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L©i Mª ñÀu 
 
 

M¶t trong nh»ng môn ThÀn h†c tôi thích nhÃt là môn “BiŒn giáo h†c” (apologetic), vì môn “BiŒn 
giáo h†c” nÀy dåy chúng ta dùng “logic” / “lš luÆn”, nó dåy chúng ta bi‰t nh»ng gì chúng ta tin và tåi 
sao chúng ta tin.  HÖn n»a có th‹ giúp rÃt nhiŠu trong s¿ chia xÈ niŠm tin cûa chúng ta cho nh»ng 
ngÜ©i chÜa bi‰t vŠ Chúa. Cách Çây khoäng 10 næm vŠ trÜ§c, khi lÀn ÇÀu tiên tôi nghe m¶t chÜÖng 
trình trên Çài radio g†i là “The Bible Answer Man”do viŒn “The Christian Research Institute” thành 
lÆp ª miŠn nam California, chÜÖng trình nÀy Çã thu hút tôi ngay.  ChÜÖng trình nÀy Ç¥c biŒt trä l©i 
nh»ng câu hÕi khó liên quan Ç‰n niŠm tin CÖÇÓc.  Sau khi nghe nhiŠu lÀn thì tôi quy‰t ÇÎnh theo dõi 
và h†c môn “BiŒn giáo h†c” nÀy.  NhÜng m¶t trª ngåi là vì công æn viŒc làm tr†n th©i gian và thÜ©ng 
xuyên phäi Çi công tác ª xa, không th‹ vào trÜ©ng Ç‹ h†c ÇÜ®c, cho nên tôi mua sách và bæng vŠ Ç‹ t¿ 
mình Ç†c, nghe và h†c.   
 

Vào tråi hè næm 1996 tåi Phoenix, Arizona do H¶i Thánh Phoenix t° chÙc, møc sÜ Phåm Thanh 
VÛ là di‹n giä cho tråi hè nÀy.  Møc sÜ có khuy‰n khích tôi soån và vi‰t m¶t quy‹n sách vŠ BiŒn giáo 
h†c. B¡t ÇÀu tØ Çó tôi khªi s¿ soån và vi‰t nh»ng câu hÕi trä l©i trong quy‹n sách nÀy.  Vì bÆn r¶n xây 
cÃt cÖ sª h¶i thánh cûa Chúa tåi Phoenix, Arizona vào mùa hè næm 1998.  Cho nên Ç‰n nay tôi m§i 
hoàn thành quy‹n sách nhÕ nÀy.  Tôi xin dâng quy‹n sách nÀy lên cho Ba Ngôi ñÙc Chúa Tr©i, trÜ§c 
nhÃt xin Chúa dùng quy‹n sách nÀy Ç‹ nâng Ç« niŠm tin cûa các con dân Chúa.  K‰ Çó xin Chúa dùng 
quy‹n sách này Ç‹ Çøng chåm nh»ng tÃm lòng Çang có nh»ng th¡c m¡c vŠ niŠm tin CÖÇÓc và nh»ng 
tÃm lòng Çang tìm ki‰m Ngài.   
 

Tôi dâng tr†n tiŠn thu, bán ÇÜ®c quy‹n sách nhÕ nÀy cho H¶i Thánh Phoenix, Arizona Ç‹ trä cho 
sÓ tiŠn còn n® là $70,000 ÇÒng sau khi xây cÃt cÖ sª nhà Chúa.   
 

Tôi chân thành cám Ön møc sÜ Phåm Thanh VÛ Çã khuy‰n khích tôi trong viŒc soån và vi‰t quy‹n 
sách nÀy. M¶t ngÜ©i n»a tôi không th‹ quên cám Ön Çó là ngÜ©i v® yêu quí cûa tôi, Diana (Hoa) T. 
TrÀn.  Cô rÃt nhÅn nåi và hoàn toàn ûng h¶ tôi trong viŒc h†c l©i Chúa, hÀu viŒc Chúa và soån vi‰t 
quy‹n sách nÀy, n‰u không có s¿ giúp Ç« cûa cô thì quy‹n sách nÀy khó hoàn thành ÇÜ®c.  HÖn h‰t 
tôi cäm tå Ön Chúa Çã giúp tôi trong viŒc h†c l©i Ngài, cÛng nhÜ trong lúc soån và vi‰t quy‹n sách 
nÀy.  Xin dâng s¿ vinh hi‹n lên cho Ngài.   

