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D��C��B�������A 

Nhân Danh Allah 
Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

  

Lời mở đầu 

Hَُْدَك Eََ َوافِِر نِعْ 
َ
ْ أ IJِإ Kِحيِْم، اللُهمKوَُدوِْد الر

ْ
َقI ال

ْ
Nاِهللا ا P َمِتَك

نِْبيَائَِك  وََجِزيِْل 
َ
نK أ

َ
ْشَهُد أ

َ
، َوأ Vَق

ْ
Nا ُ

َ
W ِ

ْ
نَْت اإل

َ
نKَك أ

َ
ْشَهُد ك

َ
َورَُسلََك قَْد  ِهبَاتَِك، َوأ

K̂ اُهللا َعلَيِْهْم وEَََ آلِِهْم وََسلKَم َوَبْعدُ  َمانََة، فََص
َ
ْوا األ Vد

َ
َة َوأ

َ
  .بَلKُغْوا الرIَسال

Nhân danh Allah, Đấng Chân Lý, Đấng Hằng Yêu 
Thương, Đấng Hằng Nhân Từ. Lạy Allah, quả thật bề tôi xin 
ca ngợi và tán dương Ngài về những ân huệ và sự ban phát 
của Ngài. Bề tôi xin chứng nhận rằng Ngài là Thượng Đế 
đích thực và chân lý, và bề tôi xin chứng nhận rằng các vị 
Nabi của Ngài, các vị Thiên sứ của Ngài đã truyền đạt Bức 
Thông Điệp và đã hoàn thành sứ mạng được giao phó. Cầu 
xin Allah ban bằng an và phúc lành cho họ, cho gia quyến 
của họ .. 

Này hỡi con người được Allah ban cho ân huệ trí tuệ, 
được ban cho sự cao quý hơn những tạo vật khác với ân huệ 
tư duy và suy ngẫm, quả thật không có gì phải nghi ngờ và 
trí tuệ không thể nghi ngờ rằng thế giới đang hứng chịu các 
vấn đề tiến thoái lưỡng nan mặc dù có sự tiến bộ vật chất và 
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nền văn minh làm cho cuộc sống cá nhân thoải mái, sang 
trọng và thuận tiện hơn. Những vấn đề tiến thoái lưỡng nan 
đó đã trở thành những đặc trưng của thời đại, trở thành sự 
điều tiết của nền văn minh hiện đại, cái mà đã đè nặng lên 
con người với những căn bệnh triền miên và mâu thuẫn của 
tư duy, thậm chí làm đảo lộn các khái niệm và đánh mất giá 
trị đích thực, thế giới trở nên không còn giá trị để nhìn nhận 
hay không còn nền tảng cơ bản nào để làm cơ sở, giá trị con 
người đang chết dần trước các đơn vị vật chất, chủ nghĩa vô 
thần và chủ nghĩa tưu duy. 

Không chỉ dừng lại ở đó, các loại tội phạm trở nên lan 
rộng và phổ biến, tiêu chuẩn đạo đức đã biến mất, mọi sự bất 
công thì tràn ngập, sự sa đọa trác táng chiếm lĩnh mọi ngõ 
ngách, kẻ giàu bắt người nghèo phục vụ như nô lê, đức tin 
được thay thế bởi chủ nghĩa vô thần với danh nghĩa không 
có tôn giáo (vô đạo), mỗi cá nhân chỉ biết quan tâm đến bản 
thân, mỗi cá nhân không quan tâm đến người khác ngoại trừ 
phải có ích cho bản thân mình, nền tảng xã hội suy đồi do sự 
tồi tệ của tế bào gia đình, cấu trúc gia đình suy yếu, đời sống 
vợ chồng không chung thủy và đầy dối trá, hành vi tình dục 
ngoài hôn nhân (gian dâm, thông dâm) trở nên hợp thức hóa 
dưới danh nghĩa tự do cá nhân. 

Đó là những nguyên nhân tạo ra những cám dỗ, đau 
khổ, khốn cùng và túng quẩn cho từng cá nhân, có rất nhiều 
nỗi lo trong cộng đồng trở thành một căn bệnh nan y và phổ 
biến thật kinh hoàng, sự chìm đắm trong khoái lạc tình dục 
bắt nguồn chủ yếu từ sự muốn thoát khỏi tâm trạng lo lắng, 
đau khổ và túng quẩn, việc ngày càng có nhiều người nghiện 
rượu và dính vào ma túy nguyên nhân chỉ vì thiếu vắng con 
đường chính trực dẫn đến niềm hạnh phúc, chỉ vì cố gắng 
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tránh xa những câu hỏi tự nhiên của bản chất được tạo hóa 
và phủ nhận trí tuệ lành mạnh, và xã hội không thể đẩy lùi 
vấn nạn tự tử - nguyên nhân thứ hai cho những cái chết trên 
thế giới, theo các báo cáo cho biết rằng ít nhất mỗi 100 phút 
thì lại có một người tự tử, chỉ riêng ở Pháp mỗi năm có tới 
12 ngàn người tự sát, và 160 ngàn người cố gắng tự tử - tất 
cả những điều đó đều là kết quả do các cá nhân không tìm 
thấy câu trả lời từ những câu hỏi trong tâm trí bối rối của 
mình, không nhận thức được mục tiêu tồn tại của mình, họ 
không biết điều gì có thể lấp đầy hạnh phúc và họ không thể 
trả lời cho những câu hỏi mà bản năng tự nhiên được tạo hóa 
của con người thắc mắc: Tại sao chúng ta được tạo ra? Ai đã 
tạo ra chúng ta? Mục đích tồn tại của chúng tà là gì ? Tương 
lai của chúng ta là gì?. 

Đời sống vật chất không những không cung cấp cho 
con người một giải pháp mà nó còn nhấn chìm con người 
trong các hố sâu cửa sự ngờ vực và những giả định cằn cổi 
không thuyết phục tâm trí và thỏa mãn cơn khát, con người 
vẫn còn lệch lạc trong cuộc sống này, vẫn còn mắc kẹt trong 
mê cung không lối thoát. 

Nếu sự đông nghẹt của đời sống vật chất và việc hổn 
hển chạy theo sau vật chất đôi khi có thể hướng con người 
suy nghĩ về nó thì đó chỉ là con người va chạm trong quá 
trình cuộc sống của y, nó khuấy động bản chất tồn tại và 
lương tâm của y và buộc y phải suy nghĩ bằng câu trả lời 
thuyết phục. Thiên tai, dịch bệnh, sự mất mát và chết chóc, 
và những bất hạnh khác nhau khiến y phải suy nghĩ về thực 
tế, suy nghĩ về tương lai mà y sẽ sống và cái lẽ mà y phải 
sống. Và nếu con người bị bỏ rơi trong vũng lầy thế này với 
những bàn tay làm nô lệ cho danh vọng và vật chất thì chắc 
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chắn xã hội sẽ rơi vào một cái hố sâu cuốn theo tất cả mọi 
thứ. 

Vì vậy, đây là một cuộc kêu gọi để xem xét và là một 
cuộc dừng lại để suy ngẫm về cách giải quyết bế tắc này, tôi 
không nghĩ rằng một con người có trí tuệ lại không trân 
trọng ủng hộ điều chính trực này. Làm sao mà không trân 
trọng ủng hộ khi mà đó là lối thoát, đó là con đường của sự 
thanh thản và hạnh phúc, và ai là người không muốn hạnh 
phúc, tất cả mỗi cá nhân trong thế giới này đều đi tìm sự 
thanh thảnh và niềm hạnh phúc đó, tất cả đều nỗ lực bằng 
mọi giá trên con đường tìm kiếm nó. 

Câu trả lời cho câu hỏi quan trọng này: Giải pháp là 
gì? Cần phải có một nhà cải cách để cải thiện cá nhân và xã 
hội và điều gì có thể cải thiện được cá nhân và xã hội? 

Quả thật nhiều người giàu đã thử tìm hạnh phúc bằng 
tiền bạc nhưng họ không thấy đó là con đường của hạnh 
phúc, nhiều người khác đi tìm hạnh phúc bằng sự khoái lạc 
tình dục nhưng cũng không đạt được niềm hạnh phúc thực 
sự, và nhiều người đi tìm hạnh phúc bằng men rượu và 
những chất kích thích nhưng cũng không thoát khỏi cảnh tự 
tử, và có nhiều người đi tìm hạnh phúc bằng cách dấn thân 
vào con đường chính trị nhưng vẫn không đạt được niềm 
hạnh phúc đích thực, vậy điều gì mang lại hạnh phúc và cải 
thiện tinh thần?. 

Quả thật, tâm hồn và tinh thần chỉ được lấp đầy bởi 
niềm tin chân lý và tôn giáo chân lý, chỉ có niềm tin chân lý 
và tôn giáo chân lý mới làm thanh thản tâm hồn và làm tan 
biến nỗi lo âu, bàng hoàng và túng quẩn. 
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Đúng vậy, chỉ có tôn giáo chân lý mới mang lại hồng 
phúc cho cá nhân và làm mất đi nỗi lo lắng chứ không phải 
là những viên thuốc an thần hay sự thoả mãn những khoái 
lạc và ham muốn xác thịt. 

Đúng vậy, chỉ có tôn giáo chân lý mới mang lại hạnh 
phúc cho xã hội, việc làm mất đi những dấu hiệu sụp đổ 
không phải chỉ bằng sức mạnh quân sự hay chỉ bằng nguồn 
lực kinh tế mà còn phải bằng tôn giáo chân lý, bởi nó là vị 
cứu tinh của nhân loại và đánh thức họ dậy từ sâu trong giấc 
ngủ. 

Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng đặt ra ở đây - một 
liệu pháp bổ sung – đâu là tôn giáo chân lý đích thực có thể 
cứu thế nhân loại? 

Đó là một lời mời gọi đến với sự suy ngẫm sâu sắc 
trong việc trả lời cho câu hỏi này, quả thật, trả lời cho câu 
hỏi này là cái nhìn nhận và xem xét tốt nhất. Chẳng phải tôn 
giáo mang lại sự giải thoát và hạnh phúc là điều đáng nghĩ 
hơn việc tìm kiếm một người vợ hoặc làm kinh doanh ư?  

Chắc chắn mỗi con người có trí tuệ lành mạnh đều 
quý trọng trí tuệ của mình và tin tưởng vào sự tự do của 
mình để yêu chân lý và mưu cầu hạnh phúc tôn giáo và hạnh 
phúc thế tục, và để được bằng an ở đời này vào ở Đời Sau. 
Người có trí tuệ lành mạnh không những quí trọng trí tuệ của 
bản thân và tin tưởng vào sự tự do của mình để tìm hạnh 
phúc cho chính mình mà còn để mang lại niềm hạnh phúc 
cho người khác, để kêu gọi họ đến với sự cứu rỗi và thanh 
thản tâm hồn. Đó mới chính là lợi ích của trí tuệ. Vâng, lợi 
ích của trí tuệ là nhận thức và thực hành theo chân lý. Quả 
thật, người có trí tuệ nhất trong nhân loại là người có sự hiểu 
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biết sâu xa về chân lý và luôn hành động theo đúng chân lý, 
còn người khờ khạo nhất trong nhân loại là người ít nhận 
thức điều chân lý và không thể thực hiện theo điều chân lý. 
Riêng sự kêu gọi đến với đức tin nơi tôn giáo một cách 
không hiểu biết ngay cả khi tôn giáo đó đi ngược lại với tâm 
trí thì đó là sự ngụy biện cho những điều sai lệch. 

Vì vậy, tôi hướng sự kêu gọi này đến với tất cả những 
ai tin nơi trí tuệ, những ai chinh phục thế giới bằng kiến thức 
của mình rằng hãy dùng trí tuệ mà phán xét, nghiên cứu điều 
chân lý, hãy dùng trí tuế giải cơn thèm khát điều chân lý cho 
tâm hồn. 

