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Thay L©i K‰t 
 
Ông tr©i mà dân t¶c ViŒt Nam luôn luôn kính s® và cÀu xin; tØ vua quan Ç‰n thÙ dân, kÈ giàu sang 

hay ngÜ©i nghèo hèn, trai gái, già trÈ l§n bé ÇŠu bi‰t Ông Tr©i.  Là ñÃng chû t‹ tåo nên vÛ trø vån 
vÆt; có quyŠn næng tuyŒt ÇÓi, thÜªng phåt công minh. Cho nên sách Nho có câu: ThuÆn Thiên giã tÒn, 
NghÎch Thiên giã vong. ThuÆn v§i Tr©i thì còn, nghÎch v§i Tr©i thì mÃt. 

Ông Tr©i cûa ngÜ©i ViŒt Nam, Dieu cûa ngÜ©i Pháp, God cûa ngÜ©i MÏ ÇŠu là m¶t. Chúa Jêsus 
Christ là ñÙc Chúa Tr©i, Kinh Thánh là l©i cûa Ngài và niŠm tin CÖ-ÇÓc là con ÇÜ©ng duy nhÃt Ç‰n 
v§i ñÙc Chúa Tr©i. 

 
Qua 10 câu hÕi và trä l©i trong quy‹n sách nÀy, tôi nghï chúng ta có có th‹ thÃy ÇÜ®c r¢ng: ñÙc 

Chúa Tr©i hiŒn h»u và Ngài là ñÃng Çã tåo d¿ng nên vÛ trø nÀy, trong Çó có loài ngÜ©i chúng ta. 
Chúa Jêsus Christ là ñÙc Chúa Tr©i, Kinh Thánh là l©i cûa Ngài và niŠm tin CÖ-ÇÓc là con ÇÜ©ng 
duy nhÃt Çi Ç‰n ñÙc Chúa Tr©i. 

 
N‰u quí vÎ và các bån là nh»ng ngÜ©i vÅn chÜa tin vào s¿ hiŒn h»u cûa ñÙc Chúa Tr©i, quí vÎ và 

các bån có th‹ nói r¢ng: “N‰u ñÙc Chúa Tr©i hiŒn h»u thì tåi sao tôi låi không thÃy ngài? Tôi chÌ tin 
vào ÇiŠu gì mà tôi có th‹ cäm nhÆn ÇÜ®c qua næm giác quan cûa tôi mà thôi, nghïa là khi nào tôi: 
(1)ThÃy; (2)Nghe; (3)Ngºi; (4)N‰m; (5)R© ÇÜ®c;  thì tôi m§i tin.” 

ThÜa quí vÎ và các bån, câu nói “Tôi thÃy ÇÜ®c thì tôi m§i tin.” Riêng câu nÀy thì Çã có s¿ mâu 
thuÅn rÒi.  Vì câu này các bån không th‹ thÃy, nghe, ngºi, n‰m và r© ÇÜ®c, nhÜng các bån tin r¢ng câu 
nÀy Çúng. ñÓi v§i ñÙc Chúa Tr©i thì cÛng vÆy, các bån không thÃy Ngài, nhÜng Ngài hiŒn h»u. HÖn 
n»a có nhiŠu ÇiŠu mà chúng ta không thÃy ÇÜ®c nhÜng chúng ta tin r¢ng chúng hiŒn h»u, ch£ng hån 
nhÜ: SÙc hút cûa nam châm, sÙc hút cûa tr†ng l¿c, dòng ÇiŒn l¿c. ñåo ÇÙc luân lš: NhÜ công bình, 
yêu thÜÖng, nh»ng ÇiŠu nÀy chúng ta không thÃy tr¿c ti‰p ÇÜ®c, nhÜng chúng ta bi‰t chúng hiŒn h»u; 
chúng Çúng v§i lë thÆt. 

