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Đức Chúa Trời 
       
       “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những 

việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). 

        

Khi tiếp xúc với thiên nhiên, chúng ta thấy những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này 

hoặc trong nước dưới đất do Đức Chúa Trời tạo dựng, sao mà oai nghi, rực rở vô cùng.  Những 

tạo vật trong đó có cả chúng ta cũng quá lạ lùng.Thật vậy, “Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng, 

giương các từng trời ra như cái trại. Dùng mây làm xe và bước đi trên cánh gió. Ngài dùng gió 

làm sứ Ngài, ngọn lữa làm tôi tớ. Ngài sáng lập đất trên các nền nó, lấy vực sâu bao phủ đất như 

cái áo, nước thì cao hơn núi. Chúa hăm dọa nước bèn vực lại. Nghe tiếng sấm Chúa, nước bèn 

chạy trốn. Núi lố lên, trũng sụp sâu xuống chốn mà Chúa đã định cho, nước không hề qua khỏi. 

Ngài khiến các suối phun ra trong trũng và chảy giữa núi. Nhờ suối ấy, thú đồng được uống, 

chim trời trổi tiếng giữa nhành cây. Ngài làm cho đất đầy dẫy bông trái, vật thực, cỏ dùng cho 

súc vật, cây cối cho loài người. Ngài làm nên mặt trăng để chỉ thì tiết, mặt trời biết giờ lặn. 

Công việc của Chúa nhiều biết bao! Trái đất đầy dẫy tài sản của Ngài. Còn biển lớn và rộng mọi 

bề, ở đó sanh động vô số loài vật nhỏ lớn. Mọi sinh vật đều trông đợi Chúa ban đồ ăn theo giờ. 

Chúa sè tay ra, chúng được no nê vật tốt. Chúa dấu mặt đi, chúng bèn bối rối. Chúa lấy hơi thở 

lại, chúng bèn tắt chết và trở về bụi đất. Ngài nhìn đất, đất rúng động, rờ  núi, núi bèn lên khói” 

(TT 104). Mọi công việc tay Chúa làm ra, thật lớn lạ kỳ. 

       “Đời loài người như cây cỏ. Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên 

bông hoa, kìa nó chẳng còn. Chổ nó không còn nhìn biết nó nữa.” (TT 103: 15-16). 

      “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó? Chúa 

làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng” (TT 8:4-5). 

 

Chúng ta vui mừng có một Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, đời đời bất biến. Sự thành tín 

Ngài đến tận các mây, có lòng thương xót, hay làm ơn và đầy sự nhân từ. Vậy mà A-dam và Ê-

va từ buổi sáng thế đã phạm tội không vâng phục Chúa, vì con rắn (hình bóng của ma quỉ) cám 

dổ, để rồi thiếu mất sự vinh hiển của Ngài.  

 

Do hạt giống tội lỗi đi vào loài người, A-dam và Ê-va không dám đối diện với Chúa nữa, sợ tội 

lỗi mình bị phơi bày ra nên trốn Chúa. “Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi 

ngang qua vườn, A-dam và vợ ẫn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời” 

(Sáng Thế Ký 3:8).  

 

Loài người sau khi phạm tội, Đức Chúa Trời thánh khiết lìa xa, không còn được mong nhờ vào 

cánh tay mạnh sức của Chúa tiếp trợ, che chở và bảo vệ nên rơi vào sự sợ hải đủ thứ vật chung 

quanh mình, rồi đi thờ lạy những thần tượng bằng gỗ, bằng gạch, điểu thú, côn trùng, vô tri, vô 

giác do con người đục đẻo làm ra. Chúa nói nó có tai, nhưng không nghe, có mắt nhưng không 

thấy mà loài người ngu muội thờ lạy, cầu xin nó giải cứu. 



       “Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác “(Sáng Thế 

Ký 6:1).  

Chúa nổi thịnh nộ hủy diệt tội lỗi con người từ thời Nô-ê bằng nước lụt. Rồi đến thành Sô-đôm 

và Gô-mô-rơ bằng mưa diêm sanh và lửa. Vậy mà dòng dõi này vẫn không từ bỏ được sự gian 

ác. Như Chúa Jêsus đã nói “Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi 

của tội lỗi” (Giăng 8:34). “Các ngươi bởi cha mình, là ma qủi, mà sanh ra, và các ngươi muốn 

làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẻ 

thật, vì không có lẻ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo cách riêng mình vì nó vốn là 

kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). 

 

Bởi cớ đó, dòng dõi này không từ bỏ được sự gian ác, bị cầm trong vòng tôi mọi cho kẻ dữ trọn 

đời không thoát ra được.  

       “Họ lưu lạc nơi đồng vắng trong con đường hiu quạnh, không tìm thành ở được. Họ bị đói 

khát nao sờn trong mình họ. Bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn 

giải cứu họ khỏi điều gian nan” (TT 107:4-6). 

         Vậy, “trong khi còn nói rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng 

như lúc nổi loạn” (Hê-bơ-rơ 3:15). 

         “Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết” 

(Hê-bơ-rơ 2:29b). “Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng 

có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại 

cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời” (Hê-bơ-rơ 2: 14-

15).”Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dổ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dổ 

vậy” (Hê-bơ-rơ 2:18). 

 

Qua những lời chia sẻ trên, quý vị nào cảm động tin Đức Chúa Jêsus Christ thì cầu nguyện như 

sau: 

         “Lạy Chúa, con tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng 

chịu tội, chết thay cho con, để con được buông tha tội lỗi và nhận lấy sự sống đời đời. 

      Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Jêsus. Amen” 
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