
Chû thuy‰t Vô ThÀn 
by Alan Ames April 2010 

 
NhiŠu ngÜ©i trong kh¡p th‰ gi§i xÜng mình là vô thÀn và h† tÓ cáo tôn giáo không gì 
hÖn là mê tín dÎ Çoan và là nguyên nhân tåo ra Ça sÓ n‰u không muÓn nói là tÃt cä h‰t 
m†i vÃn ÇŠ trên th‰ gi§i. 
 

Trong m¶t chuy‰n Çi m§i Çây tåi Hoa Kÿ, tôi Çã nhìn thÃy m¶t c¿u ThÓng ñÓc ti‹u ban 
båo dån tuyên bÓ chính tôn giáo tåo ra tÃt cä các chi‰n tranh. ñó cÛng là l©i tuyên bÓ 
mà tôi Çã tØng nghe Ç‰n tØ nh»ng kÈ vô thÀn. 
 

Không m¶t ngÜ©i nào phän ÇÓi ông ThÓng ñÓc Çó, vì bŠ ngoài l©i nói cûa ông có vÈ 
d¿a trên nh»ng d» kiŒn. NhÜng thÆt ra, l©i nói ông Ãy, dï nhiên là vô nghïa. Vài thí dø 
Ç‹ chÙng minh ÇiŠu Çó : 
 

Chi‰n tranh gi»a Pháp và Anh chung quy là dành quyŠn làm vÜÖng. 
 

Chi‰n tranh dành ñ¶c LÆp Hoa Kÿ b¡t nguÒn tØ thu‰ trà. 
 

N¶i chi‰n Hoa Kÿ vì nô lŒ. 
 

Chi‰n tranh do Hoàng ñ‰ Nã phá Luân vì muÓn ki‹m soát ÇÃt Çai và các dân t¶c. 
 

Trung Hoa v§i Nga Xô là tranh dành ÇÃt Çai. 
 

Th‰ chi‰n thÙ I vì lš do cu¶c ám sát hoàng tº Áo quÓc Ferdinand và Phu nhân do 
nhóm khûng bÓ Bàn Tay ñen gÓc ngÜ©i Serbia. Và cÛng vì các liên minh chính trÎ và s¿ 
tìm ki‰m th‰ l¿c. 
 

Th‰ chi‰n thÙ II vì ñäng ñÙc QuÓc Xã lên n¡m quyŠn và xâm læng các nÜ§c khác (thí 
dø Poland..) 
 

Chi‰n tranh ViŒt Nam chÓng c¶ng sän. 
 

Chi‰n tranh Hàn QuÓc chÓng c¶ng sän. 
 

Và còn nhiŠu chi‰n tranh khác có th‹ nêu danh mà không phäi tôn giáo tåo ra. NhÜng 
không có nghïa là tôn giáo không gây nên chi‰n tranh, nhÜng tôn giáo không phäi là lš 
do Ç¶c nhÃt tåo ra chinh chi‰n, và hai trÆn Th‰ Chi‰n xäy Ç‰n không phäi nguyên nhân 
tôn giáo. 
 

Vô ThÀn chính nó Çã Çóng vai trò rÃt l§n trong viŒc tåo ra chi‰n tranh, và th¿c t‰ này 
Çã thÜ©ng xuyên bÎ nh»ng ngÜ©i vô thÀn ph§t l© ho¥c chÓi phæng. 
 

NgÜ©i vô thÀn tuyên bÓ r¢ng trong m¶t th‰ gi§i vô Çåo, nh»ng s¿ viŒc së tÓt hÖn là 
trong m¶t th‰ gi§i bÎ änh hÜªng tôn giáo, nhÜng n‰u chúng ta nhìn låi, rõ ràng s¿ thÆt 
không phäi nhÜ vÆy ; 
 



DÜ§i th©i c¶ng sän Nga xô, cu¶c sÓng rÃt cÖ c¿c cho phÀn Çông dân chúng và h¢ng 
triŒu ngÜ©i Çã bÎ gi‰t. 
 

Trung Hoa dÜ§i th©i Mao Tråch ñông Çã hao mÃt bi‰t bao nhiêu sinh mång và Çau kh° 
vì cách mång væn hóa.  
 

Pol Pot v§i lš tÜªng m¶t quÓc gia c¶ng sän ª Kampuchia, cÛng h¢ng triŒu ngÜ©i Çã bÎ 
gi‰t. 
  

HÒ Chí Minh ª ViŒt Nam. 
 

Kim ª B¡c TriŠu Tiên. 
 