 
 N‰u ñÙc Chúa Tr©i không hiŒn h»u, thì cu¶c Ç©i chÌ là vô nghïa.  M¶t vÎ vua khôn ngoan nhÃt, 
giàu có nhÃt, uy tín nhÃt, quyŠn næng nhÃt, thành công nhÃt, và cÛng hÜªng s¿ khoái låc nhÃt. NhÜng 
cuÓi cùng thì ông nói r¢ng: 

“Ta chaúng töø ñieàu gì maét mình öôùc ao, cuõng chaúng caám ñieàu gì loøng mình öa 

thích; vì loøng ta vui veû vì moïi coâng lao cuûa ta; vaø ñoù laø phaàn ta ñaõ ñöôïc trong 
moïi coâng lao ta. Ñoaïn ta xem xeùt caùc coâng vieäc tay mình ñaõ laøm, vaø söï lao khoå 

mình ñaõ chòu ñeå laøm noù; kìa, moïi ñieàu ñoù laø söï hö khoâng vaø theo luoàng gioù thoåi, 
chaúng coù ích lôïi gì heát döôùi maët trôøi.” (TruyŠnÇåo.2:10-11) 

 
M¥c dù loài ngÜ©i là loài hi‹u bi‰t nhiŠu hÖn tÃt cä trong m†i sinh vÆt; nhÜng chÌ có loài ngÜ©i là 

Ç¥t ra nh»ng câu hÕi ch£ng hån nhÜ: Chúng ta tØ Çâu Ç‰n? Chúng ta Çang làm gì ª Çây? Và rÒi chúng 
ta së Çi vŠ Çâu? Loài ngÜ©i Çã cÓ g¡ng giäi Çáp qua nh»ng ti‰n trình lÎch sº, nhÜng nh»ng câu hÕi nÀy 
vÅn còn th¡c m¡c cho Ç‰n ngày nay. 
 

Khoäng 150 næm nay, tØ khi ki‰n thÙc gia tæng, con ngÜ©i Çã trä l©i nh»ng câu hÕi nÀy mà không 
dùng Ç‰n ñÙc Chúa Tr©i. Nh»ng câu trä l©i Çã Çem låi cho con ngÜ©i thay vì vui mØng và hy v†ng, 
ngÜ®c låi s¿ buÒn thäm và tuyŒt v†ng, vì cho r¢ng ta là sän phÄm cûa VÆt ChÃt + Th©i Gian + S¿ 
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NgÅu Nhiên (Matter + Time + Chance). Và không có m¶t lš do nào cho s¿ hiŒn h»u cûa chúng ta trên 
m¥t ÇÃt nÀy cä. Và s¿ ch‰t là kÈ thù cûa tÃt cä con ngÜ©i chúng ta. Có nghïa là Ç©i sÓng hiŒn tåi chúng 
ta hoàn toàn không có š nghïa, không có giá trÎ, và không có møc Çích. Chúng ta chÌ có m¥t trên m¥t 
ÇÃt nÀy m¶t th©i gian ng¡n rÒi së không còn n»a. 

 
N‰u không tin vào ñÙc Chúa Tr©i, thì cu¶c sÓng loài ngÜ©i cuÓi cùng së vô š nghïa.  Không có s¿ 

hy v†ng sau khi ch‰t, s¿ cuÓi cùng chÌ là n¢m trong lòng ÇÃt.  ñ©i sÓng chúng ta cÛng nhÜ cây Çèn 
cÀy vÆy, chÌ sáng trong m¶t lúc, rÒi Ç©i Ç©i t¡t Çi. ñÓi v§i vÛ trø nÀy cÛng vÆy, các nhà khoa h†c cho 
chúng ta bi‰t r¢ng, các hành tinh trong vÛ trø nÀy Çang di chuy‹n cách xa nhau, và nó tØ tØ mÃt Çi 
næng l¿c và trª nên lånh hÖn, cuÓi cùng thì nh»ng ngôi sao së cháy và vÛ trø së trª thành Çen tÓi.  Cho 
nên ch£ng phäi con ngÜ©i mà vÛ trø cÛng vÆy. 
 

N‰u m¶t ngÜ©i qua Ç©i và cuÓi cùng không còn n»a, thì có š nghïa gì cho cu¶c Ç©i m¶t ngÜ©i? ñÓi 
v§i ngÜ©i Çó, n‰u hoàn toàn không có hiŒn h»u trên m¥t ÇÃt nÀy thì có änh hÜªng gì Çâu?  Chúng ta 
có th‹ nói, ngÜ©i Çó có änh hÜªng trên nh»ng ngÜ©i khác và lÎch sº khi hiŒn h»u trên ÇÃt.  NhÜng š 
nghïa vŠ s¿ hiŒn h»u cûa ngÜ©i Çó chÌ là m¶t th©i kÿ ng¡n ngûi thôi, ch§ không phäi cuÓi cùng cûa 
ngÜ©i Çó.  
  