Hãy để chúng ta đồng ý với cảm xúc cá nhân, rũ bỏ tất 
cả những điều ảnh hưởng đến ban thân chúng ta, chúng ta 
hãy bỏ qua thế giới nhộn nhịp này, hãy bỏ qua các ý kiến và 
nhìn nhận của thiên hạ dù họ có hiểu biết hơn chúng ta, bởi 
lẽ tất cả mỗi cá nhân chúng ta đều được lệnh từ Thượng Đế 
rằng chúng ta phải chăm lo cho bản thân mình, phải cứu lấy 
bản thân chúng ta thoát khỏi sự trừng phạt của cõi trần gian 
và Hỏa Ngục của cõi Đời Sau. Hơn thế nữa, chúng ta hãy rũ 
bỏ hết những ảnh hưởng của phương tiện truyền thông sang 
một bên, chúng ta hãy cứ bám lấy dây cương của tâm trí 
chúng ta, chúng ta hãy lấy ánh sáng làm mục tiêu của chúng 
ta, lấy chân lý làm tiêu chuẩn của chúng ta, đức tin nơi 
Thượng Đế đích thực là ý nghĩa của chúng ta, trí tuệ là bằng           
chứng dẫn dắt chúng ta ngay cả trong sự việc đó có làm phẩn 
nộ bản thân chúng ta, hoặc làm phẫn nộ người thân chúng ta 
hay làm phẫn nộ tất cả loài người. Chúng ta hãy nhận thức 
điều chân lý từ nguyên gốc của nó chứ không nhìn vào thực 
tế việc làm và hành động của con người, bởi lẽ có rất ít tín 
đồ thực hành theo đúng những gì mà tôn giáo của họ đã yêu 
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cầu. Tôi không nghĩ rằng người có trí tuệ lành mạnh lại đi 
ngược lại với những gì tôi kêu gọi bởi vì đó là một cuộc kêu 
gọi dựa trên các quy tắc cơ bản nhất của công lý và ngay 
chính. 

Nếu chúng ta đã đồng thuần về điều đó thì bạn hãy đặt 
bàn tay của bạn lên bàn tay của tôi để chúng ta cùng nhau 
phán xét, đó là trí tuệ và hiệp ước giữa chúng ta trong việc đi 
theo chân lý. Cầu xin Thượng Đế phù hộ và soi sáng cho 
chúng ta đến được với chân lý. 

� � � 
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Liệu vũ trụ có Thượng Đế không? 

 َ◌Quả thật, vũ trụ chắc chắn làm lóa mắt tất cả những 
ai quan sát và suy ngẫm về nó. Tất cả mọi sự sống, mọi hiện 
tượng và mọi sự vật trong vũ trụ đều hoạt động theo một trật 
tư vô cùng tinh vi và hoàn hảo. 

Vâng, vũ trụ được sắp xếp có trật tự trong mọi hoạt 
động và vận hành của nó, bởi thế, bạn sẽ không thấy ban 
đêm đi trước ban ngày hay ban ngày đi trước ban đêm, bạn 
sẽ không thấy mặt Trời, mặt Trăng đi trước giờ xuất hiện của 
nó, bạn sẽ không thấy các thiên thể va đập với nhau mà bạn 
chỉ thấy tất cả chúng chuyển động theo các quĩ đạo của 
chúng một cách rất nhẹ nhàng và trật tự. Vũ trụ được sắp đặt 
tinh vi theo cơ cấu hoạt động của nó, ánh sáng được qui định 
theo mức lượng, không khí được qui định theo mức lượng, 
chỉ cần sức nóng của mặt Trời tăng lên thì chắc chắc sẽ thiêu 
cháy tất cả mọi thứ. 

Vũ trụ là một kiệt tác hoàn hảo, tinh vi và tuyệt mỹ, 
chẳng lẽ bạn không nhìn thấy màu xanh của lá cây, các vùng 
đồng bằng trù phú, cây cối và hoa màu, và nhiều nét đẹp 
khác. 

Vũ trụ với những thiên thể vĩ đại thế kia là do ai đã 
tạo ra? 

Nó đến từ đâu và từ bao giờ? Có phải nó tự tạo ra 
chính nó hay nó được hình thành một cách ngẫu nhiên? 

Phải chăng vũ trụ này được hình thành một cách ngẫu 
nhiên hoặc tự nhiên đã tạo ra nó? 
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Lẽ nào con người có trí tuệ biết suy nghĩ và khôn 
ngoan lại tin như thế? 

Bạn không thấy rằng việc tin như thế có nghĩa là đánh 
lừa trí tuệ và né tránh sự thật ư? 

Mọi ý thức của con người luôn biết rằng mọi tạo vật 
phải có đấng tạo hóa ra chúng. Câu nói rằng vũ trụ được 
hình thành một cách ngẫu nhiên hay do tự nhiên tạo ra thì 
thật xa vời với trí tuệ. Thật là vô lý nếu bạn nói rằng các 
thiết bị điện hoặc một chiếc xe mới nào đó được hình thành 
một cách ngẫu nhiên hay tự nhiên mà có, nếu bạn nói như 
thế chắc chắn bạn bị coi là một kẻ điên, một tên tâm thần, và 
bạn xứng đáng với điều đó.  

Do đó, nếu trí tuệ đã khẳng định rằng vũ trụ này phải 
có Đấng Tạo Hóa thì không lý nào Đấng Tạo Hóa đó lại yếu 
ớt hoặc không toàn năng bởi vì trí tuệ cho chúng ta biết rằng 
việc tạo ra vũ trụ vĩ đại này cần phải là một Đấng Vĩ Đại, 
Toàn Năng và Siêu Việt. Và Đấng đó chính là Thượng Đế 
Tối Cao và Quyền Lực. 

� � � 
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Tại sao lại có chúng ta? 

 Quả thật, một trong những kiến thức hữu ích mà 
không có bất kỳ ai bất đồng là khoa học về lợi ích của các bộ 
phận cơ thể. Đây là môn học nghiên cứu về lợi ích bộ phận 
cơ thể và mục đích có mặt của nó, chẳng hạn như tay có lợi 
ích và mục đích tồn tại của nó là gì, tương tự bàn chân, bộ 
não, chiếc lưỡi và các cơ quan khác còn lại của cơ thể. 

Như vậy, nếu tất các các bộ phận, cơ quan của cơ thể 
con người đều mang những mục đích cho việc tồn tại của 
chúng thì sự tồn tại toàn bộ cơ thể con người mang mục đích 
gì? 

Có hợp lý chăng khi nói rằng sự tồn tại của con người 
trong đời sống thế tục này chẳng có mục đích và ý nghĩa nào 
cả, và thật là vô lý khi nói từng bộ phận, từng cơ quan của 
con người đều mang mục đích và ý nghĩa nhưng toàn bộ cơ 
thể con người thì không mang mục đích và ý nghĩa nào cả! 

Tôi chắc bạn của đồng tình với tôi về điểm này, tôi 
chắc bạn sẽ đồng tình với tôi rằng con người được tạo ra 
không thể không mang một mục đích và ý nghĩa nào đó. Do 
đó, nếu nói rằng con người chẳng mang mục đích gì trong 
cuộc đời này thì quả là một sự bất công lớn đối với toàn thể 
nhân loại. 

Như vậy, mục đích con người được tạo ra là gì, tại sao 
con người có mặt trong cuộc đời này? Phải chăng mục đích 
của con người (tạo vật) là mang lại điều hữu ích cho Đấng 
Tạo Hóa? Chắc chắn là không, bởi lẽ Allah, Đấng Tạo Hóa 
là Đấng Giàu Có và Đầy Đủ, Ngài không cần đến những kẻ 
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nghèo hèn và lệ thuộc như con người, và Ngài là Đấng Toàn 
Năng không cần đến những tạo vật không có quyền năng. 

Chẳng phải con người là tạo vật chỉ biết hưởng thụ và 
đáp ứng mong muốn cho bản thân giống như loài vật, tuy 
nhiên, loài vật còn có thể mang lại lợi ích trong các lĩnh vực 
khác. 

Vậy con người tại sao được tạo ra ? 

Giả sử bạn thuê một người giúp việc, bạn cần gì ở 
người giúp việc đó? Chẳng phải là bạn cần người giúp việc 
đó phải nghe theo lời sai bảo của bạn và y phải phục vụ cho 
bạn về những gì bạn cần. 

Và nếu bạn đã đồng thuận với tôi rằng Allah là Đấng 
Giàu Có và đầy đủ và Ngài không cần đến sự giúp đỡ của 
con người thì mục đích tồn tại của con người trên thế gian 
này chẳng còn gì nữa ngoài việc là phải thờ phượng Ngài và 
phục tùng mệnh lệnh của Ngài, và đó là bổn phận của con 
người đối với Ngài và đổi lại Ngài sẽ ban thưởng ân phước 
cho con người nếu thờ phượng và tuân lệnh Ngài.    

� � � 
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Thượng Đế đích thực 

 Trí tuệ đã chứng minh rằng vũ trụ này hẳn nhiên phải 
có một Thượng Đế Khôn Ngoan, Toàn Năng, Giàu Có và 
Sức Mạnh Vô Song, vậy ai là vị Thượng Đế của vũ trụ này?. 

Quả thật ai quan sát kỹ lưỡng vũ trụ kỳ diệu này chắc 
chắn sẽ nhận thấy mọi vạn vật trong đó hoạt động theo một 
trật tự vô cùng hoàn hảo, cố định và đều đặn, tất cả mọi thứ 
đều diễn ra trong một sự sắp đặt tinh vi và siêu việt. Dù bạn 
có quan sát “từng ly từng tí” thế nào đi chăng nữa thì bạn 
vẫn không tìm thấy bất kỳ một khiếm khuyết, một lỗ hổng 
hay một sự mâu thuẫn nào. 

Nếu người đọc ngay chính chịu suy ngẫm một cách 
đúng đắn thì chắc chắn sẽ xuất hiện một câu hỏi quan trọng 
cho bản thân y, đó là: Vũ trụ này chỉ có một Thượng Đế, 
một Đấng Chủ Tể tạo hóa và điều hành hay vũ trụ này có 
nhiều Thượng Đế, nhiều Đấng Chủ Tể khác nhau cùng tạo 
hóa và điều hành làm cho vũ trụ hoạt động theo một trật tự 
kỳ diệu và hoàn hảo như thế?  

Một người có trí tuệ chính trực và lành mạnh chắc 
chắn không thể trả lời rằng vũ trụ này có nhiều Thượng Đế 
và nhiều Đấng Chủ Tể cùng tạo hóa và điều hành song song 
với nhau, bởi lẽ nhiều Thượng Đế và nhiều Đấng Chủ Tể 
chắc chắn sẽ có những ý muốn hoàn toàn khác nhau trong 
việc chế ngự và điều hành vạn vật, điều này chắc chắn sẽ 
làm hủy hoại và tàn phá thế giới vũ trụ. Dĩ nhiên là điều 
không thể khi nói rằng ý muốn của họ luôn đồng thuận với 
nhau trong tất cả mọi sự việc để làm cho thế giới vũ trụ này 
hoạt động một cách trật tự. 
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Rồi nếu như bên cạnh Thượng Đế đích thực lại có 
thêm một Thượng Đế khác nữa thì điều gì sẽ xảy ra? 

Hoặc là vị Thượng Đế khác này sẽ tự tạo ra những gì 
mình muốn nhưng ngài phải đảm bảo là không gây ảnh 
hưởng cho vị Thượng Đế kia, và điều này rất khó xảy ra; 
hoặc là các vị Thượng Đế sẽ đấu đá và tranh giành nhau, mỗi 
vị sẽ thể hiện quyền năng và sự tối cao của mình hơn vị 
khác, lúc bấy giờ vị có sức mạnh hơn sẽ thắng vị có sức 
mạnh yếu kém hơn bởi vì vị có sức mạnh sẽ không hài lòng 
để ai đó cao hơn mình và vị yếu kém quyền lực không đáng 
là Thượng Đế, tình trạng này chắc chắn sẽ làm cho vũ trụ 
này trở nên hỗn loạn vị sự tranh giành nhau của các vị 
Thượng Đế khác nhau. 