TÃt cä nh»ng quÓc gia vô thÀn ÇŠu có cái giÓng nhau ; dân chúng rÃt ít ÇÜ®c t¿ do, 
nhiŠu ngÜ©i bÎ tra tÃn và bÎ gi‰t, nhiŠu ngÜ©i không có cÖm æn và bÎ giam tù vì không 
theo ÇÜ©ng lÓi Çäng. Và chÌ m¶t ít tôn giáo ÇÜ®c phép hoåt Ç¶ng ho¥c do Çäng ÇiŠu 
khi‹n Ç‹ Çáp Ùng møc tiêu Çäng. ViŒc Çó là nh»ng hoa trái cûa chû thuy‰t vô thÀn. 
 

Tôi cÛng nh§ gÀn Çây tôi Çã nghe Richard Dawkins, m¶t kÈ vô thÀn n°i ti‰ng tuyên bÓ 
lš do duy nhÃt mà thiên hå tin vào Thiên Chúa là vì h† Çã ÇÜ®c cha mË dåy cho ÇiŠu 
này khi h† còn bé và nhÒi s† lòng tin vào Thiên Chúa trong các con mình. R¢ng nh»ng 
ÇÙa con tin, vì cha mË Çã nói v§i các em cÛng nhÜ các em tin vào chuyŒn ông già Noel 
Santa Clauss, các em cÛng tin vào chuyŒn Chúa Giêsu.  
 

Tuy nhiên Richard Dawkins låi ph§t l© Çi d» kiŒn là khi các em khôn l§n, các em nhÆn 
ra s¿ thÆt vŠ ông già Noel và viŒc giä tÜªng ông Ãy xuÓng trong Óng lò sÜªi và Çem theo 
các món quà và v.v... M¥c dù nhÜ vÆy, nhiŠu em khi trÜªng thành v§i s¿ khôn ngoan, 
các em vÅn gi» lòng tin vào Thiên Chúa và nhÆn thÙc trong óc, trong tim và trong linh 
hÒn các em r¢ng Thiên Chúa có thÆt. Các em vÅn gi» s¿ tin tÜªng Çó vì lš do ÇÙc tin 
hay kinh nghiŒm cá nhân chÙ không phäi vì các em Çã ÇÜ®c dåy d‡ nhÜ vÆy. 
 

ñÒng th©i, trong l©i tuyên bÓ, Dawkins hoàn toàn ph§t l© Çi là trong nh»ng nÜ§c nhÜ 
Nga Xô mà c¶ng sän vô thÀn Çã n¡m quyŠn trong 70 næm. QuÓc gia c¶ng sän Çã lùng 
b¡t tôn giáo, cÃm Çoán tôn giáo, gi‰t ch‰t, bÕ tù và cäi tåo các giáo dân. Nga xô có Ç‹ 
cho Giáo h¶i Chính ThÓng hoåt Ç¶ng m¶t cách gi§i hån dÜ§i quyŠn ki‹m soát cûa 
chính quyŠn nhÜng Çây không phäi là ÇÜ®c r¶ng rãi t¿ do tôn giáo.  
Ÿ trÜ©ng h†c và tÜ gia, bàn thäo và giäng dåy vŠ tôn giáo bÎ cÃm. Tuy nhiên, sau 70 
næm trong tình trång Ãy, khi Nga Xô vÜÖn ra khÕi chû nghïa c¶ng sän thì nhiŠu ngÜ©i 
Çã gia nhÆp Kitô Giáo. Giáo H¶i Chính ThÓng (và Giáo H¶i Công Giáo nhÜng ít hÖn) 
Çã phát triÍn cách r¶ng l§n v§i rÃt nhiŠu ngÜ©i Çi nhà th©. Chính T°ng thÓng và Thû 
tÜ§ng Nga xô cÛng tham d¿ Thánh lÍ Chính thÓng. 
 

Và m§i Çây tåi m¶t Çåi h†c Nga xô, Thû tÜ§ng Vladimir Putin khuy‰n khích các sinh 
viên sÓng theo con ÇÜ©ng Thánh Phanxicô Assisi. 
 



