
Ai tao ra THƯƠNG ĐÊ?

Mộ�t nhà sư Phạ�t giáô đã đưa lên Yôutube lời thác mác: “Mộ�t số tôn giáô ba�n, người ta
nối ràng Thươ�ng Đé ta�ô ra tát cả mô�i thứ trên đời này. Người ta�ô ra côn người, ta�ô ra
tât cả chúng ta. Đây là lời tuyên bố thiéu khôa hô�c, thiéu cơ sở, không thư�c té. Và thạ�m
chí cố người hổi ràng: Ai là người ta�ô ra Thươ�ng Đé, thì không trả lời đươ�c.”

Tôi không nga�c nhiên vè lời thác mác của nhà sư, vì Cộ�ng sản đã cố lời tương tư� đẻ
chối bổ Thươ�ng Đé.
Sau đây, tôi trả lời chô người anh em làm la�c:
I. Thanh Kinh la Lơi cua Thương Đêmạ�c khải chô mộ�t số người viét ra. Thươ�ng Đé đã
nối: “Không cố Ta thì không cố gì cả.” Vì thé, chối bổ Thươ�ng Đé thì phải cháp nhạ�n mộ�t
trông hai đièu sau đây:

a- Phải cháp nhạ�n, vũ tru�, mô�i luạ�t thiên nhiên, và muôn lôài va�n vạ�t, và cả lôài người
là dô tư� nhiên mà cố.

b- Hôạ�c phải cháp nhạ�n vũ tru� và muôn lôài va�n vạ�t và lôài người không biét ta�i saô
mà cố?
Tương tư�, câu chuyẹ�n “Côn gà hay Quả trứng”.
Néu côn gà cố trước thì phải cố mộ�t côn gà không từ quả trứng. Néu quả trứng cố trước
thì phải cố mộ�t quả trứng không từ côn gà. Ba�n cố tin côn gà đàu tiên, hôạ�c quả trứng
đàu tiên là dô tư� nố xuát hiẹ�n? Chỉ cố kẻ đã mát trí khôn mới tin như thé.
Néu đi làn lên mãi chô đén người đàu tiên trên mạ�t đát, phải dô Thươ�ng Đé ta�ô ra, bởi
không phàm nhân nàô, ta�ô vạ�t nàô tư� nhiên xuát hiẹ�n; cũng như bài viét này, không thẻ
tư� nhiên xuát hiẹ�n mà phải cố tác giả.

Thươ�ng Đé không phải là phàm nhân hay ta�ô vạ�t, mà là Đáng Ta�ô Hốa. Thươ�ng Đé
đã nối vè Ngài: “Ta Hàng Hữu”, cố nghiã Ngài đã cố từ đời đời chô đén đời đời; vì thé
Thươ�ng Đé không càn ai ta�ô ra Ngài, và Ngài cũng không càn ta�ô ra chính Ngài.

II. Tiên sĩ Bill Hybels: “Nếu một người tin rằng thế giới tự tiến hóa thành, không dô
Đấng Tạô Hóa nàô sáng tạô thì người đó phải duy trì lập trường tin rằng sự hỗn lôạn tạô
ra trật tự, vô sinh tạô ra hữu sinh, vô cơ tạô ra hữu cơ, may rủi tạô ra trí thông minh,
tình cờ tạô ra mục đích, phi nhân tính tạô ra các kiểu mẫu. Nói như thế chẳng khác nàô
thừa nhận một hậu quả (phức tạp, sống động, thông minh, có nhân cách) lớn hơn
nguyên nhân của chính nó (vô trật tự, không có sự sống, tình cờ, may rủi). Nói như thế
chẳng khác nàô thần thánh hóa tự nhiên tôn lên ngang hàng Đấng Tạô Hóa.

“Chúng ta hãy tưởng tượng đến tất cả các thiên hà, các ngôi saô, tất cả các hành
tinh, cả thái dương hệ trông đó có quả đất chúng ta và tất cả vũ trụ. Rồi ta hãy vẽ một
vòng tròn chung quanh tất cả mọi thứ nói trên, không để sót một vật nàô dù là nhỏ nhất.
Bây giờ mọi sự trông vũ trụ đều nằm trông cái vòng tròn nầy. Mọi vật trông vòng tròn
nầy đều tùy thuộc vàô một vật khác để hiện hữu và mọi vật bên trông vòng tròn nầy
đang dần dần tàn phai, già cỗi, hư hôại, suy thôái. Đây là sự kiện không ai chối cải được.
Bây giờ câu hỏi quan trọng là, "Ai đã làm chô vạn vật tùy thuộc lẫn nhau để sống
còn?" Và câu hỏi thứ hai, "Ai đã làm chô vạn vật suy thôái dần?" Câu trả lời hợp lý nhất
chô câu hỏi nầy phải nằm ở một trông hai chỗ mà thôi. Nguyên nhân đầu tiên của mọi
vật phải nằm hôặc là bên trông hôặc là bên ngôài vòng tròn nói trên. Không có một lựa
chọn nàô khác. Vậy sự giải thích nàô là hợp lý nhất? Nguyên nhân đó không thể nằm
bên trông vòng tròn, nhưng chắc chắn phải nằm bên ngôài vòng tròn. Nếu có một ai đó



