
Bài học TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA 
 

 
1. Kinh Tin Kính băt đầu với chữ "tôi". Tại sao lại như vậy? 

Chữ "tôi" có nghĩa là làm chứng về Thiên Chúa, vững chắc tin nhận chân lý tôn 
giáo đó. Kinh Tin Kính là lời tuyên xưng của từng cá nhân với một tập thể, cộng 
đoàn, nhân loại - chứ không phải tuyên xưng với Thiên Chúa – bởi vậy dùng 
chữ ”tôi”. 

 
2. Theo sách Giáo Lý Công Giáo, tin là gì? 

Tin trước hết gắn bó bản thân con người mình với Thiên Chúa, đồng thời cũng 
là tự nguyện chấp nhận tất cả những chân lý Thiên Chúa đã mặc khải. 

 
3. "Nếu Đức Kitô không sống lại thì đức tin chúng ta cũng là vô ích vô cố". Ai nói 
câu này? 

Thánh Phaolô đã nhắc nhở cho chúng ta. 
 
4. "Đức tin là hồng ân của Thiên Chúa, là nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa phú 
bẩm". Công đồng Vaticano II đã nói như vậy. Xin hãy nêu lên một trích dẫn trong 
Thánh Kinh chứng minh Công Đồng nói!  

Công Đồng Vaticano II nói rõ rằng: ”Đức tin là hồng ân của Thiên Chúa, là 
nhân đức siêu nhiên do người phú bẩm. Để có được đức tin này, cần có ân sủng 
của Thiên Chúa đi trước giúp đỡ và có sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh 
Thần.” 

 
5. Từ ngữ "Amen" nghĩa là gì? 

Có nghĩa là đúng vậy. 
 
6. "Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin Thiên Chúa đã làm 
cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong 
lòng, mới được nên công chính có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ". Câu 
này do Thánh Phaolô nói, nhưng ở trong thư nào? 

Trong thư thánh Phaolo gởi tín hữu thành Roma (Rm 10, 9-10) 
 



7. Thần học nêu ra ba khía cạnh trong thái độ tin vào Thiên Chúa. Xin nêu ngắn gọn 
ba khía cạnh đó! 

i. Tin rằng có Thiên Chúa. 
ii. Tin Thiên Chúa dạy sự thật. 

iii. Tin thác vào Thiên Chúa. 
 
8. "Người có phúc vì đã tin…" ( Lc1,45). Câu nói này ai nói với ai? 

Bà Ê-li-sa-beth nói với Đức Mẹ ( Lc 1,45) 
 
9. Ai là đối tượng căn bản của đức tin Kitô giáo? 

Đó là Chúa Trời. 
 
10. Tất cả những khái niệm về Thiên Chúa đều có tính cách loại suy. Điều này có 
nghĩa là gì? 

Vừa một phần nào đúng với tối tượng, và phần thiếu sót phần lớn hơn phần 
đúng. 

 
11. Hữu thần thuyết (deism) là gì? 

Là quan niệm Thượng Đế như là Hữu thể tuyệt đối siêu việt đến nỗi không còn 
lo chi đến vũ trụ mình đã tạo thành. 

 
12. Phiếm thần thuyết (pantheism) hiểu Thiên Chúa như thế nào? 

Hiểu Thiên Chúa trùng lẫn với thế giới vạn vật. Như thế tất cả chỉ là một. 
 
13. Theo đức tin Kitô giáo, Thiên Chúa là ai? 

Đấng phải được công nhận là Hữu thể tuyệt đối, vĩnh cửu, bất biến, toàn trí, toàn 
năng sáng tạo mọi sự. 

 
14. "Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác!" Lời này được viết trong sách của 
tiên tri nào? 

Is 45,18 
 
15. "Ngươi phải bái lạy Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình 
Người." Câu này ai nói với ai và trong biến cố nào? 

Chúa nói với ma quỷ, khi Chúa bị ma quỷ cám dỗ. ( Mt 4,10; Đnl 6,13) 
 



16. Mô-sê đã hỏi tên của Chúa. Và Chúa trả lời tên của Ngài là như thế nào? 
"Ta là Đấng Ta Là" hay là "Ta là Đấng hằng hữu." 

 
17. Đức Kitô đã dạy cho các môn đệ cầu xin trong kinh Lạy Cha: "Lạy Cha chúng 
con ở trên trời!" Tại sao lại là "Cha chúng con" chứ không phải là "Cha con hoặc là 
Cha tôi" 

Vì Chúa Giê-su muốn thiết lập một "gia đình", và phải đặc biệt ý thức về tình 
liên đới này lúc cầu nguyện. 

 
18. Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ một câu nói diễn tả Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin cho 
biết câu đó là câu gì,và ở trong biến cố nào và được Phúc Âm nào ghi lại? 