 
ñây là nh»ng sách mà tôi Çã tham khäo: Khoa H†c và NiŠm Tin, NguyÍn Sinh (Væn PhÄm NguÒn 

SÓng.); Evidence That Demands a verdict I and  II, Josh McDowell (Here’s Life Publishers); A 
Ready Defense, Josh McDowell (Here’s Life Publishers); Handbook of Today’s Religions, Josh 
McDowell and Don Stewart (Nelson); A General Introduction To The Bible, Norman Geisler và 
William Nix (Moody Press); Reason To Believe, R.C. Sproul (Zondervan); Now, That’s a Good 
Question!, R.C. Sproul (Tyndale); Scaling the Secular City, J. P. Moreland (Baker); When Skeptics 
Ask, Norman Geisler and Ron Brooks (Victor Books); Christian Apologetics, Norman Geisler 
(Baker); Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Norman Geisler (Baker); The Bible Has The 
Answer, Henry Morris (Baker); Alleged Discrepancies, John W. Haley (Whitaker House); When 
Critics Ask, Geisler and Howe (Victor Books); Encyclopedia of Bible Difficulties, Gleason L. Archer 
(Regency, Zondervan); Bible Difficulties and Seeming Contradictions, William Arndt (Concordia 
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Publishing Houes); Can Man Live Without God?, Ravi Zacharias (Word Publishing); Know What 
You Believe, Paul Little (Victor Books); Know Why You Believe, Paul Little (InterVarsity Press); 
Questions About Christianity, Stephen Miller (Beacon Hill Press of Kansas City); Topical Analysis 
of the Bible, Walter Elwell (Baker); Chronological Aspects of The Life of Christ, Harold W. Hoehner 
(Zondervan); The Almanac of the christian world, 1993-1994 Edition (Tyndale); Foxe’s Christian 
Martyrs of The World (Barbour and Company, Inc.); The Face that Demonstrates The Farce of 
Evolution, by Hank Hanegraaff (Word); Roman Catholics and Evangelicals, Geisler and Mackenzie 
(Baker); Protestants and Catholics, Ankerberg and Weldon (Harvest House); Ngoài nh»ng sách nÀy, 
tôi còn dùng nhiŠu tài liŒu cûa nh»ng giáo sÜ mà tôi Çã nghe và h†c tØ khoäng 10 næm nay qua hàng 
træm cu¶n bæng cassettes, trên các Çài Christian radio, và trên màn lÜ§i ÇÎa cÀu (internet). 

 
 

Tñ. TrÀn TÃn HÜng  
 
 



11 

10 câu hÕi khó vŠ niŠm tin cÖ-ÇÓc  
 
 ñÙc Chúa Tr©i có th¿c h»u không?  N‰u có ñÙc Chúa Tr©i thì tåi sao th‰ gian có ÇÀy t¶i ác và Çau 
kh°?  Khoa h†c có làm cho Kinh Thánh l‡i th©i không?  Làm th‰ nào chúng ta bi‰t Kinh Thánh là l©i 
cûa ñÙc Chúa Tr©i?  Jêsus Christ là ai?  ñåo nào cÛng vÆy vì ÇÜ©ng nào cÛng vŠ La-mã?  Kinh 
Thánh có s¿ sai trÆt và mâu thuÄn không?  NgÜ©i ch‰t có th‹ sÓng låi sao? v.v... 
 
 ñó là m¶t sÓ câu hÕi mà tÃt cä chúng ta, nh»ng ngÜ©i tin ho¥c không tin vào ñÙc Chúa Tr©i Çôi 
lúc ÇŠu cÛng hÕi Ç‰n.  L©i Chúa dåy chúng ta r¢ng: “Hãy tôn ñÃng Christ là Chúa, làm thánh trong 
lòng mình, hãy thÜ©ng thÜ©ng s¤n sàng Ç‹ trä l©i m†i kÈ hÕi lë vŠ s¿ trông cÆy trong anh em, v§i s¿ 
hiŠn hòa và kính n‹” (I-PhierÖ.3:15).  Trong câu nÀy có vài ÇiŠu tôi thÃy nhÜ sau, trÜ§c nhÃt là chúng 
ta phäi tôn ñÃng Christ là Chúa và làm thánh trong lòng mình, thÙ nhì là chúng ta phäi luôn s¤n sàng 
trä l©i cho m†i ngÜ©i hÕi Ç‰n vŠ niŠm tin cûa chúng ta, thÙ ba là chúng ta trä l©i hay biŒn luÆn v§i h† 
cách nhÕ nhË và tôn tr†ng ngÜ©i Ç¥t câu hÕi.  Có th‹ chúng ta së không g¥p m¶t ai hÕi vŠ nh»ng câu 
hÕi trên, nhÜng b°n phÆn cûa chúng ta là phäi s¤n sàng.   
 

