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ñÙc Chúa Tr©i có th¿c h»u không? 
 

Does God exist? 
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“Caùc töøng trôøi rao truyeàn söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi,  
Baàu trôøi giaõi toû coâng vieäc tay Ngaøi laøm.  

Ngaøy naày giaûng cho ngaøy kia,  
Ñeâm naày toû söï tri thöùc cho ñeâm noï.  
Chaúng coù tieáng, chaúng coù lôøi noùi;  

Cuõng khoâng ai nghe tieáng cuûa chuùng noù.  
Daây ño chuùng noù buûa khaép traùi ñaát,  

Vaø lôøi noùi chuùng noù truyeàn ñeán cöïc ñòa.” 
Thithiên 19:1-4 
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1. ñÙc Chúa Tr©i có th¿c h»u không?   
(Does God exist?) 

 
 
Chúng ta có th‹ bi‰t ñÙc Chúa Tr©i qua 5 ÇiŠu nÀy: 
Moral law - Lš luÆn vŠ LuÆt Luân Lš và ñåo ñÙc 
Awareness / conscience - Lš luÆn vŠ LÜÖng Tâm 
Cosmological - Lš luÆn vŠ VÛ Trø 
Teleological - Lš luÆn vŠ K‰ Hoåch / Ki‹u MÅu (argument from design) 
Scripture - Lš luÆn vŠ Thánh Kinh 
 
 Nói vŠ s¿ hiŒn h»u cûa ñÙc Chúa Tr©i, chúng ta không th‹ nào chÙng minh ÇÜ®c 100% vŠ s¿ hiŒn 
h»u cûa Ngài, chúng ta cÛng không có b¢ng chÙng 100% Ç‹ bác bÕ ÇÜ®c s¿ hiŒn h»u cûa Ngài, nhÜng 
chúng ta có th‹ ÇÜa nh»ng b¢ng chÙng mà chúng ta bi‰t ÇÜ®c, Ç‹ xem có h®p lš và có th‹ tin ÇÜ®c 
hay không? 
 Nh»ng ngÜ©i vô-thÀn (atheist) cho r¢ng, không có ñÙc Chúa Tr©i. ThÆt ra nh»ng ngÜ©i nÀy phäi 
Ç°i låi thành ngÜ©i nghi ng© vào s¿ th¿c h»u cûa ñÙc Chúa Tr©i thì Çúng hÖn (agnostic) và câu hÕi 
Ç°i thành không bi‰t có ñÙc Chúa Tr©i hay không?.  Vì n‰u m¶t ngÜ©i cho r¢ng, không có ñÙc Chúa 
Tr©i thì trÜ§c nhÃt là ngÜ©i Çó phäi hi‹u bi‰t m†i s¿, thÃy m†i nÖi, ª kh¡p m†i nÖi trong m¶t lúc, thì 
ngÜ©i Çó m§i bi‰t ch¡c và thÃy là không có ñÙc Chúa Tr©i.  NhÜng n‰u ngÜ©i Çó bi‰t m†i s¿, thÃy 
m†i nÖi và ª kh¡p m†i nÖi trong m¶t lúc ÇÜ®c, thì ngÜ©i Çó là ñÙc Chúa Tr©i rÒi.  Cho nên m¶t ngÜ©i 
không th‹ nào nói r¢ng: “Không có ñÙc Chúa Tr©i”, nhÜng có th‹ nói r¢ng: “Không bi‰t là có ñÙc 
Chúa Tr©i hay không?”.  Kinh Thánh cho loài ngÜ©i bi‰t r¢ng: “kÈ ngu mu¶i nói r¢ng, không có ñÙc 
Chúa Tr©i” (Thi-thiên.14:1; 53:1) 
 
 
DÜ§i Çây là 5 lš do mà chúng ta có th‹ tin r¢ng có ñÙc Chúa Tr©i. 
 