Các nhà khoa h†c cho bi‰t r¢ng, cách Çây khoäng 15 triŒu næm vŠ trÜ§c, vÛ trø nÀy khªi ÇÀu b¢ng 
m¶t cu¶c n° g†i “The Big Bang” (B¨M và có vÛ trø nhÜ chúng ta thÃy hiŒn nay).  Thí dø nhÜ cu¶c 
n° “The Big Bang” nÀy không có xÄy ra trong quá khÙ Çi.  Thì cÛng Çâu có nghïa lš gì, và cuÓi cùng 
là không có, cho nên hiŒn gi© có hay không có, cÛng không æn nh¢m gì cä. ñÓi v§i con ngÜ©i cÛng 
vÆy, có hay không có thì cÛng không æn nh¢m gì cä, vì cuÓi cùng là không có. 
 
 Khi m¶t ngÜ©i s¡p sºa ch‰t, chúng ta nói r¢ng, ngÛ yên giÃc, nhÜng thÆt s¿ là “sau khi bån ch‰t, 
thì së không còn n»a.”  S¿ nghiên cÙu cûa các nhà khoa h†c Ç‹ giúp con ngÜ©i hi‹u bi‰t thêm vŠ vÛ 
trø nÀy; s¿ tÆn tøy cûa các bác sï Ç‹ ch»a lành các thÙ bŒnh cho con ngÜ©i; s¿ hy sinh và giúp Çª gi»a 
ngÜ©i v§i ngÜ©i; ; cuÓi cùng thì cÛng không có š nghïa gì cä, vì tÃt cä së không còn n»a; vì tÃt cä ÇŠu 
trª thành cát bøi; m¶t vÛ trø không có ñÙc Chúa Tr©i hay không tin vào ñÙc Chúa Tr©i là nhÜ vÆy 
Çó. 
 

Albert Camus (1913-1960) là m¶t ngÜ©i vi‰t ti‹u thuy‰t n°i ti‰ng vÒ thÀn ngÜ©i Pháp, trong quy‹n 
ti‹u thuy‰t “NgÜ©i xa lå” (the stranger) ông cho r¢ng: “VÛ trø nÀy không có š nghïa gì cä, và không 
có ñÙc Chúa Tr©i Ç‹ cho š nghïa Çó.”  Tri‰t gia hiŒn sinh vô thÀn Jean-Paul Sartre (1905-1980) nói, 
“con ngÜ©i cÛng nhÜ ª trên m¶t chi‰c tàu không bánh lái trôi Çi trên bi‹n không b© b‰n.” (men is a 
drift in a boat without a rutter on an endless sea). 
 

N‰u không có ñÙc Chúa Tr©i, ho¥c không tin vào ñÙc Chúa Tr©i thì Ç©i sÓng không có š nghïa 
n»a, nhÜ vÆy con ngÜ©i làm gì? Con ngÜ©i sÓng nhÜ là có š nghïa vÆy.  Ch£ng hån nhÜ Jean-Paul 
Sartre lš luÆn r¢ng: “M¶t ngÜ©i có th‹ tåo š nghïa cho cu¶c sÓng mình b¢ng cách ch†n làm m¶t sÓ 
ÇiŠu gì Çó.”  NhÜng š nghïa nÀy chÌ ÇÜ®c vài chøc næm mà thôi, rÒi thì không có š nghïa gì cä.  HÖn 
n»a, š nghïa mà m¶t ngÜ©i tåo nên hôm nay, chÜa ch¡c là có š nghïa cho ngày mai (vì nó chÌ có tính 
cách chû quan - subjective meaning. Không phäi tính cách khách quan -  not objective), và ngÜ©i Çó 
cÙ ti‰p tøc tåo nên š nghïa mãi mà không thôi.  HÖn n»a, bån tåo nên š nghïa cho mình, và tôi cÛng 
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tåo nên š nghïa cho tôi, nhÜ vÆy ai Çúng? Ai sai?  Cho nên n‰u không có ñÙc Chúa Tr©i, không tin 
vào ñÙc Chúa Tr©i thì giá trÎ Ç©i sÓng cÛng vô š nghïa.  Không tin vào ñÙc Chúa Tr©i, bÕ Çi luÆt 
luân lš, së dÅn chúng ta Çi tìm mãi š nghïa cho cu¶c Ç©i nÀy và m‡i ngÜ©i m¶t cách th‰ khác nhau. 