Nhưng thực tế, vũ trụ này hoạt động theo một trật tự 
nhất định, tất cả mọi vạn vật chỉ hoạt động tuân theo một 
quy luật được sắp đặt sẵn, điều đó chứng minh rằng quy luật 
hoạt động của vũ trụ chỉ nằm dưới một ý muốn duy nhất của 
một vị nắm quyền duy nhất, đó chính là một Thượng Đế duy 
nhất, một Đấng Chủ Tể duy nhất, Ngài không tranh giành và 
chia sẻ quyền lực với bất kỳ ai, Ngài là Đấng duy nhất điều 
hành và chế ngự mọi vạn vật, tất cả mọi vạn vật, mọi hiện 
tượng và mọi sự việc trong vũ trụ này đều chỉ hoạt động theo 
sự sắp đặt và định đoạt của riêng Ngài. 

Quả thật, điều này được chứng minh bởi tất cả mọi 
con người có trí tuệ chính trực và lành mạnh và đó cũng 
chính là điều được chứng minh qua Kinh Thánh. Nabi Ysa 
(Giê-su) � nói khi một con chiên nói với Người: (Thưa 
Thầy tốt lành, trò phải làm gì để có được cuộc sống vĩnh 
hằng, nhưng Giê-su nói với y: Tại sao trò gọi ta là tốt lành, 
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không có ai tốt lành ngoài một Đấng duy nhất, đó là Thiên 
Chúa (Allah).) [Mark 10/17 -18]. 

Người � nói: (Thưa cha, thời gian đã đến. Tôn vinh 
đứa con của cha và đứa con của cha cũng tôn vinh cha. Quả 
thật, cha đã ban cho y uy quyền trên tất cả nhân loại để y có 
thể cho những người đó cuộc sống vĩnh hằng cái mà cha đã 
cho y. Giờ đây là cuộc sống vĩnh hằng: Họ biết chỉ có cha là 
Thượng Đế đích thực duy nhất, còn người mà cha đã gởi đến 
là Giê-su ) [John 17/1-4]. 

Người � nói với các môn đệ mà Người đã cử phái 
đi: (Ai chấp nhận các người thì người đó chấp nhận ta, và ai 
chấp nhận ta thì người đó chấp nhận Đấng đã cử ta đến) 
[Matthew 10/40]. 

Người � nói: (Lời dặn dò đầu tiên cho tất cả là hãy 
lắng nghe hỡi Israel rằng Thiên Chúa là Thượng Đế của 
chúng ta, một Thượng Đế duy nhất) [Mark 12/29]. 

Những lời nói trên đây cho chúng ta thấy rõ ràng Nabi 
Ysa (Giê-su) � cho biết chỉ có một Thượng Đế, một Thiên 
Chúa duy nhất mà thôi. 

Nếu sự việc đã rõ như thế thì chúng tôi xin kêu gọi 
Giáo hội trả lời cho chúng tôi câu hỏi này. 

Quả thật, trong bản tường thuật hội nghị Các Giáo hội 
Thế giới có nói rằng Cha là Chúa, con là Chúa và Thánh linh 
là Chúa, nhưng họ không phải ba vị Chúa mà là một vị Chúa 
duy nhất; Chúa cha có quyền năng, Chúa con có quyền năng 
và Chúa thánh linh có quyền năng nhưng họ không phải là 
ba quyền năng mà là một quyền năng duy nhất. 
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Do đó, vũ trụ này chỉ có một Chúa duy nhất và Ngài 
chính là tổng hợp từ ba ngôi: Allah là Chúa Cha, Ysa (Giê-
su) là Chúa con, và Chúa Thánh Linh (Chúa Thánh Thần), 
và mỗi vị trong ba vị Chúa này có quyền năng riêng biệt. 

Các bạn độc giả thân hữu, những người có đức tin nơi 
Ysa (Giê-su) � thân mến, nếu chúng ta tránh xa mọi tác 
động của cảm xúc và chúng ta chỉ phán xét bằng trí tuệ 
chính trực và lành mạnh để cùng nhau suy ngẫm: Liệu có 
hợp lý chăng rằng Chúa ba ngôi trong một nhưng mỗi vị 
Chúa lại độc lập riêng biệt? Liệu có hợp lý chăng rằng bạn, 
cha của bạn và anh (em) trai của bạn là một cá thể duy 
nhất?! 

Và cho dù điều đó có đúng thật như thế thì liệu hệ 
thống hoạt động của vũ trụ này có thể duy trì theo một trật tự 
ổn định bởi sự điều hành và chi phối của ba vị Chúa đó 
không? Chẳng lẽ chúng ta không nhìn thấy rằng một quốc 
gia không thể nào duy trì được sự ổn định nếu như có ba vị 
tổng thống hay ba vị vua khác nhau lãnh đạo và điều hành 
cùng một lúc theo quan điểm và ý tưởng riêng biệt của từng 
người? Nếu một quốc gia đã không thể ổn định với tình 
trạng có nhiều vị vua (tổng thống) riêng biệt như thế thì vũ 
trụ vĩ đại này chắc chắn sẽ không thể ổn định với sự điều 
hành và chi phối của ba vị Chúa riêng biệt! 

Thật không nên nói như một số người đã cố lập luận 
để trả lời cho câu hỏi “Những người Thiên Chúa giáo (Kitô 
giáo) là những người độc thần hay những người đa thần?” 
rằng: (Ở đây chúng tôi có một nguyên tắc làm cơ sở, đó là 1 
× 1 = 1 chứ không phải 1 + 1 = 2, cho nên Chúa Thánh Linh, 
Chúa Cha và Chúa Con mang ý nghĩa là 1 × 1 × 1 = 1. Do 
đó, không được phép nói vị này trước vị kia hoặc vị này là 
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nguyên nhân tồn tại của vị khác, và bởi vì Thượng Đế, Chúa 
là một Đấng duy nhất và Vĩnh Cữu). 

Lẽ nào triết lý về Thượng Đế là triết lý không thể 
hiểu? Lẽ nào triết lý về Thượng Đế là một phương trình toán 
học? Điều gì bắt buộc phải dùng phép tính nhân mà không 
dùng phép tính cộng? Và nếu nói rằng một trong ba vị không 
có sự trước sau cũng như không có sự hơn kém thì tại sao vị 
này là cha còn vị kia là con? 

Rồi một điều khác nữa tôi xin được thắc mắc rằng nếu 
chúng ta là những người có trí tuệ chính trực và lành mạnh 
để phán xét vấn đề thì liệu điều này có tương đồng với 
những gì mà Nabi Ysa (Giê-su) � đã thông điệp rằng Chúa 
chỉ có một như chúng ta đã tham khảo ở trên còn chúng ta 
thì lại bảo có tới ba Chúa. 

Tại sao chúng ta không nói sự thật giống như Kinh 
Thánh đã trình bày rất rõ ràng, như vậy chẳng phải là ít “lu 
bu” và ít rối hơn không? 

Còn đối với Islam thì Thượng Đế chỉ có một, và điều 
đó được Kinh Qur’an trình bày rõ ràng: 

َحٌد  ﴿
َ
ُ أ َمُد  �قُۡل ُهَو ٱ	� ُ ٱلص� ُۥ ُكُفًوا  �لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَلۡ  �ٱ	� َولَۡم يَُكن ل�

َحُدۢ 
َ
 ]٤ -١: سورة ا�خ�ص[ ﴾�%أ

����Hãy nói đi (Muhammad!) rằng Ngài là Allah, là một 
Đấng duy nhất. Allah là Đấng Tự hữu, Độc lập và tất cả 
phải lệ thuộc. Ngài không sinh con cũng không do ai sinh 
ra. Và không có bất cứ điều gì có thể so sánh với Ngài���� 
(Chương 112 – Al-Ikhlas, câu 1 - 4). 
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Có nghĩa là Allah là Thượng Đế duy nhất, chỉ có một 
Thượng Đế duy nhất về bản chất và thuộc tính của Ngài, 
không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả, Ngài cũng không có 
đối tác ngang vai, Ngài là Đấng mà tất cả mọi vạn vật phải lệ 
thuộc, tất cả cần Ngài chứ Ngài không cần bất kỳ ai, và Ngài 
không phải là cha của ai cũng không phải là con của ai. 

Do đó, vũ trụ này không có Thượng Đế nào khác cũng 
như không có Đấng Tạo Hóa nào khác mà chỉ có Allah, một 
Đấng Toàn năng duy nhất, không một ai có đủ quyền năng 
chia sẻ trong việc điều hành và chi phối vũ trụ với Ngài.  

Quả thật, Qur’an đã nói về tính duy nhất của Allah rất 
nhiều, tiêu biểu như lời phán của Allah: 

ا يَِصُفوَن  ﴿ ِ رَّبِ ٱۡلَعۡرِش َعم� ُ َلَفَسَدتَاۚ فَُسۡبَحَٰن ٱ	� لَۡو َكَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إ�7ِ ٱ	�
 ]22: سورة األنبياء[ ﴾ @

����Nếu trong trời đất có các Thượng Đế ngoài Allah là 
chắc chắn trời đất sẽ đi đến chỗ sụp đổ. Bởi thế thật vinh 
quang thay Allah, Đấng Chủ Tể của chiếc Ngài vương, 
không như những gì mà chúng đã mô tả về Ngài.���� 
(Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 22). 

Câu Kinh này có nghĩa rằng nếu thật sự trong trời đất 
này ngoài Allah còn có nhiều Thượng Đế khác nữa thì chắc 
chắn sẽ có sự tranh giành quyền lực và không đồng thuận ý 
muốn trong việc điều hành và chi phối, và điều đó chắc chắn 
sẽ làm cho vũ trụ này sụp đổ. 

Allah phán trong một câu Kinh Qur’an khác: 
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ُ ِمن َوَلٖ  ﴿ ََذ ٱ	� O بَِما َخلََق ِمۡن إَِلٍٰهۚ إِذٗ َوَما َكَن َمَعُهۥ  َما ٱت� َهَب ُكP إَِلٰه َ ا ل�
ٰ َبۡعٖضۚ  َVَ َبۡعُضُهۡم Xَا يَِصُفوَن ُسۡبَحَٰن ٱ َولََع ِ َعم� �	Z ﴾ ]سورة ا/ؤمنون :

91[ 

����Allah không nhận ai làm con trai của Ngài và cũng 
không có một Thượng Đế nào cùng với Ngài, bởi lẽ mỗi 
vị Thượng Đế sẽ lấy đi những gì mà mình đã tạo hóa và 
chắc chắn sẽ có chuyện vị này cao hơn vị kia. Thật vinh 
quang và trong sạch cho Allah, Ngài không giống như 
những gì chúng đã qui cho Ngài.���� (Chượng 23 – Al-
Mu’minun, câu 91). 

Và không phải nghì ngờ gì nữa rằng điều này tương 
đồng với lẽ tự nhiên. Chẳng lẽ chúng ta không nhìn thấy 
rằng một quốc gia, một công xưởng hay một ngôi nhà sẽ 
không thể duy trì sự ổn định và trật tự nếu như có hơn một 
người cầm đầu trong việc quản lý và điều hành đó sao? 

Cho nên, hỡi những ai có trí tuệ lành mạnh và chính 
trực, hãy suy ngẫm mà phán xét để khẳng định đâu là lời nói 
đúng và hợp lý?                                                                                

� � � 
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Các thuộc tính của Thượng Đế đích thực 

Quả thật, người có đức tin nơi sự hiện hữu của 
Thượng Đế đích thực thì trong tâm của y luôn có một sự tôn 
vinh tuyệt đối đối với Đấng Tạo Hóa, Đấng đã ban ân huệ và 
hồng phúc cho y, Đấng đã tạo y ra từ “cái không” rồi nuôi 
dưỡng và chăm sóc cho y. Và chắc chắn trái tim của người 
có đức tin sẽ không yêu thương Thượng Đế trừ phi y đã hình 
dung và nhận thức được các thuộc tính vĩ đại và quyền lực 
vô song của Thượng Đế. 

Quả thật, Kinh Thánh Tân ước đã tập hợp nhiều thuộc 
tính của Thiên Chúa trong đó có những thuộc tính thực sự là 
chân lý về Thượng Đế, chẳng hạn như Ngài là Đấng Chủ Tể 
điều hành và chi phối, là Vua, là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Định lượng, Đấng Hằng sống có lòng nhân từ, Đấng yêu 
thương các bầy tôi của Ngài, Đấng có quyền năng trên tất cả 
mọi thứ, cùng với tất cả các thuộc tính không trái ngược với 
trí tuệ lành mạnh và bản chất tự nhiên của con người. Tuy 
nhiên, nó lại chứa đựng những thuộc tính mâu thuẫn với trí 
tuệ lành mạnh của con người, những thuộc tính này khiến trí 
tuệ lành mạnh của con người không chấp nhận là các thuộc 
tính của Thượng Đế, tiêu biểu như: 

- Thiên Chúa hối tiếc (Samuel 15/11). 