Moral law - LuÆt luân lš hay Çåo ÇÙc (Objective moral value).  N‰u chúng ta không có luÆt luân lš 
thì chúng ta së không có ÇiŠu luÆt Ç‹ phân biŒt ÇÜ®c gi»a ÇiŠu Çúng và ÇiŠu sai.  LuÆt luân lš nÀy phäi 
ÇÜ®c áp døng ª kh¡p m†i nÖi trên trái ÇÃt (universal), n‰u không thì ngÜ©i ª quÓc gia nÀy cho viŒc 
nÀy là Çúng, nhÜng ngÜ©i ª quÓc gia khác thì cho viŒc Çó là sai. 
 Cho nên câu hÕi cÀn phäi ÇÜa ra là, ai là ngÜ©i Ç¥t ra ÇÎnh luÆt luân lš? Câu trä l©i không ai ngoài 
ñÙc Chúa Tr©i.  N‰u m¶t ngÜ©i nói ÇiŠu nÀy Çúng, thì låi có m¶t ngÜ©i khác nói là sai và m‡i ngÜ©i 
chÌ theo quan Çi‹m cûa mình mà cho Çúng sai, thì ch¡c ch¡n là së có s¿ xung Ç¶t (conflict). Ch£ng 
hån nhÜ, ai nói Hitler gi‰t 6 triŒu dân Do-thái là sai?  M¥c dÀu có nhiŠu ngÜ©i nói là Hitler sai, nhÜng 
chính ông Hitler và nh»ng ngÜ©i theo ông nói là ông Çúng, vì ông làm theo luÆt cûa quÓc gia ông. 
 Cho nên trÜ§c nhÃt chúng ta cÀn phäi tin vào luÆt luân lš, khi chúng ta tin vào luÆt luân lš, thì 
chúng ta tin vào m¶t ai Çó ban cho luÆt luân lš và ai Çó ch¡c ch¡n không phäi là loài ngÜ©i mà là ñÙc 
Chúa Tr©i.  ChÌ có luÆt luân lš cûa ñÙc Chúa Tr©i m§i có th‹ áp døng ª kh¡p m†i nÖi, m†i quÓc gia, 
m†i chûng t¶c ÇÜ®c.  N‰u không phäi ñÙc Chúa Tr©i ban cho luÆt luân lš thì chÌ là cách nhìn Çúng 
sai cûa m‡i cá nhân mà thôi.  N‰u không có ñÙc Chúa Tr©i thì luÆt luân lš và Çåo ÇÙc chÌ là vô nghïa 
mà thôi. Objective moral value có nghïa là không cÀn ai cho nó Çúng ho¥c sai, mà nó vÅn Çúng.  Thí 
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dø nhÜ: ViŒc Hitler làm là hoàn toàn sai, m¥c dù ông và nh»ng ngÜ©i theo ông cho là Çúng, nhÜng 
viŒc làm Çó vÅn là sai.  ViŒc làm cûa mË Terresa là tÓt, m¥c dù có ngÜ©i khác cho là không. 
 
 Nói chung luân lš và Çåo ÇÙc là nŠn täng cæn bän cûa nhân loåi chÌ có ñÙc Chúa Tr©i hiŒn h»u 
m§i ban hành luÆt Çó cho nhân loåi mà thôi. 

 
Cho nên chúng ta có th‹ tóm t¡t låi nhÜ sau: 
1. Khi nào có nŠn täng Çåo ÇÙc và luân lš, thì có ñÙc Chúa Tr©i. 

(Objective moral values exist only if God exist.) 
2. Chúng ta có nŠn täng vŠ Çåo ÇÙc và luân lš. 

(Objective moral values do exist.) 
3. Cho nên có ñÙc Chúa Tr©i. 

(Therefore God exist.) 
 
 

Awareness / Conscience - Bi‰t ñÙc Chúa Tr©i qua lÜÖng tâm (La-mã.2:12-16).   
 Nói vŠ ñÙc Chúa Tr©i thì hÀu h‰t nh»ng ngÜ©i sÓng ª các quÓc gia trên m¥t ÇÃt ÇŠu tin vào m¶t vÎ 
thÀn hay m¶t ñÃng thiêng liêng nào Çó, m†i quÓc gia hay chûng t¶c ÇŠu có nh»ng câu chuyŒn nói vŠ 
các vÎ thÀn hay vua chúa trên cao.  Còn nói vŠ luÆt pháp thì cÛng vÆy, ai cÛng bi‰t gi‰t ngÜ©i là ÇiŠu 
sai lÀm mà không cÀn m¶t ai chÌ dåy cho. 
 
 