Có nhiŠu quy‹n sách nói vŠ s¿ ch‰t cûa ñÙc Chúa Tr©i (God is dead).  Nh»ng nhà khoa h†c và 
tri‰t h†c cho r¢ng, không có ñÙc Chúa Tr©i.  Ngày nay chúng ta bÎ thách thÙc bªi các Çåo giáo khác 
nhÜ: HÒi giáo, ƒn-Ç¶ giáo, PhÆt giáo và Tân giáo (New Age). ñÙc Chúa Tr©i ª Çâu? “Ngài sÓng 
trong lòng này”,  câu trä l©i này có s¿ trª ngåi, vì Çôi lúc mình không cäm thÃy Ngài ª trong lòng. 
N‰u m¶t ngÜ©i tin vào m¶t Çåo khác, h† cÛng nói nhÜ vÆy, thì miŒng chúng ta së bÎ kh§p låi ngay.  
N‰u có ai hÕi lš do nào mà chúng ta Çi nhà th©, ho¥c tin Chúa!  Có khi nào chúng ta trä l©i là: Vì tôi 
là con cûa Møc SÜ, hay ba tôi là ThÜ Kš h¶i thánh, ho¥c má tôi là giáo sÜ trÜ©ng Chúa nhÆt, hay là 
gia Çình tôi ba Ç©i tin Chúa... N‰u chúng ta trä l©i nhÜ vÆy thì chúng ta không khác gì nh»ng ngÜ©i 
ngoài Ç©i. N‰u chúng ta nói r¢ng, chúng ta tin Chúa vì Chúa có thÆt, thì chúng ta cÀn phäi bi‰t và 
chÙng minh nh»ng ÇiŠu chúng ta tin.  Chúa Jêsus là lë thÆt (Jn.14:6), chúng ta cÀn phäi bi‰t lë thÆt 
m¶t cách rõ ràng, Ç‹ chúng ta có th‹ trình bày hay là chÙng minh lë thÆt Çó cho nh»ng ngÜ©i chung 
quanh chúng ta, và n‰u cÀn thì chúng ta có th‹ biŒn luÆn v§i nh»ng ngÜ©i chÜa tin, cÛng giÓng nhÜ 
Phao-lô Çã Ç‰n nhà h¶i Ç‹ biŒn luÆn v§i nh»ng ngÜ©i Giu-Ça (Jews) ª Thessalonica (Act.17:2), không 
phäi Ç‹ xem ai æn ai thua, nhÜng Ç‹ th¡ng h† cho Chúa (v4). 
 

Có nhiŠu ngÜ©i cho r¢ng, tin vào Chúa Jêsus hay ñÙc Chúa Tr©i là tin v§i tính cách mù quáng, 
nhÜng lÆp luÆn này có thÆt nhÜ vÆy không?  PhÀn Çông nh»ng ngÜ©i hoài nghi thÜ©ng không tin vào 
ñÙc Chúa Tr©i, khi nghe Ç‰n nghi vÃn thì cho r¢ng không có câu trä l©i, nhÜng chúng ta là nh»ng 
ngÜ©i CÖ-ñÓc, thì chúng ta có nh»ng câu trä l©i h®p lš và thÆt.  HÖn n»a niŠm tin CÖ-ÇÓc không phäi 
tin theo ki‹u mù quáng, nhÜng là niŠm tin v§i s¿ suy nghï và có b¢ng chÙng không th‹ bác bÕ ÇÜ®c.  
Có ngÜ©i hÕi r¢ng, anh có th‹ chÙng minh ÇÜ®c 100% vŠ s¿ hiŒn h»u cûa ñÙc Chúa Tr©i không?  hay 
là anh có th‹ chÙng minh ÇÜ®c 100% vŠ s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus không?   ñÜÖng nhiên là chúng ta 
không th‹ nào chÙng minh ÇÜ®c 100%.  NhÜng nhÜ vÆy không có nghïa là chúng ta tin v§i tính cách 
mù quáng. M¥c dù chúng ta không có Çû 100% Ç‹ chÙng minh s¿ hiŒn h»u cûa ñÙc Chúa Tr©i hay là 
s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus Christ, nhÜng ÇiŠu Çó không ngæn cän chúng ta tin ch¡c 100% vŠ s¿ hiŒn 
h»u hay là s¿ sÓng låi cûa Ngài.  CÛng nhÜ khi chúng ta bÜ§c vào chi‰c máy bay, chúng ta không 
ch¡c ch¡n 100% là chi‰c máy bay Çó an toàn (vì n‰u ch¡c ch¡n thì tåi sao có máy bay r§t?), nhÜng 
chúng ta vÅn dÃn thân 100% vào chi‰c máy bay Çó.  ñÓi v§i niŠm tin C§-ÇÓc cÛng vÆy.  Hay là giÓng 