- Thiên Chúa nghỉ ngơi (Sáng thế ký 2/2). 

- Thiên Chúa buồn (Sáng thế ký 6/5-6). 

- Thiên Chúa gầm gừ như sư tử (Giêrêmia 25: 30). 

- Thiên Chúa thức dậy từ giấc ngủ (Thánh Vịnh 
78/65). 
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� Với những lời nói về Ysa (Giê-su) � là Chúa, tiêu 
biểu những mô tả về Người: 

- Ngài được cắt da quy đầu (Luke 2:21). 

- Ngài chết và được phục sinh (Matthew 27: 50, 28: 
6). 

- Ngài ăn và uống (Matthew 11: 19). 

- Ngài khát nước (John 19: 28). 

- Ngài khóc (John 11: 35). 

Đây là một loạt những gì mà Kinh Thánh đã nói về 
các thuộc tính của Thiên Chúa Allah và người nghiên cứu đi 
tìm chân lý hãy dừng lại suy ngẫm và xem xét một chút rồi 
trả lời cho những thắc mắc dưới đây: 

� Chẳng phải là chúng ta đã đồng thuận với nhau rằng 
Thiên Chúa Allah là Đấng Am Tường về cõi vô hình vậy tại 
sao Ngài tạo ra những thứ mà Ngài sẽ hối tiếc? Chẳng phải 
sự hối tiếc và những nỗi buồn theo sau sự hối tiếc là thuộc 
tính khiếm khuyết của con người phàm tục hay sao, vậy làm 
thế nào mà Thiên Chúa Allah, Thượng Đế của con người 
phàm tục lại mang thuộc tính khiếm khuyết như thế trong 
khi Kinh Thánh có nói: (Thiên Chúa không phải là con 
người mà nói dối, và đứa con (Giê-su) cũng không phải là 
con người mà hối tiếc) [số 23: 19]?. 

� Chẳng phải sự nghi ngơi là một trong các thuộc tính 
khiếm khuyết vậy làm thế nào mà nó được qui cho Đấng mà 
khi Ngài muốn một điều gì đó thì Ngài chỉ cần nói “hãy 
thành” lập tức điều đó sẽ thành theo đúng ý muốn của Ngài?  
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� Chẳng phải Thiên Chúa Allah là Đấng Hằng Sống 
vậy tại sao Ngài lại thức từ giấc ngủ? Và nếu như Ngài ngủ 
thì ai trông coi thế giới vũ trụ này trong thời gian đó? 

Còn đối với những thuộc tính mô tả về Ysa (Giê-su) 
thì tôi hy vọng sẽ được trình bày trong bài nghiên cứu tới. 

Đối với Islam, nó mô tả Thượng Đế là Đấng Duy 
Nhất, Đấng không có đối tác cùng chia sẻ trong việc điều 
hành, chi phối, không ai có quyền can thiệp bất cứ điều gì 
ngoại trừ những gì Ngài chấp thuận và cho phép, Ngài 
không có cha cũng không có con và không có bất cứ thứ gì 
có thể đem sánh với Ngài, Ngài là Đấng Tự Hữu, Ngài 
không ăn không uống và tuyệt đối không có nhu cầu đến bất 
cứ thứ gì, Ngài không bị bất cứ điều gì làm ảnh hưởng bản 
chất của Ngài, sự lạo hóa, bệnh tật, ngủ, quên, hối tiếc, sợ 
hãi đều không tồn tại ở nơi Ngài, và không có bất cứ tạo vật 
nào giống Ngài cả và Ngài không có bất cứ thuộc tính nào 
của tạo vật mà bản chất của Ngài và thuộc tính của Ngài vĩ 
đại hơn tất cả mọi thứ, Ngài to lớn và tối cao hơn tất cả mọi 
thứ, Ngài ở bên trên tất cả mọi thứ và không có cái gì ở bên 
trên Ngài, quyền năng của Ngài trên tất cả mọi thứ và Ngài 
không bất lực trước bất cứ điều gì, Ngài Am tường mọi sự 
vật, mọi sự việc và mọi hiện tượng dù nó thầm kín như thế 
nào, những gì đã xảy ra, đang xảy ra, không xảy ra, sẽ xảy ra 
và xảy ra thế nào đều nằm trong kiến thức của Ngài, ở nơi 
Ngài chỉ có sự tuyệt đối, Ngài hoàn hảo tuyệt đối, công bằng 
tuyệt đối và ở nơi Ngài không hề có sự khiếm khuyết ở bất 
kỳ mặt nào. 

Kinh Qur’an nói: 
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خُ ٱ﴿
ۡ
ُ 7َٓ إَِلَٰه إ�7ِ ُهَو ٱۡلَحP ٱۡلَقيPوُمۚ 7َ تَأ َمَٰوِٰت  ُذهُۥ ِسَنةٞ 	� ُۥ َما ِف ٱلس� ۚ ل� َو7َ نَۡومٞ

يِۡديِهۡم َوَما 
َ
ۥٓ إ�7ِ بِإِۡذنِهۦِۚ َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ ِي يَۡشَفُع ِعنَدهُ sِضۗ َمن َذا ٱل�

َ
َوَما ِف ٱۡل

ءٖ  ۚ َوِسَع كُ ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إ�7ِ  َخۡلَفُهۡمۖ َو7َ ُيِيُطوَن بَِشۡ َمَٰوِٰت بَِما َشآَء ۡرِسيPُه ٱلس�
sَضۖ َو7َ َي 

َ
 ]٢٥٥: سورة اeقرة[ ﴾ �وُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو ٱۡلَعِلP ٱۡلَعِظيُم  ُٔ َوٱۡل

����Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài 
là Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi dưỡng vạn 
vật, Ngài không buồn ngủ và cũng không ngủ. Mọi vật 
trong các tầng trời và trái đất đều là của Ngài. Ai là 
người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có phép 
của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra 
sau họ. Họ không thể bao quát được sử hiểu biết của 
Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho 
họ biết. Ngai vàng của Ngài bao trùm các tầng trời và 
đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt 
vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.���� (Chương 2 – Al-
Baqarah, câu 255). 

ِ َوٱۡلَۡحِرۚ َوَما وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيِب 7َ  ﴿ ٓ إ�7ِ ُهَوۚ َوَيۡعلَُم َما ِف ٱۡلَبّ  َيۡعَلُمَها
sِض َو7َ َرۡطبٖ  تَۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إ�7ِ َيۡعلَُمَها َو7َ َحب�ةٖ 

َ
َو7َ يَابٍِس  ِف ُظلَُمِٰت ٱۡل

بِيٖ  إ�7ِ ِف كَِتٰبٖ  P٥٩: سورة األنعام[ ﴾ � م[ 

����Mọi chiếc chìa khóa của cõi vô hình đều ở nơi Ngài 
(Allah), chỉ riêng một mình Ngài biết rõ chúng. Ngài là 
Đấng biết rõ mọi vạn vật trên đất liền cũng như trong 
biển cả, không một chiếc lá nào rơi rụng cũng như không 
một hạt giống nào chôn sâu dưới u tối của lòng đất mà 
Ngài không biết, cái xanh tươi hay sự khô héo, tất cả đều 
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được ghi sẵn trong một quyển sổ định mệnh rõ ràng.���� 
(Chương 6 – Al-An’am, câu 59). 

ِميُع ٱۡلَِصيُ  ﴿ ءۖٞ َوُهَو ٱلس�   ]١١: سورة الشورى[ ﴾ �لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ

����Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng 
nghe và thấy���� (Chương 42 – Al-Shura, câu 11). 

َهَٰدةِۖ ُهَو ٱلر�ۡحَمُٰن ٱلر�ِحيُم  ﴿ ِي 7َٓ إَِلَٰه إ�7ِ ُهَوۖ َعٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلش� ُ ٱل�  @ُهَو ٱ	�
َلُٰم ٱلۡمُ  وُس ٱلس� Pِي 7َٓ إَِلَٰه إ�7ِ ُهَو ٱلَۡملُِك ٱۡلُقد ُ ٱل� ۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱۡلَعِزيُز ُهَو ٱ	�

ا يُۡشُِكوَن  ِ َعم� ۚ ُسۡبَحَٰن ٱ	� ُ ُ ٱۡلَخٰلُِق ٱۡلَارُِئ ٱلُۡمَصّوُِرۖ  ¡ٱۡلَب�اُر ٱلُۡمَتَكّبِ ُهَو ٱ	�
sِضۖ وَُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱلَۡ 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۚ يَُسّبُِح َلُۥ َما ِف ٱلس� ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ

َ
ِكيُم َلُ ٱۡل

¦﴾   ]hNسورة ا :ii - ik[  

����Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một 
Thượng Đế nào khác, Ngài là Đấng biết điều vô hình và 
điều hữu hình và Ngài là Đấng rất mực độ lượng, rất 
mực khoan dung. Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài 
không một Thượng Đế nào khác, Ngài là Vua, là Đấng 
Linh thiêng, là Đấng ban sự bằng an, Đấng ban đức tin, 
Đấng bảo vệ an ninh, Đấng Toàn năng, Đấng không 
cưỡng lại được, Đấng Tự hào, quang vinh thay Allah! 
Ngài vượt hẳn mọi điều mà chúng đã gán cho Ngài. Ngài 
là Allah, Đấng Tạo hóa, Đấng khởi sự, Đấng ban hình 
thể, Đấng mang những tên gọi tốt đẹp nhất. Mọi vật 
trong các tầng trời và trái đất đều tán dương Ngài bởi 
Ngài là Đầng Toàn năng và Sáng suốt���� (Chương 59 – Al- 
Hashr, câu 22 -24). 



Bức thông điệp đến tất cả những ai tin Nabi Ysa �  . . . 
 

27 

Sau những lời trình bày trên mỗi người có trí tuệ 
chính trực và lành mạnh hãy hỏi bản thân mình bên nào tôn 
vinh đúng mực Đấng Tạo Hóa?! 
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Giê-su � 

Giáo hội Công giáo tin rằng Ysa (Giê-su) � là Chúa 
đến để cứu nhân loại và rửa mọi tội lỗi của con người. 

Trong Luke [24: 46 – 47]: (Ngài nói với họ: quả thật 

sự việc đã được an bài như thế đấy, và như thế đấy rằng Giê-
su phải chịu sự đau khỏ và sống lại từ cõi chết trong ngày 
thứ ba, y sẽ rao giảng với tên của y bằng sự ăn năn và tha 
thứ tội lội cho tất cả các cộng đồng, bắt đầu từ Jerusalem). 

Phao-lô nói trong bức thư gửi cho tín hữu Rôma [3:23 

- 26] - Báo cáo nói dài về vấn đề trong bức thư này -: (tất cả 

đều mang tội và họ không thể đến được với sự vinh hiển của 
Thiên Chúa, họ được ban cho ân phúc thông qua sự cứu rỗi 
Giê-su, người đã được Thiên Chúa cử phái đến để bôi xóa 
tội lỗi bằng con đường của đức tin. Và máu của Ngài thể 
hiện sự công bằng của Thiên Chúa khi mà Thiên Chúa bỏ 
qua cho tội lỗi đã xảy ra trong quá khứ và cũng để thể hiện 
sự ngoan đạo của Ngài trong thời điểm hiện tại, và điều đó 
cho thấy rằng Ngài là người ngoan đạo và Ngài xóa tội cho 
những ai có đức tin vào Giê-su). 

Xin gởi đến quí độc giả chính trực những lời Kinh 
Thánh sau đây để cho trí tuệ được hoạt động: 

- (Nhưng Giê-su nói với y: Tại sao ngươi gọi ta là tốt 
lành, không có ai tốt lành ngoài một Đấng duy nhất, đó là 
Thiên Chúa (Allah)) [Mark 10/18]. 

