
Ai tạo dựng Đức Chúa Trời? 
 
Hỏi:    Nếu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con nguòi và vũ trụ này, thì ai tạo dựng nên Đức 

Chúa Trời? 
Đáp:   Các triêt gia và các nhà thần học đưa ra 3 điều kiện về sự hiện hữu của Đức Chúa 

Trời:  1) Self-caused, có nghiã là tự Đức Chúa Trời làm nên chính Ngài.  2) Caused by 
another, có nghiã là một ai khác đó làm nên Đức Chúa Trời.  3) Uncaused, không ai làm 

nên Ngài cả. 
  

1)  Đưc Chúa Trời làm nên chính Ngài (self caused) 
Nếu cho rằng Đức Chúa Trời làm nên chính Ngài thì điều này có sự mâu thuẫn và không 

thể nào xảy ra đuọc, vì muốn tạo nên chính mình, thì mình phải hiện hữu truóc, và nếu 
mình đã hiện hữu rồi, thì không cần phải tạo dựng nên mình nữa. Cho nên điều này không 

thể nào xẩy ra. 
  

2)  Một ai khác làm nên Đức Chúa Trời (caused by another) 

Theo định nghiã Đức Chúa Trời là Đấng không ai làm nên Ngài cả, và nếu có một ai khác 
dựng nên Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đó không còn là Đức Chúa Trời nữa. Và chúng 

ta cũng không thể nào đi nguọc lại đến vô tận đuọc. Mặc dù con số có thể đi nguọc lại đến 
vô tận, nhưng nó chỉ là trong tư tưởng hoặc ý nghĩ, chớ hoàn toàn không có trên thực tế. 

  
3)  Không ai làm nên Ngài cả (uncaused) 

Theo định luật căn bản của khoa học, thì mỗi một kêt quả đều có nguyên nhân. Nhưng 
Đức Chúa Trời không phải là kết quả của một nguyên nhân nào cả, Ngài không phải là vật 

thọ tạo, Ngài là Đấng hằng có, hằng còn. Chỉ có những gì có khởi đầu mới cần sự tạo 
dựng, Đức Chúa Trời không có sự khởi đầu cho nên không cần sự tạo nên. Trong Ngài có 

quyền năng của sự hiện hữu, và Ngài cũng không thay đổi, Ngài không bị lệ thuộc vào vật 
chât, thời gian hay không gian, Ngài là Đấng đầu tiên có quyền năng làm nên sự hiện hữu 

của vật chât, thời gian, không gian và mọi sự việc khác. Cho nên câu hỏi  "Ai tạo dựng 
Đức Chúa Trời là vô lý, chẳng khác nào hỏi  "Ai làm nên Đấng hằng có, hẳng còn?"; hay 

là "Vợ của anh độc thân tên gì?"; hay là "Mùi của màu xanh ra sao?" 

  
Thánh Kinh: 

+ Xuất Ê díp tô 3:13  "Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu". 
+ Thi Thiên 90:1  "Trươc khi núi non chưa sanh ra, đât và thế gian chưa dựng nên, từ 

truóc vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời" 
+ Thi Thiên 93:2  "Ngôi Chúa đã lập vững từ thời cổ; Chúa hằng có từ trước vô cùng" 

+ Ê sai 43:10-11  "Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước Ta, và cũng chẳng có sau 
Ta nữa. Ấy chính Ta, chính là Đức Giê-hô-va, ngoài Ta không có chúa nào khác." 

Mục sư Nguyễn Văn Huệ    
><>  ><>  ><> 

Who created God? 
Question:  If God created human beings and this universe, who created God? 

Answer:  Some philosophers and some theologians have 3 possible answers about the 
fact that God exists.   

1)  Self-caused, this means that God was made by Himself.   

2)  Caused by another, this means someone else or something else created God.   
3)  Uncaused, this means nobody made Him. 



  

1)  God was made by Himself (Self-actuated) 
If God was made by Himself, He must have already existed. And if He already existed, He 

did not need make Himself again. Therefore, this "possibility" could never happen. 
  

2)  Someone else created God; (Actuated by someone else or something else.) 
God is the Source of everything;  therefore if someone else created God, God is not God 

any more. And no human person can go back in time to the very beginning to verify this 
theory. It is only in some person's mind or thoughts, but never could it be a genuine 

answer in reality. 
  

3)  No one else created God (Actuated) 
Following the basics of any scientific result, there must be actuation. But God is not a 

result of any actuation. He is not a thing or a person that needed someone to make Him. 
God is the Eternal One; therefore, He had no beginning. A person or a thing has to have 

a beginning, they need a Creator. God has power and capability, and He never changes. 

He is not dependent on anything-- materials, time, or space. But He has power and the 
capability to make materials, time, space, and many other things. Therefore the question, 

"Who created God?" is absurd and unreasonable. Those who ask, "Who created the Holy 
Immortal One?" or "What is the name of the wife of a single man?" or someone who asks 

a blind man, "Please tell me how you discriminate between the colors, yellow, orange, and 
red?"  are asking foolish questions. 

  
BIBLE 

+ Exodus 3:14, "God said to Moses, 'I AM WHO I AM." 
+ Psalm 90:2  "Before the mountains were born or You gave birth to the earth and the 

world, even from everlasting to everlasting, You are God." 
+ Psalm 93:2  "Your throne is established from of old; You are from everlasting." 

+ Isaiah 43: 10-11  "Before Me there was no God formed, and there will be none after 
Me". 
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