12 

nhÜ nh»ng hãng ch‰ tåo xe hÖi, h† không chÙng minh ÇÜ®c là xe Çó an toàn 100%.  Hay là m¥c dù 
bÒi thÄm Çoàn không có b¢ng chÙng 100% Ç‹ k‰t t¶i m¶t phåm nhân nào Çó, nhÜng qua m¶t sÓ b¢ng 
chÙng, thì bÒi thÄm Çoàn có th‹ k‰t t¶i ngÜ©i bÎ cáo.  NhÜ tôi thÜ©ng thÃy nh»ng ngÜ©i phi công trÜ§c 
khi lên máy bay, h† thÜ©ng ki‹m soát và quan sát chi‰c máy bay, ch§ h† không nh¡m m¡t mà bÜ§c 
vào chi‰c máy bay Çó.  ñÓi v§i niŠm tin vào ñÙc Chúa Tr©i hay Chúa Jêsus cÛng vÆy, m¥c dù chúng 
ta không có b¢ng chÙng 100%, nhÜng chúng ta có Çû b¢ng chÙng Ç‹ tin.  M¥c dù chúng ta không thÃy 
ÇÜ†c ñÙc Chúa Tr©i và cÛng không Çem ñÙc Chúa Tr©i bÕ vào nh»ng Óng thuÓc Çem vào phòng thí 
nghiŒm cûa khoa h†c Ç‹ thº ÇÜ®c.  NhÜng chúng ta có Çû tài liŒu vŠ Ngài và nh»ng gì Ngài làm trong 
quá khÙ và hiŒn tåi mà m¡t, lÜÖng tâm và lš trí cûa chúng ta có th‹ nhÆn thÃy ÇÜ®c. CÖ-ñÓc Giáo là 
thÆt, cho nên s¿ thÆt lúc nào cÛng ª v§i chúng ta.  ñiŠu mà chúng ta cÀn nên làm là tìm câu trä l©i cho 
nh»ng câu hÕi ÇÜ®c ÇÜa ra.  TrÜ§c nhÃt là chúng ta dùng Kinh Thánh và l©i cÀu nguyŒn làm nŠn täng 
cho nh»ng câu trä l©i, sau Çó chúng ta nh© nh»ng nhà h†c giä ThÀn h†c và nh»ng sách vª cûa h† Ç‹ 
giúp chúng ta trong nh»ng câu trä l©i. 
 
 Ch£ng nh»ng chúng ta phäi luôn luôn chuÄn bÎ s¤n sàng Ç‹ trä l©i, mà chúng ta còn phäi chi‰n ÇÃu 
cho ÇÙc tin, là ÇÙc tin không thay Ç°i Çã ÇÜ®c ban cho các thánh ÇÒ m¶t lÀn Çû cä (Giu-Çe.3).  Tít 
cÛng cho chúng ta bi‰t là nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo trong H¶i Thánh cÀn phäi gi» v»ng giáo huÃn cûa 
Çåo, hÀu có th‹ nh© Çåo lš chân chính mà khuyên bäo hay bài bác nh»ng kÈ chÓng báng (Tít.1:9).   
Xin hãy nh§ r¢ng khi chúng ta trä l©i hay biŒn luÆn, không phäi Ç‹ cho ngÜ©i khác bi‰t mình giÕi, hay 
Ç‹ cho bi‰t ai hÖn, ai kém, nhÜng Ç‹ Çem ngÜ©i Çó Ç‰n v§i Chúa cÛng giÓng nhÜ SÙ-ÇÒ Phao-lô Çã 
làm ª thành Thêsalônica (Công-vø.17:1-4).  Là tôi t§ con dân cûa Chúa, chúng ta cÀn phäi có s¿ mŠm 
måi, c¶ng v§i s¿ hiŠn hòa và kính n‹ mà thuy‰t phøc nh»ng kÈ chÓng trä. Ð§c mong r¢ng ñÙc Chúa 
Tr©i ban cho h† s¿ æn næn Ç‹ nhÆn bi‰t lë thÆt (II-Timôthê.2:24-25; I-PhierÖ.3:15b). 
 