- (Thưa Cha, con cảm ơn cha vì cha đã nghe thấy con, 
quả thật con biết rằng cha luôn nghe thấy con nhưng con nói 
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lời này mục đích để tập hợp những người đứng xung quanh 
tin tưởng rằng cha đã gởi con đến) [John 14:11-24]. 

- Một trong những lời nói của Thánh Phêrô: (Nãy hỡi 
con cháu Israel, hãy lắng nghe lời này quả thật Giêsu cứu thế  
là một người được Thiên Chúa hỗ trợ cho các phép mầu và 
những điều kỳ diệu, và các dấu hiệu được Thiên Chúa đặt 
trên tay của Người trước các ngươi như các ngươi đã biết) 
[Công vụ tông đồ 2/22]. 

- Một trong những lời của Lê-ô: (những gì đã xảy ra 
với Giê-su cứu thế, một vị Nabi vĩ đại trong hành động và 
lời nói trước Thiên Chúa và tất cả các giáo dân) [Luke 

24/19]. 

- (Giê-su nói với họ chân lý là chân lý, ta nói với các 
ngươi rằng quả thật đứa con không có khả năng làm một 
điều gì đó của riêng mình) [John 5/19]. 

- (Chân lý là chân lý, ta nói với các ngươi nếu ai lắng 
nghe lời của ta và có đức tin nơi Đấng đã gởi ta đến thì 
người đó sẽ có được đời sống vĩnh hằng và sẽ không bị phán 
xét vào Ngày Sau) [John 5/24]. 

- (Ta không thể làm bất cứ điều gì từ bản thân mình, 
ta chỉ phán xét theo những gì ta nghe thấy và sự phán xét của 
ta là công bằng; bởi vì ta không cố gắng để đạt được theo ý 
muốn của ta mà để đạt được theo ý muốn của Đấng đã gởi ta 
đến) [John 5/30]. 
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- (Và Cha, Đấng đã cử phái ta đến, bản thân Ngài 
cũng chứng nhận cho ta) [John 5/37]. 

- (Và họ đã tôn vinh Thiên Chúa khi nói rằng: Quả 
thật, một vị Nabi vĩ đại đã hiện diện trong chúng tôi và 
Thiên Chúa đã đến giúp đỡ chúng ta) [Luke 7/16]. 

Quả thật, Kinh Thánh đã nói về Ysa (Giê-su) � rằng 
Người được mẹ của mình sinh ra và cắt da qui đầu một tuần 
sau khi sinh [Luke 7/21], rằng Người có nhu cầu ăn và uống 

[Matthew 11: 9], rằng Người khát nước [John 19/28], rằng 

Người khóc [John 11/35], và rằng Người dâng lễ và cầu 

nguyện.  [ Matthew 36: 26 – 39, Luke 41: 22 - 44]. 

Nếu bạn đọc những lời này thì bạn hãy nên suy ngẫm: 

- Lẽ nào Ysa (Giê-su) là Chúa khi mà Người đã nói rõ 
rằng Người chỉ là vị Thiên sứ? 

- Lẽ nào Người là Chúa khi mà Người là một người 
đàn ông và là một vị Nabi như thánh Phêrô và những người 
khác đã nói? 

- Lẽ nào Người là Chúa trong khi Người lại đi vào 
trong bộ phận sinh dục của một người phụ nữ cần ăn, uống, 
tiểu, đại tiện, có kinh, để chịu đựng trong bụng của người 
phụ nữ cùng với máu và những chất dơ khác trong một 
khoảng thời gian rồi mới đi ra thế giới và khóc và được cho 
bú? 
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- Lẽ nào Người là Chúa khi mà Người cho rằng bản 
thân Người không phải tốt lành mà Đấng tốt lành chỉ có một 
mình Thiên Chúa vĩ đại và đích thực mà thôi? 

- Lẽ nào Người là Chúa khi mà Người đã tự xác nhận 
rằng Người không quyền năng định đoạt bất cứ điều gì theo 
ý riêng của Người? 

- Lẽ nào Người là Chúa khi mà Người đã có đề cập    
rằng Người có ý khác với ý muốn của Đấng đã cử phái 
Người đến? Và làm sao mà chúng ta lại có thể khẳng định 
rằng cha và con là một trong khi mỗi người đều có ý muốn 
riêng và ý chỉ của người chắc chắn kém hơn ý chỉ của người 
cha? 

Và tôi cũng xin hỏi tất cả mỗi con người chính trực và 
suy nghĩ đúng mực: Có thể nào Chúa lại ở trong dạ con của 
một người phụ nữ? Có thể nào Chúa lại cần phải cắt da qui 
đầu sau khi sinh ra? Có lẽ nào Chúa lại có nhu cầu ăn, uống 
trong khi Ngài là Đấng Quyền năng và tất cả mọi vương 
quyền đều ở trong tay Ngài? Có lẽ nào Chúa lại phải chết, lại 
phải khóc và cầu nguyện? Nếu Chúa cầu nguyện thì Ngài 
cầu nguyện ai? Có hợp lẽ chăng khi nói rằng bạn thân Chúa 
lại cầu nguyện giống con người? 

Rồi như giáo hội nói rằng Ysa (Giê-su) � đã chết ba 
ngày sau khi bị đóng đinh trên thánh giá [xem Matthew 27 

và 28], vậy quí vị hãy tự hỏi chính mình lẽ nào Chúa lại phải 

chết? Và nếu như Chúa thực sự chết vậy ai là Đấng sẽ quan 
tâm và trông coi thế giới vũ trụ nay khi Ngài chết? Nhưng 
làm thế nào Chúa lại chết khi mà Kinh Thánh đã xác nhận 
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rằng Chúa không chết và không bị diệt vong [Quyền 1:12, 

Bức thư thứ nhất gửi Timôthê 1:17]. 

Rồi Ysa (Giê-su) � được cho là đã bị đóng đinh trên 
cây thánh giá, vậy quí vị hãy tự hỏi chính mình rằng có hợp 
lý về việc Chúa bị đóng đinh và Ngài khóc, van xin và cầu 
nguyện để không bị đóng đinh [Luke 40: 22 – 44, Matthew 

46: 27]. Chẳng lẽ Chúa lại hạ mình hèn hạ và nhục nhã đến 

mức như thế vì tạo vật của Ngài đến nỗi phải bị giễu cợt, bị 
đánh đập và bị nhổ nước bọt vào mặt như vậy ư? [Mark 19: 

15]. Liệu quí vị có hành động như thế đối với ai nằm dưới 

quyền của quí vị chăng chẳng hạn như những người hầu của 
quí vị trong khi quí vị cần đến họ? Chắc chắn là quí vị sẽ 
không làm như thế, và nếu quí vị không thể làm như thế thì 
làm sao một Đấng Thượng Đế bất cần đến tạo vật của Ngài 
có thể hành động hèn hạ như thế? 

Lẽ nào Ysa (Giê-su) � là Thượng Đế khi mà Người 
không có kiến thức về giờ tận thế [Mark 14: 32]. 

Hỡi quí độc giả có trí tuệ chính trực và lành mạnh, quả 
thật Ysa � đã thông điệp cho biết sự thật về Thượng Đế 
nhưng sao chúng ta lại đi ngược lại với lời nói và sự dạy bảo 
của Người mà đi theo lời nói của ai khác? Tại sao chúng ta 
lại đi ngược lại với trí tuệ lành mạnh của chúng ta? Quả thật, 
Nabi Ysa đã xác nhận sự thật trước mọi người rằng Người là 
đứa con của con người phàm tục và Thượng Đế (Chúa) của 
Người và Thượng Đế của vũ trụ là một Đấng duy nhất: (Quả 
thật, ta sẽ đi lên đến với Cha của ta và Cha của các ngươi, 
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Thượng Đế (Chúa) của ta và Thượng Đế của các ngươi) 
[John: 17: 20]. 

Việc Người � sinh ra không có cha không nói lên 
rằng Người là Thượng Đế, nếu nói như thế thì Adam � 
đáng là Thượng Đế hơn bởi vì Adam � được tạo ra không 
có cha và không có mẹ, hơn nữa Ysa � còn phải ở trong dạ 
con của mẹ Người rồi mới sinh ra, riêng Adam thì được tạo 
trực tiếp từ đất bụi nên Adam đáng là Thượng Đế hơn Nabi 
Ysa mới đúng?! 

Còn những phép lạ và những dấu hiệu không phải là 
bằng chứng nói lên tính Thượng Đế của Nabi Ysa � bởi lẽ 
Nabi Musa (Moses) � đã làm cho cây gậy của Người có sự 
sống khi mà nó chỉ là một vật vô tri vô giác [Xuất hành 7: 

10]. 

Riêng tiếng “con trai” cũng không phải là bằng chứng 
nói lên Ysa � là Thượng Đế bởi vì Kinh Thánh cũng đã 
dùng tiếng nói như thế cho người khác [xem Xuất hành 4: 

22, Giê-rê 31: 9, Thánh Vịnh 2: 7, 20, cuốn tiểu thuyết 4:14, 
Luke 3:38, John 29: 2,1: 2-3]. 

Như vậy, quí độc giả sau những phần trình bày trên 
hãy đặt câu hỏi: nếu Ysa (Giê-su) � không phải là Thượng 
Đế thì Người là gì và Islam mô tả Người như thế nào? 

Quả thật, Kinh Qur’an đã nhắc đến Ysa (Giê-su) � 
25 lần trong khi chỉ nhắc đến tên của Muhammad vỏn vẹn có 
4 lần. Ysa � được mô tả trong Islam với sự mô tả vĩ đại 
rằng Người là vị Nabi, vị Thiên sứ cao quý và ngoan đạo 
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nhận lãnh Lời Mặc khải từ nơi Allah, Thượng Đế của vũ trụ 
và muôn loài, Người là vị Nabi cao quý trong các vị Nabi 
cao quý của Allah, Người là Masih (Vị cứu thế) mà người 
Do thái đã mong ngóng, Người được mô tả là vị Nabi được 
ban cho nhiều phép lạ vĩ đại chẳng hạn như Người nói 
chuyện khi vẫn còn là một trẻ sơ sinh trong nôi, Người có 
thể làm cho người chết sống lại theo sự cho phép của Allah, 
Người làm cho khỏi bệnh theo sự cho phép của Allah, và 
Người sẽ giáng thế trở lại vào thời kỳ cuối của thế gian, 
Người sẽ xác nhận lại điều chân lý và dập tan hết mọi điều 
sai trái và lệch lạc. Và trong Islam, đức tin vào Người và các 
vị Thiên sứ khác là một trong các trụ cột của đức tin Iman, 
người nào không có đức tin nơi Người là người đã phủ nhận 
hoàn toàn Islam. 