Mt 28,19. 
 
19. Tuyên xưng "Tôi tin Thiên Chúa là Cha" là chúng ta làm gì? 

Là chúng ta làm chứng cho Thiên Chúa và công khai nói lên căn tính Kitô hữu 
của mình, là con cái của Cha trên trời. 

 
20. "Hãy nên hoàn thiện như Cha chúng con ở trên trời là Đấng hoàn thiện." (Mt 
5,48). Sứ mệnh ấy Chúa Giê-su nói với chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải làm gì? 

Đó là lý tưởng tuyệt vời, cũng là lời nhắn nhủ tràn đầy tình thương mà Chúa 
Giêsu nhắc nhớ mỗi người chúng ta, nhưng chúng ta không thể nào đạt đến mức 
”hoàn thiện như Cha trên trời” được, vì chúng ta là con người tội lỗi. Nhưng 
chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, tập sống khó nghèo, khiêm tốn, tha thứ và 
yêu thương trên hành trình đi về nhà Cha trên trời. 

 
21. "Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là Đấng hiện có, đã có và 
đang đến, là Đấng Toàn Năng (pantokrator)". Lời này được viết trong sách nào và ai 
là tác giả của sách đó? 

Trong sách Khải Huyền (Kh 1,8) 
 
22. "Tôi tin Thiên Chúa, là Cha toàn năng: một lời tuyên xưng thật ngắn gọn, mà 
cũng thật mạnh mẽ! Vừa là Thiên Chúa vừa là Cha, Thiên Chúa thì toàn năng, và 
Cha thì nhân hậu. Phúc cho chúng ta được có một người Cha như Thiên Chúa." Vị 
thánh nào đã nói câu này? 

Thánh Âugutino nói. 
 



23. Giáo hội hằng nêu bật sự việc Thiên Chúa tỏ cho thấy mình toàn năng cách đặc 
biệt nhất là khi Thiên Chúa làm gì? 

Khi Thiên Chúa thương xót và tha tội. 
 

24. Kinh Thánh bắt đầu với câu: "Lúc khởi thủy Thiên Chúa (Elohim) sáng tạo trời 
đất." (St 1,1) ,và nhắc lại trong phần cuối của Kinh Thánh lời Thiên Chúa phán: "Này 
đây Ta đổi mới mọi sự." ( Kh 21,5). Điều này có ý nghĩa gì? 

Khởi đầu và cùng đích gắn liền với nhau. bởi vì cả hai – tức alpha và 
omega, là Đầu và Cuối, là khởi điểm và chung điểm (x. Kh 1,8; 22:13) – đều 
nằm trong tay của Chúa Trời và của Chúa Kitô.  

Thật ra, công trình sáng tạo mà Thiên Chúa đã hoàn tất lúc đầu, thì đối với chúng 
ta, sẽ thành tựu vào lúc cuối. 

 
25. "Sáng tạo" là gì trong ý nghĩa của sách Sáng Thế? 

Các tạo vật có thể dùng vật liệu có sẵn mà chế tạo, gầy dựng nên một sự vật; nhưng 
tuyệt đối, duy chỉ có một mình Thiên Chúa mới có khả năng sáng tạo, dựng nên 
mọi sự từ hư không. 

 
26. Có một câu trong trình thuật sáng tạo ở chương 1 của sách Sáng Thế được nhắc đi 
nhắc lại. Đó là câu gì? 

"Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp." 
 
27. Thánh Vịnh số mấy ca ngợi kiệt tác sáng tạo của Thiên Chúa đặc biệt về con 
người là kiệt tác được nhắc đến? 

(Tv 8). 
 
28. Vai trò của Đức Kitô trong công cuộc sáng tạo được diễn tả như thế nào trong 
đoạn khởi đầu của thánh Gioan? 

"Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được 
tạo thành." (Ga 1,3) 

 
29. Lý do Thiên Chúa sáng tạo con người là gì? 

"Theo hình ảnh của Người". Mặt khác, cả Kinh Thánh lẫn thần học đều xác 
định mục đích của mọi sự là vinh quang Thiên Chúa; vậy, cụ thể, thánh 



Irênêô († 202?) nhận định thế này: “Vinh quang Thiên Chúa là con người 
sống.”  

Thánh Gioan tông đồ vén mở cho thấy Thiên Chúa là tình yêu; nhưng tình yêu vốn 
dĩ sẵn sàng tự trao ban chính mình cho người mình mến thương. 

 
30. Toàn bộ quá trình sáng tạo có mục đích gì? 

Làm cho "Đấng tác tạo muôn loại phải trở nên mọi sự trong mọi người." (1Cr 
15,28) để cùng lúc làm vinh danh Người và tạo hạnh phúc cho chúng ta. 

 
31. Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ từ đâu? 

Từ hư vô. 
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