 
M¶t th‰ gi§i không có ñÙc Chúa Tr©i, hay là không tin vào ñÙc Chúa Tr©i, thì ÇiŠu ác/xÃu và tÓt 

lành cÛng không có.  Vì tÃt cä chÌ là sän phÄm cûa vÆt chÃt ti‰n hóa, phong tøc, xã h¶i và cäm giác 
mà thôi. 
 
 Hitler Çã dùng lš thuy‰t cûa Darwin và nói r¢ng: “N‰u t¿ nhiên không muÓn nh»ng cá nhân y‰u 
ÇuÓi k‰t hôn v§i kÈ månh hÖn, thì t¿ nhiên còn càng không muÓn m¶t chûng t¶c cao hÖn (nhÜ chûng 
t¶c ñÙc) lÅn l¶n v§i m¶t dòng dõi thÃp kém hÖn (nhÜ ngÜ©i Dothái). Tåi sao vÆy?  Vì trong trÜ©ng 
h®p Çó, nh»ng n‡ l¿c cûa t¿ nhiên trong h¢ng træm hàng nghìn næm qua Ç‹ tåo d¿ng m¶t l§p ngÜ©i 
ti‰n hóa cao hÖn së trª thành vô ích.” 
 
 N‰u không có ñÙc Chúa Tr©i, thì viŒc mà bác sï Josef Mengele (ñÙc QuÓc Xã) Çã dùng nh»ng 
ngÜ©i Çàn bà Do Thái Çang mang thai trong viŒc m° xë Ç‹ thí nghiŒm (vivisection) thì có gì sai lÀm 
hay Ç¶c ác Çâu?  N‰u m¶t ngÜ©i không tin vào ñÙc Chúa Tr©i, thì tåi sao Hitler không có phép dùng 
nh»ng ngÜ©i sÓng Ç‹ thº nghiŒm các loåi thuÓc? 

Có m¶t bà còn sÓng sót nói r¢ng, “Trong tråi tÆp trung Çó, ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i Çäng ñÙc QuÓc xã 
thì không có luÆt lŒ gì cä. Vì làm Çúng theo lŒnh cÛng bÎ gi‰t, làm sai cÛng bÎ gi‰t, và không làm gì 
cÛng bÎ gi‰t.” Khi m¶t ngÜ©i không tin vào ñÙc Chúa Tr©i thì không có luÆt lŒ gì cä, ÇÓi v§i ngÜ©i 
Çó không có gì là Çúng ho¥c sai cä, chÌ làm theo nh»ng gì mình thích.  Cho nên trong m¶t th‰ gi§i 
không tin vào ñÙc Chúa Tr©i, ai là ngÜ©i xét Çoán giá trÎ Çåo ÇÙc cûa Hittler hÖn v§i mË Teressa. 

 
N‰u không tin vào ñÙc Chúa Tr©i thì hãy sÓng cho mình, tåi sao phäi sÓng cho ngÜ©i khác. Hy 

sinh cho ngÜ©i khác thÆt là ngu dåi, vì cu¶c Ç©i quá ng¡n ngûi. Hãy sÓng cho chính mình rÒi ch‰t. 
N‰u không tin vào ñÙc Chúa Tr©i, thì không th‹ nào Çoán xét ngÜ©i gây ra chi‰n tranh, tr¶m c¡p 
ho¥c gi‰t ngÜ©i là ác.  Và cÛng vÆy, không th‹ nào khen ng®i s¿ yêu thÜÖng, làm Ön ho¥c hy sinh là 
tÓt.  

 
N‰u ñÙc Chúa Tr©i không hiŒn h»u, thì nh»ng ÇiŠu ác cûa con ngÜ©i së không bÎ trØng phåt.  Và 