Quả thật, Kinh Qur’an đã trình bày rõ sự thật về Ysa 
� và mẹ của Người ở rất nhiều câu Kinh, tiêu biểu: 

ٰ نَِسآِء §ۡذ قَالَِت ﴿ َVَ َرِك َوٱۡصَطَف©ِٰك َ ٱۡصَطَف©ِٰك َوَطه� ٱلَۡمَل®ئَِكُة َيَٰمۡرَيُم إِن� ٱ	�
ٰكِِعَي  ±ٱۡلَعٰلَِمَي  َذٰلَِك ِمۡن  ¸َيَٰمۡرَيُم ٱۡقُنِت لَِرّبِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِع َمَع ٱلر�

 
َ
ُهۡم يَۡكُفُل أ Pي

َ
ۡقَلَٰمُهۡم أ

َ
يِۡهۡم إِۡذ يُۡلُقوَن أ «َبآءِ ٱۡلَغۡيِب نُوِحيهِ إَِلَۡكۚ َوَما ُكنَت َلَ

يِۡهۡم إِۡذ َيَۡتِصُموَن  َ  ¾َمۡرَيَم َوَما ُكنَت َلَ ئَِكُة َيَٰمۡرَيُم إِن� ٱ	� إِۡذ قَالَِت ٱلَۡمَل®
ِك بَِكلَِمةٖ  ُ ۡنيَ ٱۡبُن َمۡرَيَم وَِجيهٗ ٱلَۡمِسيُح ِعيَس  ّمِۡنُه ٱۡسُمهُ  يُبَّشِ Pِخَرةِ ا ِف ٱلÃا َوٱ
بَِي  ٰلِِحَي َوُيَكّلُِم ٱل�اَس ِف ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهÄ  Xَٗوِمَن ٱلُۡمَقر� قَالَۡت  Ç َوِمَن ٱلص�

ٰ يَُكوُن Èِ َوَلٞ  ن�
َ
ۖ قَاَل َكَذٰلِِك  رَّبِ أ ُ َولَۡم َيۡمَسۡسِن بََشٞ ۚ إَِذا ٱ	�  َيۡلُُق َما يََشآُء

ۡمرٗ 
َ
ِ قََض® أ َما َيُقوُل َلُۥ ُكن َفَيُكونُ ا فَإ َوُيَعّلُِمُه ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة  Ï ن�
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ِنيَل  ّنِ قَۡد ِجۡئُتُكم Ô Õ َوٱل�ۡوَرÒَٰة َوٱۡلِ
َ
®ءِيَل أ ّمِن  يَةٖ َورَُسو7ً إÈَِٰ بَِنٓ إِۡسَر

 ٓ ّنِ
َ
ّبُِكۡم أ ِي َكَهۡي ر� ۡخلُُق لَُكم ّمَِن ٱلّطِ

َ
ۢا  َٔ  أ نُفُخ فِيهِ َفَيُكوُن َطۡيَ

َ
ۡيِ فَأ ةِ ٱلط�

نَّبِئُُكم بَِما 
ُ
ِۖ َوأ ۡحِ ٱلَۡمۡوَتٰ بِإِۡذِن ٱ	�

ُ
بَۡرَص َوأ

َ
ۡكَمَه َوٱۡل

َ
بۡرُِئ ٱۡل

ُ
ِۖ َوأ بِإِۡذِن ٱ	�

ِخُروَن ِف ُبُيوتُِكۡمۚ إِن�  ُكُلوَن َوَما تَد�
ۡ
ۡؤِمنَِي ل�ُكۡم إِن ُكنُتم مP  ِف َذٰلَِك Ýيَةٗ  تَأ

Þ  ٗق ِي ُحّرَِم ا لَِّما َبۡيَ يََدي� ِمَن ٱل�ۡورَ َوُمَصّدِ ِحل� لَُكم َبۡعَض ٱل�
ُ
Òٰةِ َوِل

Õ ّبُِكۡم  يَةٖ َعلَۡيُكۡمۚ وَِجۡئُتُكم ِطيُعوِن ّمِن ر�
َ
َ َوأ ْ ٱ	� َ رَ  âفَٱت�ُقوا ّبِ إِن� ٱ	�

ۚ َهَٰذا ِصَرٰٞط  ۡسَتِقيٞم  َوَربPُكۡم فَٱۡعُبُدوهُ Pمæ  َحس� ِعيَسٰ ِمۡنُهُم
َ
ٓ أ ا ۞فَلَم�

 ِ ِ َءاَمن�ا بِٱ	� نَصاُر ٱ	�
َ
ِۖ قَاَل ٱۡلََوارِيPوَن َنُۡن أ نَصارِٓي إÈَِ ٱ	�

َ
ٱۡلُكۡفَر َقاَل َمۡن أ

ن�ا ُمۡسلُِموَن 
َ
ٓ  êَوٱۡشَهۡد بِأ َبۡعَنا ٱلر�ُسوَل فَٱۡكُتۡبَنا َمَع  َرب�َنا نَزۡلَت َوٱت�

َ
ٓ أ َءاَمن�ا بَِما

ِٰهِديَن  ُ َخۡيُ ٱۡلَمِٰكرِينَ  ìٱلش� ۖ َوٱ	� ُ ُ َيِٰعيَس®  í َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱ	� إِۡذ قَاَل ٱ	�
ِيَن َكفَ  ِيَن ٱت�َبُعوَك إِّنِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إ�Èَِ َوُمَطّهُِرَك ِمَن ٱل� ْ وََجاِعُل ٱل� ُروا

ۡحُكُم بَۡيَنُكۡم فِيَما 
َ
ۖ ُثم� إ�Èَِ َمۡرِجُعُكۡم فَأ ِيَن َكَفُرٓواْ إÈَِٰ يَۡوِم ٱۡلِقَيَٰمةِ فَۡوَق ٱل�

ُبُهۡم َعَذابٗ  ñُكنُتۡم فِيهِ َتَۡتلُِفوَن  َعّذِ
ُ
ْ فَأ ِيَن َكَفُروا ا ٱل� م�

َ
ۡنيَ ا َشِديدٗ فَأ Pا ا ِف ٱل

ِٰصِيَن َوٱÃِخَرةِ َوَما لَُهم  ٰلَِحِٰت  ôّمِن ن� ْ ٱلص� ْ وََعِمُلوا ِيَن َءاَمُنوا ا ٱل� م�
َ
َوأ

ٰلِِمَي  ُ 7َ ُيِبP ٱلظ� ُجورَُهۡمۗ َوٱ	�
ُ
َذٰلَِك َنۡتُلوهُ َعلَۡيَك ِمَن ٱÃَيِٰت  ÷َفُيَوّفِيِهۡم أ

ِ َكَمَثِل َءاَدَمۖ َخلََقُهۥ ِمن تَُرابٖ إِن� َمَثَل عِ  øَوٱّلِۡكِر ٱۡلَِكيِم  ُثم�  يَسٰ ِعنَد ٱ	�
ّبَِك فXََ تَُكن ّمَِن ٱلُۡمۡمَتِينَ  �ُكن َفَيُكوُن قَاَل َلُۥ   ﴾ú ٱۡلَقP ِمن ر�

  .]٦٠ - ٤٢ :سورة آل عمران[
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����Và (hãy nhớ) khi các Thiên thần bảo: “Hỡi Maryam! 
Quả thật, Allah đã chọn nàng, Ngài tẩy sạch nàng và 
chọn nang (để phụng sự Ngài) hơn các phụ nữ khác 
trong thiên hạ. Hỡi Maryam! Hãy dốc lòng thờ phụng 
Thượng Đế của nàng, hãy phủ phục và cúi đầu thần phục 
cùng với những người cúi đầu thần Ngài”. Đây là phần 
của các tin lành thuộc cõi vô hình mà TA (Allah) đã mặc 
khải cho Ngươi (Muhammad), Ngươi không có mặt với 
họ khi họ dùng quẻ xin xăm để chọn ai là người sẽ đứng 
ra chăm sóc Maryam; Ngươi cũng không có mặt với họ 
khi họ tranh luận nhau về vấn đề này. 

(Hãy nhớ) khi các Thiên thần bảo (Maryam): “Hỡi 
Maryam! Quả thật, Allah báo cho nàng tin mừng về một 
Lời phán từ Ngài: Tên của Người là Masih Ysa (Giê-su), 
con trai của Maryam, Người sẽ được vinh danh ở đời này 
và Đời Sau và sẽ thuộc thành phần của những người ở kế 
cận Allah. Người sẽ nói chuyện với dân chúng lúc còn ấu 
thơ và lúc trưởng thành và sẽ là một người lương thiện”. 

(Maryam) thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Làm sao bề 
tôi sẽ có con trong lúc không một người đàn ông nào 
chạm đến thân thể của bề tôi?”. (Allah) phán: Nó sẽ xảy 
ra đúng như thế. Allah tạo ra bất cứ thứ gì Ngài muốn. 
Khi Ngài quyết định một việc gì Ngài chỉ phán “hãy 
thành” thì lập tức nó sẽ thành đúng như thế. 

Và Ngài sẽ dạy Y (Ysa) Kinh sách và điều chân lý và sự 
khôn ngoan cùng với Kinh Tawrah và Injil. 

Và Ngài sẽ cử Y làm một sứ giả cho con cháu Israel (với 
bức thông điệp): “Ta đến với các ngươi với một dấu hiệu 
từ Thượng Đế của các ngươi. Ta sẽ lấy đất sét nắn thành 
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hình một con chim cho các ngươi, tiếp đó Ta sẽ hà hơi 
vào nó, thế là nó sẽ trở thành một con chim thật sự theo 
phép của Allah. Và Ta sẽ chữa lành những người mù 
bẩm sinh và chữa lành những người mang bệnh cùi và 
Ta làm cho người chết sống lại theo phép của Allah, và 
Ta sẽ cho các ngươi biết món thực phẩm nào các ngươi 
có thể dùng và món nào các ngươi có thể dự trữ trong 
nhà. Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu cho các 
ngươi nếu các ngươi có đức tin. Và Ta đến để xác nhận 
lại những điều (mặc khải) của Kinh Tawrah đã được ban 
xuống trước Ta và giải tỏa một số những giới cấm đã 
ràng buộc các ngươi trước đây. Và Ta đến gặp các ngươi 
với một bằng chứng từ Thượng Đế của các ngươi, bởi thế 
hãy thành tâm kính sợ Allah và tuân theo Ta. Quả thật, 
Allah là Thượng Đế của Ta và là Thượng Đế của các 
ngươi. Bởi thế, hãy tôn thờ Ngài. Đấy mới là chính đạo”. 

Bởi thế, khi Ysa nhận thấy sự bất tin của họ, Y lên tiếng 
hỏi: “Ai là người sẽ giúp Ta phục vụ Allah?” Các tông đồ 
thưa: “Chúng tôi là những người hậu thuẫn cho Allah. 
Chúng tôi tin tưởng nơi Allah, và tự xác nhận chúng tôi 
là những người Muslim (thần phục Allah). Lạy Thượng 
Đế của bầy tôi! Bầy tôi tin tưởng nơi điều mà Ngài đã 
ban xuống và bầy tôi tuân theo vị Sứ giả (Ysa). Bởi thế, 
xin Ngài ghi tên của bầy tôi cùng với các chứng nhân của 
sự thật”. 

Và chúng (những kẻ không tin) mưu định (hãm hại Ysa) 
nhưng Allah cũng hoạch định. Và Allah là Đấng hoạch 
địch siêu việt. 

(Hãy nhớ) khi Allah phán: “Hỡi Ysa! TA sẽ làm cho 
Ngươi qua đời và sẽ mang Ngươi lên cùng với TA và TA 
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sẽ tẩy sạch Ngươi khỏi (lời vu cáo của) những kẻ không 
có đức tin và làm cho những ai theo Ngươi cao hơn 
những kẻ có đức tin cho đến Ngày Phục sinh. Rồi đây các 
ngươi sẽ được đưa về gặp TA trở lại và TA sẽ phân xử 
giữa các ngươi về những điều mà các ngươi thường tranh 
chấp nhau. Còn đối với những ai không tin thì TA sẽ 
trừng phạt chúng bằng một sự trừng phạt khủng khiếp ở 
đời này lẫn Đời Sau và chúng sẽ không được ai giúp đỡ 
cả. Và đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, 
(Allah) sẽ trả cho họ đầy đủ phần thưởng của họ. Và 
Allah không yêu thương những kẻ làm điều sai quấy”. 

Đó là những Lời mặc khải mà TA đọc cho Ngươi (hỡi 
Muhammad!) với lời nhắc nhở sáng suốt. 

Đối với Allah, trường hợp của Ysa (Giê-su) giống như 
trường hợp của Adam. Ngài tạo Y từ đất bụi rồi phán 
cho Y: “Hãy thành!” và Y đã thành như thế. 

Đấy là sự thật đến từ Thượng Đế của Ngươi 
(Muhammad). Bởi thế, Ngươi chớ sinh lòng hoài nghi.���� 
(Chương 3 – Ali-Imran, câu 42 – 60). 

Câu nói ����TA làm cho ngươi qua đời���� có nghĩa là cái 
chết nhỏ tức là giấc ngủ. 