 Có rÃt nhiŠu ngÜ©i ngoåi (có s¿ h†c thÙc v§i tÃm lòng mª r¶ng) mà chÜa tin nhÆn Chúa, là vì chÜa 
có ngÜ©i trình bày nh»ng b¢ng chÙng cûa niŠm tin CÖ-ÇÓc m¶t cách rõ ràng và h®p lš (m¥c dù ñÙc 
Thánh Linh làm cho h† tin Chúa ch§ không phäi chúng ta).  H† cho r¢ng tin vào Chúa Jêsus hay là 
ñÙc Chúa Tr©i, cÛng không khác nào tin vào m¶t giáo chû khác ª th‰ gian nÀy.  ñÓi v§i h† cho r¢ng 
Tin Lành cÛng giÓng nhÜ m†i tôn giáo khác mà thôi.  Chính vì vÆy mà nh»ng ngÜ©i Çó không Ç‰m 
xÌa gì Ç‰n Tin Lành cûa Chúa. 
 
ThÜ©ng có 4 nguyên nhân mà ngÜ©i ta không tin nhÆn Chúa: 
 1. Ignorance (không quan tâm Ç‰n) 
 2. Pride (lòng t¿ cao) 
 3. Immoral (thi‰u Çåo ÇÙc) 
 4. Not enough evidence (thi‰u b¢ng chÙng) 
 
 Nh»ng ngÜ©i ª trong 3 nguyên nhân ÇÀu, không phäi là h† không tin ÇÜ®c, nhÜng mà h† Çã nhÙt 
quy‰t trong lòng là không chÎu tin rÒi, cho nên dÀu có nói Ç‰n Çâu, hay ÇÜa nh»ng b¢ng chÙng ra, thì 
h† cÛng không chÎu tin.  Vì n‰u h† tin thì së phäi thay Ç°i cách sÓng t¶i l‡i mà h† Çang sÓng. 
 M¶t h†c sinh nói v§i m¶t giáo sÜ ThÀn h†c r¢ng: “nh»ng câu trä l©i cûa ông làm cho tôi rÃt hài 
lòng”.  Giáo sÜ hÕi h†c sinh r¢ng: “Anh có muÓn trª thành m¶t CÖ-ÇÓc nhân không?”.  H†c sinh trä 
l©i: “không”.  Giáo sÜ ngåc nhiên và hÕi r¢ng: “tåi sao?”.  H†c sinh trä l©i r¢ng: “ThÆt tình mà nói, 
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vì tôi không muÓn thay Ç°i cu¶c sÓng hiŒn tåi cûa tôi”.  Cho nên chúng ta thÃy không phäi là h†c 
sinh Çó không tin ÇÜ®c, nhÜng h†c sinh Çó không muÓn tin mà thôi. 
 
 Trong quy‹n sách nÀy, tôi mong Ü§c ÇÜ®c góp phÀn vào nh»ng giäi Çáp th¡c m¡c vŠ ñÙc Chúa 
Tr©i, CÖ-ÇÓc Giáo, Tin Lành cûa Chúa Jêsus Christ, Ç¥c biŒt là ÇÜa ra nh»ng b¢ng chÙng h®p lš cho 
nh»ng ngÜ©i n¢m ª thành phÀn thÙ 4 nói trên.  Cách ngôn MÏ có câu, “You can lead the horse to the 
water, but you can not make it drink.” (Bån có th‹ dÅn con ng¿a Ç‰n mé nÜ§c, nhÜng bån không th‹ 
nào b¡t nó uÓng.)  ñó là ÇiŠu tôi mong Ü§c ÇÜ®c trình bày trong quy‹n sách nÀy. 
 
 
 