Cosmological - S¿ hiŒn diŒn cûa vÛ trø. (La-mã.1:19-21; Thi-thiên.19:1-6). 
 I.I.I.I. ñÙc Chúa Tr©i d¿ng nên vÛ trø nÀy.  VÛ trø nÀy không ngÅu nhiên (chance), hay t¿ nó d¿ng nên 
ÇÜ®c (self-created), k‹ cä lš thuy‰t “the Big Bang”, vì nh»ng ÇiŠu nÀy trái v§i cæn bän cûa ÇÎnh luÆt 
khoa h†c “Cause and Effect” “from nothing, nothing comes”.  M‡i khi chúng ta nhìn m¶t vÆt gì, 
ch£ng hån nhÜ cái ÇÒng hÒ Çeo tay, cæn nhà lÀu, chi‰c xe Çåp .v.v... thì chúng ta bi‰t ch¡c r¢ng, nh»ng 
vÆt nÀy không phäi t¿ nhiên hay ngÅu nhiên mà có, nhÜng có ngÜ©i làm nên nó. 
 VÛ trø nÀy không th‹ nào ngÅu nhiên mà có ÇÜ®c (chance). Thí dø nhÜ:  Tôi lÃy m¶t ÇÒng båc, 
thÄy lên cao và chøp lÃy nó rÒi úp m¥t xuÓng, cái ngÅu nhiên “chances” cûa “sÃp” ho¥c “ngºa” là 
50%.  Cái ngÅu nhiên “chance” có làm cho ÇÒng båc Çó “sÃp” ho¥c “ngºa” ÇÜ®c không?  Câu trä l©i 
là “không”  (not a chance).  Vì “sÃp” ho¥c “ngºa” là do ngÜ©i cÀm ÇÒng båc, ch§  s¿ ngÅu nhiên 
“chance” không làm ÇÜ®c gì cä. 
 VÛ trø nÀy không th‹ nào t¿ nó d¿ng nên nó ÇÜ®c (self-created), vì nó phäi có trÜ§c thì nó m§i 
d¿ng nên nó ÇÜ®c.  N‰u nó Çã có trÜ§c rÒi thì không phäi là t¿ nó tåo d¿ng nên nó ÇÜ®c.  N‰u không 
thì cÙ Çi vòng mãi. 
 
 II.II.II.II. N‰u nói r¢ng, vÛ trø này t¿ nó có tØ lúc ban ÇÀu, thì ÇiŠu này cÛng trái låi v§i 2 ÇÎnh luÆt cûa 
NhiŒt ñ¶ng H†c (Thermodynamics):  (1)S¿ bäo tÒn næng l¿c (Energy Conservation) cho r¢ng, không 
có næng l¿c nào Çang cÃu tåo và hûy diŒt.  (2)VÛ trø này Çang Çi xuÓng dÓc, næng l¿c cûa vÛ trø Çang 
suy giäm (Energy Decay), cuÓi cùng së không còn næng l¿c n»a và m†i vÆt së ch‰t (from order to 
disorder). N‰u vÛ trø này Çang Çi xuÓng dÀn và tØ tØ mÃt næng l¿c, thì nó phäi có s¿ khªi ÇÀu, ch§ 
không th‹ nào t¿ nhiên có ÇÜ®c. N‰u vÛ trø có s¿ gi§i hån và thay Ç°i, thì nó không th‹ nào t¿ có 
ÇÜ®c, vì n‰u nó t¿ có ÇÜ®c, thì nó së lúc nào cÛng có và së không có s¿ thay Ç°i nào ª trong nó. 
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 III.III.III.III. VÛ trø này có s¿ khªi ÇÀu và s¿ khªi ÇÀu Çó là do ñÙc Chúa Tr©i tåo d¿ng nên.  Trong quy‹n 
sách “Tåi sao tôi không phäi là m¶t CÖ-ÇÓc nhân” (Why I Am Not a Christian) cûa m¶t nhà tri‰t h†c 
vô thÀn ngÜ©i Anh, Bertrand Russell (1872-1970), ông ta ÇÜa ra câu hÕi r¢ng, n‰u ñÙc Chúa Tr©i 
d¿ng nên vÛ trø này, thì ai d¿ng nên ñÙc Chúa Tr©i?  ñã nói là ñÙc Chúa Tr©i thì không ai d¿ng nên 
Ngài cä, vì n‰u có m¶t ai khác d¿ng nên ñÙc Chúa Tr©i thì ñÙc Chúa Tr©i không phäi là ñÙc Chúa 
Tr©i n»a.  L©i cûa ñÙc Chúa Tr©i cho chúng ta bi‰t r¢ng: “TrÜ§c khi núi non chÜa sanh ra, ÇÃt và th‰ 
gian chÜa d¿ng nên, tØ trÜ§c vô cùng cho Ç‰n Ç©i Ç©i, Chúa là ñÙc Chúa Tr©i” (Thi-thiên.90:2); “Ta 
là ñÃng T¿ H»u H¢ng H»u.  TrÜ§c ta và sau ta, ch£ng có m¶t chân thÀn nào khác.  Ta, chính Ta là 
ñÃng T¿ H»u H¢ng H»u; không có ñÃng CÙu tinh nào khác ngoài Ta” (Ê-sai.43:10-11 BDY). 
 
 

Teleological - Lš luÆn vŠ K‰ Hoåch / Ki‹u MÅu (argument from design) 
1. TÃt cä k‰ hoåch hay ki‹u mÅu ÇŠu có ngÜ©i thi‰t k‰. 