Allah phán: 

ۡهلَِها َمَكنٗ َوٱۡذُكۡر ِف ٱۡلِكَتِٰب َمۡرَيَم إِذِ ٱنتََبَذۡت ﴿
َ
قِيّٗ ِمۡن أ ََذۡت ِمن  þا ا َشۡ فَٱت�

ٓ إَِلَۡها ُروَحَنا َفَتَمث�َل لََها بََشٗ ا ُدونِِهۡم ِحَجابٗ  رَۡسۡلَنا
َ
ٓ  �ا ا َسوِيّٗ فَأ ُعوُذ قَالَۡت إِّنِ

َ
 أ

� ِمنَك إِن ُكنَت تَِقيّٗ  ۠ رَُسوُل  �ا بِٱلر� نَا
َ
َمآ أ َهَب لَِك ُغَلٰمٗ قَاَل إِن�

َ
ا كِيّٗ ا زَ َرّبِِك ِل
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�  Èِ يَُكوُن ٰ ن�
َ
ُك بَغِيّٗ  ُغَلٰمٞ قَالَۡت أ

َ
قَاَل َكَذٰلِِك  �ا َولَۡم َيۡمَسۡسِن بََشٞ َولَۡم أ

 ۖ ٞ � َهّيِ َVَ ِك ُهَوPۥٓ َءايَةٗ َوِلَۡجَعلَ  قَاَل َرب ۡمرٗ  ّلِلن�اِس َورَۡحَةٗ  ُه
َ
ۡقِضيّٗ ّمِن�اۚ َوَكَن أ  �ا ا م�

َجآَءَها ٱلَۡمَخاُض إÈَِٰ ِجۡذِع ٱل�ۡخلَةِ  @ا ا قَِصيّٗ َمَكنٗ َذۡت بِهِۦ ۞فََحَملَۡتُه فَٱنتَبَ 
َ
فَأ
نقَالَۡت َيٰلَۡيتَِن ِمتP َقۡبَل َهَٰذا َوُكنُت نَۡسيٗ  �7  ¡ا ِسيّٗ ا م�

َ
ٓ أ َفَناَدÒَٰها ِمن َتۡتَِها

ِك ِبِۡذِع ٱل�ۡخلَةِ تَُسٰقِۡط َوُهّزِٓي إَِلۡ  ¦ا َتَۡزِن قَۡد َجَعَل َربPِك َتَۡتِك َسِيّٗ 
ِب َوقَّرِي َعۡينٗ  �ا ا َجنِيّٗ َعلَۡيِك ُرَطبٗ  َحدٗ َفُ�ِ َوٱۡشَ

َ
ا تََريِن� ِمَن ٱۡلَبَشِ أ ۖ فَإِم� ا ا

� َصۡومٗ  َفُقوِلٓ  َكّلَِم ٱۡلَۡوَم إِنِسيّٗ إِّنِ نََذۡرُت لِلر�
ُ
تَۡت  �ا ا فَلَۡن أ

َ
بِهِۦ قَۡوَمَها فَأ

ْ َيَٰمۡرَيُم لََقۡد ِجۡئِت َشۡي  ۥۖ قَالُوا بُوِك  �ا ا فَرِيّٗ  ٔٗ َتِۡمُلُه
َ
ۡخَت َهُٰروَن َما َكَن أ

ُ
أ َي®

 َسوۡءٖ 
َ
ِك بَِغيّٗ َوَما َكنَۡت  ٱۡمَرأ Pم

ُ
َشارَۡت إَِلۡهِۖ قَالُواْ َكۡيَف نَُكّلُِم َمن َكَن ِف  �ا أ

َ
َفأ

ِ َءاتَٮِٰنَ ٱۡلِكَتَٰب وََجَعلَِن نَبِيّٗ ُد ٱقَاَل إِّنِ َعبۡ  �ا ٱلَۡمۡهِد َصبِيّٗ  وََجَعلَِن  �ا 	�
َكٰوةِ َما ُدۡمُت َحيّٗ ُمَبارَ  لَٰوةِ َوٱلز� ۡوَصِٰن بِٱلص�

َ
ۡيَن َما ُكنُت َوأ

َ
ِت  �ا ًك أ ۢا بَِوِٰلَ َوَبر�

� يَۡوَم ُوِل  "ا ا َشقِيّٗ َجب�ارٗ َولَۡم َيَۡعۡلِن  َVَ َلُٰم ُموُت َوٱلس�
َ
ۡبَعُث تP َوَيۡوَم أ

ُ
َوَيۡوَم أ

وَن َذٰلَِك ِعيَس ٱۡبُن َمۡرَيَمۖ قَۡوَل ٱۡلَّقِ  $ا َحيّٗ  ِي فِيهِ َيۡمَتُ ِ  %ٱل� َما َكَن ِ	�
ِخَذ ِمن َوَلٖۖ  ن َيت�

َ
ۥٓۚ  أ ۡمرٗ ُسۡبَحَٰنُه

َ
 &ا فَإِن�َما َيُقوُل َلُۥ ُكن َفَيُكوُن إَِذا قََض® أ

ۚ َهَٰذا ِصَرٰٞط ٱ §ن�  َ َرّبِ َوَربPُكۡم فَٱۡعُبُدوهُ ۡسَتِقيٞم  	� P١٦: سورة مريم[ ﴾ 'م 

- ٣٦[  

����Và hãy nhắc lại trong Kinh sách (Qur’an) về Maryam 
khi Nàng rời gia đình đi lánh mặt tại một nơi về phía 
Đông. Nàng giăng một bức màn để lánh mặt họ. Rồi TA 
của Thiên thần Jibril của TA đến gặp Nàng. (Thiên thần) 
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hiện ra trước mặt Nàng như một người đàn ông toàn 
diện. Nàng lên tiếng: “Tôi cầu xin Đấng Rất mực Độ 
lượng bảo vệ tôi tránh xa ông. (Chớ đến gần tôi) nếu ông 
kính sợ Allah”. Thiên Thần bảo: “Ta chỉ là một Sứ giả 
của Thượng Đế của Nàng (đến báo cho biết việc Ngài) sẽ 
ban cho Nàng một đứa con trai thuần khiết”. Nàng nói: 
“Làm sao tôi có thể có được một đứa con trai trong lúc 
không có một người phàm nào chạm đến thân thể của 
tôi. Vả lại, tôi cũng không phải là người phụ nữ hư đốn”. 
Thiên thần bảo: “Sự việc sẽ đúng thế! Thượng Đế của 
Nàng đã phán: “Việc đó rất dễ dàng đối với TA. Và chắc 
chắn TA sẽ làm cho Y (Ysa) thành một Dấu hiệu cho 
nhân gian và là một Hồng ân từ TA. Đó là một việc đã 
được TA quyết định”. Sau đó, Nàng thụ thai Y (Ysa) và 
cưu mang Y về tạm lánh mặt ở một nơi xa. Rồi những 
cơn đau bụng hạ sinh đưa đẩy nàng đến một thân cây 
cha là. Nàng than: “Ôi, khổ thân tôi quá, ước gì tôi chết 
sớm trước sự việc này và bị quên bẵng đi cho rồi (có lẽ 
tốt hơn không?”. Nhưng có tiếng gọi nàng từ bên dưới 
bảo: “Nàng chớ buồn phiền. Chắc chắn Thượng Dế của 
Nàng sẽ tạo một mạch nước bên dưới Nàng. Nàng hãy lắc 
thân cây chà là về phía nàng, trái chín tươi sẽ rụng 
xuống nơi nàng. Rồi Nàng hãy ăn và uống thật vui vẻ. 
Nhưng nếu có thấy một người phàm nào thì hãy bảo: quả 
thật tôi đã nguyện nhịn chay với Đấng Rất mực Độ 
Lượng, nên ngày hôm nay tôi nhất định không nói 
chuyện với ai”. Rồi (sau khi hạ sanh) Nàng ẳm đứa con 
về nha gặp lại người dân của Nàng. Thấy thế, người dân 
của nàng bảo: “Này hỡi Maryam! Chắc chắn nàng đã 
mang về một điều hết sức quái đản chưa từng thấy đây. 
Hỡi em gái của Harun! Cha của nàng không phải là một 
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người ác đức và mẹ của nàng cũng không phải là một 
phụ nữ lăng loàn”. Nàng lấy tay chỉ vào đứa bé. Người 
dân bảo: “Làm sao bọn ta có thể nói chuyện được với 
một đứa bé nằm trong nôi như thế chứ?”. Đứa bé (Giê-
su) lên tiếng: “Ta là một người bề tôi của Allah. Ngài ban 
cho Ta Kinh sách và chỉ định Ta làm một vị Nabi. Và 
Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta ở và truyền cho 
Ta đâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah suốt thời gian 
Ta còn sống, Ngài ra lệnh cho Ta phải hiếu thảo vợi mẹ 
TA và không được hách dịch vô phúc. Và sự bằng an 
được ban cho Ta vào ngày Ta chào đời, vào ngày Ta lìa 
đời và vào ngày Ta được phục sinh trở lại.”. Đó là câu 
chuyện của Ysa con trai của Maryam, một lời nói thật 
mà các mà chúng (những kẻ không tin) vẫn còn hoài 
nghi. Việc cho rằng Allah tự nhận cho mình một đứa con 
trai thật không hợp lý với quyền năng siêu việt của Ngài. 
Thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! Khi nào Ngài 
quyết định điều gì, Ngài chỉ cần phán “Hãy thành!” thì 
lập tức nó sẽ thành đúng như thế. Và (Giê-su) nói: “Quả 
thật, Allah là Thượng Đế của Ta và là Thượng Đế của 
các người. Bởi thế, các người hãy thờ phượng Ngài. Đấy 
mới là chính đạo”.���� (Chương 19 – Maryam, câu 16 – 36). 

Có lẽ bạn có thể nhận thấy trong những câu mà các 
mô tả vĩ đại và thiêng liệng của Kinh Qur’an đã nói về bà 
Maryam mẹ của Ysa (Giê-su), và nếu bạn mang so sánh với 
tình trạng của bà được nói trong bốn quyển Kinh Injil (Tân 
ước) thì hầu như không thấy đề cập đến ân phúc và sự cao 
quý của bà và bà chỉ là một phụ nữ bình thường bị Giê-su từ 
chối ân phúc làm mẹ của bà và biểu hiện nét mặt thắc mắc 
hỏi mẹ ta là ai? [Từ cuốn sách sách của ngoại giáo theo Kitô 
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giáo (151) được viết bởi Andre Knighton, Edgar gió, Carl 
Gustav Jung]. Một nhà đông phương người Pháp Emile 

Dermnghm nói trong cuốn sách về cuộc đời của 
Muhammad: (Quả thật, Kinh Qur’an đã tẩy sạch bà Maryam 
với một sự thanh sạch vĩ đại khỏi tất cả mọi vết nhơ). 
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Sự đóng đinh của Giê-su và sự cứu rỗi nhân loại 

Thiên Chúa giáo tin rằng cái chết của Chúa Giê-su bởi 
sự bị đóng đinh trên thánh giá là xương sống của đức tin 
Thiên Chúa giáo. Nó là yếu tố căn cơ cho học thuyết của 
Thiên Chúa giáo về Thiên Chúa, tội lỗi và tẩy rửa. Đây được 
gọi là sự cứu rỗi nhân loại hay được gọi là sự chuộc tội, và 
Ysa (Giê-su) � được gọi là Đấng Cứu Thế (Đấng rửa tội). 

Ysa (Giê-su) � đã bị đóng đinh và chết, ba ngày sau 
khi chết thì Người tỉnh dậy, và đã từ lâu Người là Chúa trên 
cây thánh giá nhưng Người tự đẩy mình cho người Do Thái 
để thể hiện tình yêu của mình đối với nhân loại bởi lẽ nhân 
loại đều phải gánh chịu tội lỗi của cha họ Adam, người đã bị 
trục xuất ra khỏi Thiên Đàng. Cho nên, Người phải rửa tội 
cho họ và cứu rỗi họ bằng cách hy sinh tính mạng của 
Người. Vì lẽ đó, Chúa đã gởi đứa con trai của Ngài xuống để 
bị đóng đinh trên cây thánh giá và để đổ máu nhằm cứu rỗi 
nhân loại. 

Vì vậy, sự cứu rỗi nhân loại chỉ là niềm tin vào Ysa 
(Giê-su) � và là khái niệm của sự rửa tội, tín đồ Thiên 
Chúa giáo không cần phải nhịn chay, dâng lễ nguyện hay 
sống một cách ngay chính và ngoan đạo trong cuộc đời của 
mình khi mà y vẫn tin vào khái niệm này. 