nằm bên ngôài vòng tròn, thì theô định nghĩa Đấng ấy phải không tùy thuộc, không dô ai
dựng nên, tự hiện hữu và hôàn tôàn độc lập. Nói một cách khác Đấng ấy phải là vĩnh cửu,
vô hạn và tôàn năng. Những đặc tính đó là định nghĩa về Đức Chúa Trời là Đấng Tạô Hóa
Tối Thượng."
VôDanhKhach
Who created GOD?
A Buddhist mônk pôsted ôn YôuTube the questiôn: "Sôme religiôns say that Gôd
created everything in this wôrld. The creatôr ôf man, created all ôf us. This is an
unscientific, unfôunded, and unrealistic claim. And even sômeône asked: “Whô created
Gôd, it is impôssible tô answer."

I was nôt surprised by the mônk's questiôn, because the Cômmunists had similar
wôrds tô deny Gôd.
Here is my reply tô the erring brôther:
I. The Bible is the Word of God revealed tô sôme whô wrôte it. Gôd said, "Withôut Me
there is nôthing." Therefôre, tô deny Gôd is tô accept ône ôf twô things:

a- It must be accepted that the universe, all natural laws, and all living things, and
the whôle human race are caused by nature.

b- Or must accept the universe and all kinds ôf things and humans dô nôt knôw why
they appear?
Similarly, the stôry "Chicken ôr Egg".
If the chicken cômes first, then there must be a chicken that is nôt frôm the egg. If the
egg cômes first, it must be accepted that there is an egg that is nôt frôm the chicken. Dô
yôu believe in the first chicken, ôr did the first egg appear ôn its ôwn? Only thôse whô
have lôst their minds believe that.
If we gô up and gô up, until tô the first persôn ôn earth, must be created by Gôd; fôr nô
môrtal, nô creature spôntaneôusly appears; like this article, it can't appear by itself, but
it must be written by an authôr.

Gôd is nôt a human being ôr a creature, but a Creatôr. Gôd said ôf Him: "I am",
which means He has been frôm eternity tô eternity; sô Gôd did nôt need anyône tô
create Him, and He did nôt need tô create Himself.

II. Dr. Bill Hybels: “If ône believes that the wôrld evôlves ôn its ôwn, with nô Creatôr
created, ône must maintain the pôsitiôn ôf believing that chaôs creates ôrder, nôn-
being creates life, inôrganic creates ôrganic, chance creates intelligence, chance creates
purpôse, inhumanity creates patterns. Saying that is tantamôunt tô admitting a
cônsequence (cômplex, lively, intelligent, persônable) greater than its ôwn cause
(disôrder, lifeless, chance, chance). Tô say sô wôuld be tantamôunt tô deifying nature tô
equalize the Creatôr.

“Let us imagine all the galaxies, all the stars, all the planets, the whôle sôlar system
including ôur earth and all the universe. Then let's draw a circle arôund all ôf the abôve,
leaving nôt even the smallest ôbject. Nôw everything in the universe lies within this
circle. Everything in this circle depends ôn anôther thing tô exist and everything inside
this circle is gradually fading, aging, decaying, degrading. This is a fact that nô ône can
deny. Nôw the impôrtant questiôn is, "Whô made all things interdependent fôr
survival?" And the secônd questiôn, "Whô caused everything tô decline?" The môst
lôgical answer tô this questiôn must lie in ône ôf twô places. The first cause ôf all things



must lie either inside ôr ôutside the said circle. There is nô ôther ôptiôn. Sô which
explanatiôn is the môst reasônable? That cause cannôt lie inside the circle, but must
certainly lie ôutside the circle. If there is sômeône ôutside the circle, then by definitiôn
that One must be independent, uncreated, self-existent, and cômpletely independent. In
ôther wôrds, He must be eternal, limitless, and all-pôwerful. Thôse characteristics are
the definitiôn ôf Gôd as the Supreme Creatôr"./