Trong m¶t trÆn Çá banh trong mùa Phøc Sinh (tháng 4 ngày 5 tåi vÆn Ç¶ng trÜ©ng 
Moscow Lokomotiv) m¶t phía Çám Çông, h¢ng ngàn ngÜ©i la vang, "Chúa Kitô Çã sÓng 
låi" và bên kia Çám Çông Çáp låi , "ñúng thÆt nhÜ vÆy, Chúa Kitô Çã sÓng låi" 
 

NhÜ vÆy, làm sao câu nói Dawkins có th‹ có giá trÎ, n‰u Ça sÓ nh»ng ngÜ©i trong Çám 
Çông Çó Çã không ÇÜ®c dåy d‡ vŠ Thiên Chúa hay Çã ÇÜ®c khuy‰n khích tin vào Thiên 
Chúa, nay h† låi Çón nhÆn Thiên Chúa, m¶t cách không vø l®i. ? 
 

Làm sao có th‹ nh»ng ngÜ©i Çã ÇÜ®c khuy‰n khích tØ chÓi Thiên Chúa và chÃp nhÆn 
con ÇÜ©ng c¶ng sän vô thÀn là s¿ thÆt duy nhÃt, nay h† låi thay Ç°i Ç‹ Çón nhÆn Thiên 
Chúa m¶t cách Çông Çäo nhÜ vÆy ? 
 

Chû nghïa vô thÀn Çã mang låi rÃt ít Õi ÇiŠu tÓt lành cho th‰ gi§i nhÜng ch¡c ch¡n là nó 
Çã ti‰p tay trong viŒc suy tàn xã h¶i và Çåo ÇÙc. NgÜ©i vô thÀn Çi nói v§i kÈ khác là 
không có Thiên Chúa, hãy hÜªng thø cu¶c sÓng, sÓng ngay bây gi© và ngay lÆp tÙc. 
NhÜ th‹ là ngÜ©i ta không th‹ nào vui hÜªng cu¶c sÓng n‰u h† tin vào Thiên Chúa. 
 

ThÆt là nói bÆy bå ! L©i m©i g†i tÆn hÜªng cu¶c sÓng ch£ng qua là l©i m©i g†i ích k› 
bän thân vì nó chÃp nhÆn "làm nh»ng gì mình thích n‰u nhÜ nó không håi ai". ThÆt ra, 
n‰u ÇÜ©ng Çi sai lÀm ÇÜ®c chÃp nhÆn, chúng luôn luôn làm håi m¶t ngÜ©i nào Çó. Có 
khi chính Çúng ngay ngÜ©i Ãy, vì qua nh»ng ÇiŠu h† làm, có th‹ h† làm ÇÒi båi chính 
cÖ th‹ h† ho¥c cÖ th‹ ngÜ©i khác, h† Çánh mÃt lòng kính n‹ ÇÓi v§i chính mình hay ÇÓi 
v§i ngÜ©i khác, h† mÃt Çi nh»ng cäm xúc cûa tình yêu chân thÆt.  
 

NgÜ©i vô thÀn thÜ©ng hay nói là ngÜ©i ta có th‹ t¿ mình quy‰t ÇÎnh cái gì là Sai, cái gì 
là ñúng, ho¥c là xã h¶i có th‹ quy‰t ÇÎnh thay th‰. ñiŠu này thÆt là ngông cuÒng, vì 
ñúng hay Sai không tùy thu¶c vào ÇiŠu ngÜ©i ta tin, hay xã h¶i tin, nhÜng ñúng và Sai 
là m¶t h¢ng sÓ không bao gi© thay Ç°i. N‰u ngÜ©i ta có th‹ quy‰t ÇÎnh cái gì Sai hay 
ñúng, thì nh»ng giá trÎ Ãy låi thay Ç°i theo làn gió, khi suy nghï cûa quÀn chúng và cá 
nhân thay Ç°i. ñiŠu gì ñúng ngày hôm nay, có th‹ thành Sai ngày mai, hay ngÜ®c låi. 
 

LÎch sº ÇÀy nh»ng thí dø khi quÀn chúng hay xã h¶i quy‰t ÇÎnh ñúng hay Sai và cái trä 
giá ghê g§m cûa nó. 
 

NgÜ©i vô thÀn nói Ç‰n s¿ chÃp nhÆn, nhÜng h† thÜ©ng hay không chÃp nhÆn, khi h† 
phÌ báng, låm døng và tÃn công vào nh»ng ngÜ©i tin vào Thiên Chúa. Tôi Çã g¥p 
nh»ng ngÜ©i vô thÀn yêu cÀu tôi chÙng minh r¢ng có Thiên Chúa, và Ç‹ trä l©i h†, tôi 
yêu cÀu h† chÙng minh là không có Thiên Chúa. 
 