(All designs, must have designers.) 
2. Có m¶t k‰ hoåch hay ki‹u mÅu rÃt vï Çåi trong vÛ trø. 

(There is a great design in the universe.) 
3. Cho nên, phäi có m¶t ñÃng d¿ng nên vÛ trø. 

(Therefore, there must be a Designer of the universe.) 
4. Và k‰ hoåch vï Çåi chØng nào, thì ngÜ©i thi‰t k‰ Çó vï Çåi chØng nÃy. 

(And the greater the design, the greater the designer is.) 
 

M‡i khi chúng ta thÃy m¶t k‰ hoåch hay ki‹u mÅu nguy nga, ÇÒ s¶, thì chúng ta bi‰t ngay là có 
m¶t ngÜ©i tài giÕi thi‰t k‰ ra món ÇÒ Çó, ch£ng hån nhÜ: Khi chúng ta nhìn vào m¶t bÙc tranh, thì 
chúng ta bi‰t ngay là có m¶t h†a sï Çã h†a nên bÙc tranh Çó.  Khi chúng ta nhìn xem m¶t cái ÇÒng hÒ, 
thì chúng ta bi‰t ngay là có ngÜ©i làm ra cái ÇÒng hÒ Çó.  Hay là khi chúng ta nhìn vào m¶t ngôi nhà, 
thì chúng ta bi‰t ngay là có m¶t ki‰n trúc sÜ thi‰t k‰ ra ngôi nhà Çó. 

S¿ phác h†a cûa món ÇÒ to l§n, hay vï Çåi chØng nào, thì ngÜ©i thi‰t k‰ cûa món ÇÒ Çó thông minh 
và tài giÕi chØng nÃy.  Con chim có th‹ làm t° cho nó ª, nhÜng không th‹ nào cÃt ÇÜ®c cái nhà nhÜ 
chúng ta ª.  M¶t ngàn con khÌ ngÒi ª trÜ§c các máy Çánh ch» m¶t ngàn næm, thì dÀu có ngÄu nhiên Çi 
n»a, cÛng không th‹ nào Çánh ÇÜ®c câu Kinh Thánh Giæng.3:16.   
 

Hãy thº nghï xem, m¡t là m¶t b¶ phÆn cÃu tåo rÃt phÙc tåp trong con ngÜ©i cûa chúng ta; 
trong quy‹n sách “The Origin of Species” cûa Darwin nói vŠ m¡t r¢ng: “...nó t¿ nhiên cÃu k‰t 
thành, tôi thú nhÆn r¢ng, thÆt là vô lš.” 

Hay là trái ÇÃt mà chúng ta Çang ª, thÆt là m¶t s¿ chính xác tuyŒt v©i, không th‹ nào mà tØ 
bÕ ñÙc Chúa Tr©i quyŠn næng và vô hån nhÜ vÆy ÇÜ®c.  Ch£ng hån nhÜ, nÜ§c bi‹n ho¥c sông 
dâng lên hay rút xuÓng là do sÙc hút (gravitational pull) cûa m¥t træng.  N‰u m¥t træng quá 
l§n, thì nÜ§c së dâng lên kh¡p m¥t ÇÃt. Còn n‰u m¥t træng quá nhÕ thì nÜ§c së Ç†ng låi không 
chäy ÇÜ®c, và nh»ng sinh vÆt sÓng dÜ§i nÜ§c rÒi së ch‰t. 
Khí hÆu mà chúng ta có trên m¥t ÇÃt nÀy là vØa Çúng cho cu¶c sÓng, n‰u trái ÇÃt và m¥t tr©i 

gÀn nhau thì chúng ta së bÎ thiêu cháy, còn n‰u xa hÖn thì chúng ta së ch‰t lånh.  
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Cho nên nh»ng ÇiŠu nÀy cho chúng ta thÃy r¢ng có m¶t ñÃng d¿ng nên vÛ trø nÀy và ÇiŠu 
khi‹n nó. Vì vÛ trø nÀy quá phÙc tåp, cho nên ñÃng d¿ng nên nó cÛng quá thông minh và siêu 
viŒt. 
  
 

Scriptures - Chúng ta có th‹ bi‰t ñÙc Chúa Tr©i qua Kinh Thánh.  Kinh Thánh cho chúng ta bi‰t có 
m¶t ñÙc Chúa Tr©i; Ngài là ñÃng T¿ H»u H¢ng H»u.  (Xin hãy xem câu hÕi “làm th‰ nào Ç‹ bi‰t 
Kinh Thánh là l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i?”.) 
 


