Nam còn gọi Đấng ấy là Thượng Đế, Tạo Hóa, (Ông) Trời...  

 

6. Thiên Chúa có tiết lộ về Ngài cho loài người biết không?  

 

Thiên Chúa đã nhờ các vị Tổ tiên, các Ngôn sứ và chính người Con duy nhất của Ngài là Đức Giêsu Kitô để tiết 

lộ cho chúng ta biết về Ngài.  

 

7. Có mấy Thiên Chúa?  

 

Có một Thiên Chúa mà thôi. 

 

 8. Thiên Chúa là Đấng như thế nào?  

 

Thiên Chúa là Đấng tự mình mà có, thiêng liêng và đã có Ngài ngay từ thuở đời đời. Thiên Chúa đầy quyền 

năng, rất thánh thiện, rất tốt lành, rất nhân từ, rất công bằng và rất chân thực.  

 

9. Thiên Chúa là Đấng tự mình mà có, điều đó có nghiã là gì?  

 

Nghiã là Thiên Chúa không do bất cứ một ai, bất cứ một vị nào tạo thành. Ngài là Đấng đầu tiên và là Đấng 

cuối cùng (Alpha và Omega) của mọi loài, mọi vật.  

 

10. Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, điều đó có nghiã là gì?  

 

Nghiã là Thiên Chúa không có hình thù, không có thân xác như loài người chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng 

không thể trông thấy Ngài được.  

 



11. Thiên Chúa ở nơi nào?  

 

Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, nghiã là ở bất cứ nơi nào cũng có Thiên Chúa hiện diện ở đó.  

 

12. Đã có Thiên Chúa ngay từ thuở đời đời, điều đó có nghiã là gì?  

 

Nghiã là ngay trước khi mọi loài, mọi vật được tạo thành, đã có Thiên Chúa rồi. Không có lúc nào, không có 

thời nào mà không có Thiên Chúa.  

 

13. Thiên Chúa đầy quyền năng, điều đó có nghĩa là gì?  

 

Nghiã là Thiên Chúa có thể làm được bất cứ việc gì mà Ngài muốn làm.  

 

14. Thiên Chúa có thấy được và biết được tất cả mọi sự không? 

 

 Thiên Chúa có thể thấy được và biết được tất cả mọi sự. Ngài có thể thông suốt cả những điều riêng tư, kín đáo 

trong lòng chúng ta nữa. 

 

 15. Thiên Chúa là Đấng rất thánh thiện, điều đó có nghiã là gì?  

 

Nghiã là Thiên Chúa cao trọng hơn hết mọi loài, mọi vật. Ngài yêu điều tốt, điều lành và Ngài ghét điều xấu, 

điều ác.  

 

16. Thiên Chúa là Đấng rất tốt lành, điều đó có nghiã là gì? 

 

 Nghiã là Thiên Chúa hoàn hảo về mọi phương diện. Ngài rất đáng yêu, đáng mến và Ngài luôn ban mọi ơn 

lành cho tất cả chúng ta.  

 

17. Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ, điều đó có nghiã là gì?  

 

Nghiã là Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Ngài cũng sẵn sàng tha thứ cho những người đã phạm tội lỗi, 

khi họ thực tình thống hối, ăn năn.  

 

18. Thiên Chúa là Đấng rất công bằng, điều đó có nghiã là gì? 

 

Nghĩa là Thiên Chúa thưởng kẻ lành, phạt kẻ dữ, tùy theo tội phạm hay công phúc của mỗi người. 

 

19. Thiên Chúa là Đấng rất chân thực, điều đó có nghiã là gì?  

 

Nghiã là Thiên Chúa luôn nói sự thật. Ngài không thể sai lầm và không bao giờ lừa dối một ai. 

  

 

 

 

 

 


