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Có Thiên Chúa không? Đây là câu hỏi mà mọi người cần tìm hiểu; bởi có câu trả lời chính 

xác của câu hỏi này, sẽ giúpchúng ta có quyết định khôn ngoan đê ̉chọn hướng đi đúng. 
  

Có Thiên Chúa thì chúng ta không thể trốn tránh Ngài, và sẽ phải trả lơì với Ngài về những 
suy nghĩ, lơì noí, việc làm và cả những viêc̣ chúng ta phải làm, mà đã không làm khi còn 

sống ở trần gian.   

  
Có Thiên Chúa thì không ai có thế giết Ngài, dù họ có triệu quyên̉ sach, ngàn đài phat 

thanh, vạn tờ báo tuyên truyền dối trá, thì Ngài vẫn hiện hữu. 
  

Có Thiên Chúa thì chúng ta phải trở về với Ngài, là trở về vơí cội nguồn,  vê ̀với hạnh phúc 
vĩnh cửu, vì ngoài Thiên Chúa thì không có gì thoả mãn được khát voṇg vô biên trong tâm 

hồn của môĩ chúng ta. 
  

Thánh Augustine:   “Chúa đã dựng nên con cho Chúa, vì thế tâm hôǹ con bất an mãi cho 
đến khi đươc̣ trở về an nghỉ trong Chúa.” 

  
Những quôc gia theo tà thuyết cộng sản vô thần, và những tôn giáo chối bỏ Đấng Tạo 

Hóa đã cố gắng chứng minh không có Thiên Chúa, nhưng mọi cố gắng của họ đều thất 
bại. Ngược lại, nhiều bác học đã chứng minh có Thiên Chúa thật tuyệt vời, mà tôi đã phổ 

biến qua các bài trước đây. 

Theo thống kê của A. Eynieu và của Bác sĩ Dennert cho biêt́, có đến 92%  nhà bác học trên 
thê ́giới tin có Thiên Chuá, vàhầu hết nhân loại đêù tin co ́Đấng Thiêng Liêng, có Đấng 

Sáng Tạo.  Số người vô thần thật sự thì không nhiều. 
  

Phật giáo chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa là Đấng sáng tạo vũ trụ, mọi loài mọi 
vật. Nếu bạn theo tôn giáo này, bạn nghĩ sao vê ̀những câu hỏi sau đây: 

1. Tin có Thiên Chúa là Đấng sáng tạo vũ trụ, mặt trời, trăng sao, quả đất.., hay tin những 
thư ́đó là do tự nhiên mà có,đằng nào có lý hơn? 

  
2. Tin có Thiên Chúa là tác giả sự sống, hay sự sống của mọi sinh vật là do tình cờ xuất 

hiện, đằng nào có lý hơn? 
  

3. Tin có Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan tuyệt vời, đã sắp xếp mọi sự trong thiên nhiên 
có trật tự, có ảnh hưởng và nương tựa lẫn nhau, và có cùng đích làm cho moị tạo vật được 

sinh tồn hằng tỷ năm qua và  đang hiện hưũ; hay tin tât cả những điều kỳ diệu tuyêṭ vời 

đó, không do Đấng Thiêng Liêng nào sáng tạo, đằng nào có lý hơn? 
  

4. Thật là phản lại trí khôn biêt bao khi nhìn vào vũ trụ với bao điều kỳ diệu, mà không 
nghĩ có Đấng Sáng Tạo. Cũng thật là phi lý, khi đọc lại lịch sư ̉vê ̀cuộc chiến thắng vĩ đại 

tại Hạ Hồi vào ngày mồng 5 Tết, mà chúng ta chẳng nghĩ đến Vua Quang Trung, với chiến 
thuật hành quân thần tốc? 

  
5. Nếu có người nói, căn nhà mà bạn đang ở, không do ai xây dựng, mà tự nhiên gạch, 

gỗ, đá, cát, nước, sắt, xi măng ... kết hợp vơí nhau thành căn nhà? Và người đo ́nói, những 



dòng chữ này bất ngờ đứng bên cạnh nhau thành một bài viếtcó ý nghiã, mà không cần 

đến người nào viết ra?  Chăc chắn chúng ta đêù đồng ý, ngươì nói như thế là kẻ đã mất 
trí khôn, hoặc đã bị quỷ Satan làm chủ nó. 

  
Vậy, những ai coǹ trí khôn hãy cùng tôi, hợp ý với Thánh Vịnh 19, mà chúc tụng Thiên 

Chúa lời này:   "Trời cao bày tỏvinh quang Thiên Chúa; không trung tuyên xưng kỳ 
công Ngài." 

  