Có ngÜ©i vô thÀn không muÓn tôn giáo ÇÜ®c Çem ra dåy trong các trÜ©ng h†c ho¥c tÜ 
gia nhÜng låi muÓn Çem ra dåy các tiêu chuÄn vô thÀn cûa h†, dù quÀn chúng có th‹ 
muÓn hay không. 
 

Các gi§i cÀm quyŠn và nh»ng ngÜ©i lãnh tø vô thÀn, có khi ép bu¶c nh»ng ngÜ©i yêu 
m‰n Thiên Chúa phäi tôn giº luÆt pháp trái låi v§i lŠ luÆt và l©i dåy Thiên Chúa.  



Rõ ràng thÃy trong vài nÜ§c c¶ng sän và Ç¶c tài mà cÀm tù và ngay Ç‰n viŒc ám sát là 
ÇiŠu thÜ©ng xuyên cho nh»ng ai không chÃp nhÆn nh»ng chÌ thÎ vô Çåo cûa nhà nÜ§c. 
 

Dù ngÜ©i Kitô h»u , không bao gi© khÜ§c tØ quyŠn không tin vào Thiên Chúa cûa 
nh»ng ngÜ©i không tin vào Thiên Chúa, nhÜng ngÜ©i Kitô h»u phäi, không bao gi© 
chÃp nhÆn con ÇÜ©ng vô thÀn Çi chÓng låi con ÇÜ©ng Chúa Giêsu. 
 

NgÜ©i Kitô h»u phäi, không bao gi© chÃp nhÆn nh»ng sºa Ç°i cûa m¶t xã h¶i Çang 
hãm håi rõ rŒt dân chúng qua s¿ suy tàn cûa ñåo ñÙc và suy tàn cûa s¿ kính tr†ng 
chân thÆt cûa ngÜ©i ÇÓi v§i ngÜ©i. 
 

NgÜ©i Kitô h»u phäi, không bao gi© chÓi bÕ Chúa cûa h† qua viŒc chÓi bÕ ñÙc Tin cûa 
h†, nhÜng phäi cÜÖng quy‰t ÇÙng lên trong hoà nhã và yêu thÜÖng tuyên xÜng lên r¢ng 
Chúa Giêsu là Chúa trÜ§c m¥t toàn th‰ gi§i v§i bÃt cÙ giá nào. 
 

Xin Thiên Chúa chúc phúc. 
 

Alan Ames 
 
Trên Çài ABC Good Morning America, nhà báo George Stephanopoulos phÕng vÃn 
T°ng ThÓng Nga Xô Dmitry Medvedev sau khi hiŒp ÇÎnh Khªi M§i ÇÜ®c kš. 
 
Stephanopoulos : T°ng ThÓng Çã trª låi trong ti‰ng vang. Xin phép hÕi T°ng ThÓng, 
dân chúng MÏ không ÇÜ®c bi‰t nhiŠu vŠ con ngÜ©i cûa T°ng ThÓng. NhÜng tôi bÎ thu 
hút -  khi Ç†c ti‹u sº cûa T°ng ThÓng và bi‰t nhiŠu chi ti‰t. T°ng ThÓng Çã ÇÜ®c giáo 
døc ª Nga xô, vô tôn giáo. Tuy nhiên, vào tu°i 23, T°ng ThÓng Çã bÜ§c vào nhà th© 
Ç‹ ÇÜ®c rºa t¶i. Lš do nào ? 
 

Medvedev :  Tôi thÆt s¿ cäm nhÆn là tôi cÀn Ç‰n ÇiŠu Çó. Và tôi muÓn làm ÇiŠu Çó. Tåi 
sao ngÜ©i ta Çi nhà th© ? H† Çi nhà th© vì h† cäm thÃy cÀn thi‰t, trØ khi h† muÓn Çi 
vi‰ng cänh. Vào lúc 23 tu°i, tôi cäm thÃy tôi cÀn Ç‰n. Tôi tin ÇiŠu Ãy tÓt cho tôi, vì sau 
Çó cu¶c Ç©i tôi thay Ç°i. ThÆt ra ngÜ©i ta không nói lên cái ÇiŠu tÜÖng t® nhÜ vÆy, vì 
nh»ng cäm xúc tôn giáo Çáng lë nên Ç‹ sâu th£m vào lòng. N‰u có m¶t ai phô trÜÖng 
nh»ng cäm xúc Çó , thì không  thành thÆt Çâu. ñúng hÖn là cho chính bän thân h† 
nhiŠu hÖn . NhÜng tôi tin tôn giáo là quan tr†ng cho m‡i ngÜ©i. Ông có nghï nhÜ th‰ 
không ? 
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