nh»ng viŒc hy sinh cho ÇiŠu tÓt së không có phÀn thÜªng. N‰u không tin vào ñÙc Chúa Tr©i thì tåi 
sao tôi låi phäi hy sinh cho ngÜ©i khác Ç‹ không ÇÜ®c phÀn thÜªng, cho nên n‰u tôi làm ÇiŠu có l®i 
cho chính mình thôi, và không cÀn bi‰t ÇiŠu Çó lành hay ác. 
 N‰u không tin vào ñÙc Chúa Tr©i, thì tåi sao tôi låi phäi gªi tiŠn vŠ Ç‹ giúp nh»ng ngÜ©i bÎ bão løt 
ª miŠn Trung? Tåi sao tôi låi phäi quan tâm Ç‰n h†?  N‰u không tin vào ñÙc Chúa Tr©i, thì tôi së nói 
r¢ng, h† là nh»ng ngÜ©i không ÇÜ®c may m¡n Çã sanh ra trong hoàn cänh kh° sª, và nh»ng ngÜ©i Çã 
bÎ luÒn nÜ§c lôi cuÓn Çi là nh»ng ngÜ©i may m¡n hÖn nh»ng ngÜ©i sÓng, vì h† Çã ÇÜ®c cÖn bão løt 
giúp h† chÃm dÙt s¿ Çau kh° cûa h†, b¢ng cách là lÃy Çi mång sÓng cûa h†.  HÖn n»a, n‰u tôi không 
tin vào ñÙc Chúa Tr©i, thì tôi së cho r¢ng, nh»ng ngÜ©i gªi tiŠn vŠ Ç‹ giúp nh»ng nån nhân là nh»ng 
ngÜ©i ngu dåi.  Vì ñÙc Chúa Tr©i không hiŒn h»u, cho nên trong lúc sÓng mÃy chøc næm trên m¥t ÇÃt 
nÀy, tôi phäi làm l®i ích cho chính mình, sÓng cho chính mình, không thÜÖng ti‰c m¶t ai, không hy 
sinh cho m¶t ai, mà chÌ có chính mình mà thôi. 

 



107 

ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i vô thÀn, thì không m¶t lš do nào Ç‹ hy sinh, giúp Ç« hay là thÜong xót cho 
ngÜ©i khác cä. NhÜng ai có th‹ sÓng v§i m¶t tri‰t lš nhÜ vÆy ÇÜ®c?  Không m¶t ai cä.  

N‰u không tin vào ñÙc Chúa Tr©i, thì m¶t ngÜ©i sÓng nhÜ Hitler hay là mË Terresa cÛng không æn 
nh¢m gì cä.  Vì cä hai rÒi cÛng vŠ m¶t ch°, cä hai ÇŠu vào lòng ÇÃt, và cä hai së không còn n»a. 
NhÜng ai có th‹ sÓng phù h®p v§i m¶t tri‰t lš nhÜ vÆy? Tri‰t lš không có ñÙc Chúa Tr©i, ho¥c không 
tin vào ñÙc Chúa Tr©i. 
 

ThÜa các bån, chÌ có ñÙc Chúa Tr©i m§i có th‹ ban cho bån m¶t s¿ sÓng ÇÀy Çû š nghïa mà thôi; 
và chÌ có niŠm tin CÖ-ÇÓc m§i có th‹ trä l©i cho các bån bi‰t nh»ng câu hÕi: Con ngÜ©i tØ Çâu Ç‰n?  
Ÿ Çây Ç‹ làm gì? Và rÒi së Çi vŠ Çâu? Xin m©i quí vÎ và các bån hãy suy nghï và Ç‰n v§i niŠm tin CÖ-
ÇÓc. 
 
 N‰u quí vÎ và các bån có câu hÕi hay th¡c m¡c thêm vŠ niŠm tin CÖ-ÇÓc, xin gªi thÜ vŠ ÇÎa chÌ 
du§i Çây. Xin gªi Ç‰n quí vÎ và các bån l©i cûa nhà tri‰t h†c Hy-låp Socrates (469-399 B.C.) r¢ng: 
“M¶t Ç©i sÓng mà không vÃn Çáp ÇÜ®c, thì không Çáng sÓng.” (The unexamined life is not worth 
living).  ñÓi v§i niŠm tin cÛng vÆy, “M¶t niŠm tin mà không trä l©i ÇÜ®c, thì không Çáng tin”.  Hay 
là “M¶t tôn giáo mà không tra xét ÇÜ®c, thì không Çáng có.”  ThÆt vÆy, ÇÓi v§i niŠm tin CÖ-ÇÓc thì 
chúng tôi có câu trä l©i cho các bån.  Cho nên xin bån hãy thÆt lòng tìm hi‹u, Ç‹ thÆt s¿ có m¶t Ç©i 
sÓng ÇÀy š nghïa cho chính mình và gia Çình.  Ch£ng nh»ng chÌ cho Ç©i sÓng hiŒn tåi mà thôi, mà 
còn cho Ç‰n Ç©i sau n»a. 
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