Quả thật, những gì vừa được trình bày ở trên cho thấy 
rằng thuyết thần học này của họ chỉ dựa trên hai yếu tố căn 
cơ nhất định, và hai yếu tố này bổ sung cho nhau, và hai yếu 
tố đó chính là: Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá để cứu 
rỗi nhân loại và để rửa sạch tội lỗi của họ. 
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Quí vị độc giả chính trực thân mến, sau khi đọc qua 
những lời giới thiệu sơ lược này bạn hãy cố gắng rũ bỏ cảm 
xúc riêng tư của mình và dùng trí tuệ của bạn suy ngẫm, xem 
xét và nhận định, giờ bạn hãy cùng tôi đọc những lời Kinh 
thánh sau: 

- Trong Phúc âm Matthew [26: 37 – 39]: (Người bắt 

đầu cảm thấy buồn bã và đau khổ, Người nói với họ: Linh 
hồn ta buồn cho đến chết; các ngươi hãy ở lại đây và hãy 
thức cùng với ta. Sau đó, Người lánh họ một chút và nét 
buồn bã hiện trên gương mặt Người, Người cầu nguyện nói: 
Thưa Cha, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, 
nhưng không theo ý muốn của con mà theo ý muốn của 
Cha). 

- Trong Phúc âm Luke [22: 44]: (Và khi Người trong 

lúc bị đau đớn thể xác, Người đã cầu nguyện nhiều hơn, 
Người cầu nguyện đến nỗi mồ hôi trở nên như những giọt 
máu rơi xuống đất). 

- Phao-lô nói: (Trong những ngày của cuộc đời Giê-su 
trên trái đất, Người đã cầu nguyện rất nhiều, Người đã cầu 
nguyện với tiếng khóc và nước mắt nhiệt thành đến Đấng 
Toàn Năng xin Ngài cứu Người khỏi cái chết, và quả thật 
Thiên Chúa đã đáp lại sự khẩn cầu của Người vì tôn vinh 
cho lòng ngay chính và kính sợ của Người) [Do thái 5: 7]. 

- Trong Phúc âm Mark [10: 17 – 19]: (Khi Giê-su 

đang trên đường, một người đàn ông chạy đến quì xuống 
trước mặt Người, hỏi: Thưa thầy tốt lành, tôi phải làm gì để 
được cuộc sống vĩnh hằng? Nhưng Giê-su nói với người đàn 
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ông đó: Sao ngươi gọi ta là tốt lành? Không có một ai tốt 
lành ngoài một Đấng duy nhất, đó là Thiên Chúa. Ngươi biết 
các điều răn: không giết người, không phạm tội Zina (gian 
dâm và thông dâm), không trộm cắp, không làm chứng dối, 
không bất công, hãy tôn kính cha mẹ). Còn trong Matthew 
[19: 17:  ]  (Ngươi hãy làm theo các điều răn: ..). 

- Trong thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Galatê [3/13]: 
(Quả thật, Giê-su đã giải thoát chúng ta thông qua việc 
chuộc tội từ lời nguyền của giáo luật, để lời nguyền trở thành 
sự thay thế cho chúng ta, bởi Chúa đã định: Người bị nguyền 
rủa là người bị treo trên thanh gỗ), và trong Đệ Nhị Luật 
[22/23]: (Nếu một người được định đoạt là phải chết và bị 

treo trên một thanh gỗ, thì cơ thể của y không ở trên thanh 
gỗ đó mà phải chôn nó trong ngày hôm đó, bởi vì người bị 
treo là người bị nguyền rủa từ Thiên Chúa, do đó, đừng làm 
ô uế đất của ngươi nơi mà Thiên Chúa, Thượng Đế của 
ngươi đã ban cho ngươi). 

Sau khi quí vị đã đọc những lời trong Kinh thánh trên 
thì quí vị hãy suy ngẫm những điều dưới đây: 

- Chẳng lẽ chúng ta không thấy Giê-su đã buồn bã và 
đau khổ, Người đã cầu nguyện và khấn vái thỉnh xin sự giúp 
đỡ và mồ hôi của Người thì đổ xuống và nước mắt của 
Người tuôn trào một cách nhiệt thành, tất cả những điều đó 
là để cầu xin Đấng Toàn Năng cứu Người thoát khỏi cái 
chết, vậy lẽ nào tất cả những việc làm này của Người là tự 
giết bản thân mình để rửa tội cho nhân loại và cứu rỗi họ? 
Có lẽ nào đó là một màn kịch để lường gạt Shaytan? Và nếu 
như thực sự là như vậy thì tại sao phải Người lừa gạt 
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Shaytan trong khi Người là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa ra 
hắn? Lẽ nào Chúa lại cho quyền Shaytan giam cầm các linh 
hồn của các vị Nabi và của nhân loại trong Hỏa Ngục? 

- Chẳng phải Kinh Thánh đã chứng nhận rằng người 
bị treo trên thanh gỗ là người bị nguyền rủa và là gây ô uế 
cho trái đất, vậy lẽ nào Chúa là người bị nguyền rủa và ô uế 
ư? Lẽ nào Chúa lại nguyền rủa chính bản thân mình và tự 
cho mình là ô uế? Lẽ nào một vị Chúa với những mô tả như 
thế này đáng được thờ phượng và tôn vinh sao? Lẽ nào Kinh 
thánh mô tả Thiên Chúa như thế lại đáng tin và đáng đi theo 
ư? 

- Liệu có hợp lý chăng rằng Chúa xuống trần chỉ để 
cho người Do thái đánh đập và hành hạ và để họ đóng đinh 
trên thập tự giá trong khi họ là kẻ thù của Chúa? Tại sao 
Chúa lại phải chịu sự hèn hạ và nhục nhã thế kia trong khi 
Chúa là Đấng Toàn Năng và Quyền Lực Vô Song? Có hợp 
lý chăng rằng Chúa bắt bản thân Ngài không được tha thứ 
cho bầy tôi của mình trừ phi Ngài phải hy sinh bản thân 
Ngài? 

Rồi thật lạ thay rằng Thiên Chúa lại khóc, hét la, yếu 
mềm và hèn hạ đến thế trong khi Ngài đã hủy diệt biết bao 
nhiêu cộng đồng tội lỗi và nghịch đạo và không một ai có 
thể cưỡng lại được quyền năng của Ngài. Tại sao Chúa lại 
bất lực như thế khi Ngài đã tạo ra vũ trụ bao la và vĩ đại như 
thế này? Trí tuệ không thể tin những điều như thế, và không 
một con người có trí tuệ bình thường nào lại chấp nhận 
Thượng Đế Tối Cao lại không có khả năng cứu rỗi cho các 
vị Thiên sứ, các vị ngoan đạo của Ngài khỏi kẻ thù của Ngài 
ngoại trừ bằng hình thức hạ mình và chịu đựng sự khổ nạn 
như thế. Nếu thực sự Chúa không có đủ quyền năng để rồi 



Bức thông điệp đến tất cả những ai tin Nabi Ysa �  . . . 
 

47 

phải bắt bản thân mình chịu sự hèn hạ và nhục nhã như thế 
thì không đáng để thờ phượng. 

Hỡi quí độc giả thân hữu, chẳng phải Kinh Thánh có 
đầy các lời nói của các vị Nabi về sự tôn vinh sự vĩ đại của 
Thiên Chúa sao, chẳng phải họ đã thông điệp cho biết về sức 
mạnh và quyền lực của Chúa đó sao? Thế tại sao chúng ta lại 
đi ngược lại với thông điệp của họ? Chẳng phải Chúa có 
toàn năng trong việc tha thứ tội lỗi cho các bầy tôi của Ngài 
bằng con đường dễ dàng hơn con đường mà bản thân chúng 
ta không cảm thấy hài lòng sao?  

Và nếu Chúa thật sự bị đóng đinh trên cây thánh giá 
và chết, vậy ai là Đấng làm cho Ngài sống lại sau cái chết, 
chẳng lẽ Ngài tự cho mình sống lại ư? 

Chúng ta hãy dừng lại một chút để suy ngẫm về lời 
của Phao-lô: (và quả thật Thiên Chúa đã đáp lại sự khẩn cầu 
của Người vì tôn vinh cho lòng ngay chính và kính sợ của 
Người). Sự khẩn cầu mà Ysa (Giê-su) đã cầu xin và sự đáp 
lại của Thiên Chúa với sự khẩn cầu đó là gì? Câu trả lời 
được xuất ra từ lời nói của Phao-lô khi ông nói: (cứu Người 
khỏi cái chết). Nếu Allah thật sự đã đáp lại sự khẩn cầu của 
Ysa (Giê-su) trong việc cứu Người khỏi cái chết - theo bản 
viết lời nói của Phao-lô – thì Ysa không chết và không bị 
đóng đinh. Và nếu thật đúng như vậy thì làm thế nào chúng 
ta kết hợp lại điều này với những gì được các sách Phúc âm 
khác nói Giê-su chết trong ba ngày?! 

Quí vị hãy suy ngẫm cùng với tôi: Quả thật, một trong 
những điều được các sách Phúc âm khẳng định không có sự 
hoài nghi rằng những người Do thái là những người đã giết 
Giê-su và đã đóng đinh Người. Nếu Giê-su bị đóng đinh là 
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sự thật thì hoặc đó là việc làm ngoan đạo bởi vì họ đã làm 
một việc làm mà Thiên Chúa yêu thích và hài lòng, nhưng 
làm sao mà những người Do thái là như thế được khi mà 
Giê-su đã thông điệp rằng họ là những người sai quấy và 
lệch lạc [Matthew 26: 45]; hoặc đó là sự ngớ ngẩn và điều 

này đã qui cho Thiên Chúa là ngớ ngẩn. 

Nếu như những người Do thái là những người đã giết 
Ysa (Giê-su) � có nghĩa là họ đã giết Thiên Chúa như đã 
được trình bày rõ trong Kinh Thánh nhưng tại sao Vatican II 
năm 1962 – 1965 ra quyết định sự vô can của những người 
Do thái về sự vu khống đã qui cho họ trong khoảng thời gian 
1000 năm hoặc hơn? 

Nếu sự đóng đinh là thật thì tại sao các sách Phúc âm 
lại có sự mâu thuẫn với nhau trong việc mô tả về sự kiện 
quan trọng này. Nếu chúng ta đối chiếu các sách Phúc âm 
này thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Một số ví dụ 
điển hình cho điều này: trong Phúc âm John [9/17] người bị 

đóng trên cây thánh giá là Ysa (Giê-su), trong Matthew 
[27/32] và Luke [23/26] thì nói rằng đó là người đàn ông tên 

Sam’an, trong Matthew [27/38, 44] nói rằng họ đã đóng đinh 

cùng với Giê-su hai phiến quân và hai kẻ này đã chế nhạo 
Người, trong Luke [23/39 – 43] thì nói một trong hai kẻ 

phiến quân chế nhạo Người còn một kẻ kia thì trách tên đã 
chế nhạo Người và nói với Người: “Này Giê-su, xin Người 
nhớ đến tôi khi Người đã giành được vương quyền của 
mình”, trong Matthew [28, 7] nói rằng Giê-su sống lại sau 
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cái chết và xuất hiện ở Galilee nhưng trong Luke [24/ 33 – 

36] thì lại nói Người xuất hiện ở Jerusalem. 

Và nếu sự bị đóng đinh trên thập tự giá là để cứu rỗi 
thì tại sao Chúa lại trì hoãn đến thời điểm đó mà không 
xuống cứu rỗi từ trước, chẳng phải như vậy là bất công với 
họ sao? Lẽ nào sự tẩy rửa các tội đó lại to lớn và quan trọng 
hơn việc cứu rỗi nhân loại thoát khỏi sự ngu muội trong 
Shirk (tổ hợp thần lình cùng với Allah), điều mà Thượng Đế 
Allah đã cử phái các vị Thiên sứ đến để bài trừ nó. 

Người có trí tuệ bình thường, có nhận thức đúng đắn 
và lành mạnh hãy tự hỏi bản thân mình xem Chúa có khả 
năng cứu rỗi nhân loại mà không cần phải bị đóng đinh trên 
cây thánh giá như thế không? 

Nếu câu trả lời là không thì điều đó nói lên rằng Chúa 
hoàn toàn yếu ớt, bất lực và vô năng; còn nếu câu trả lời là 
có thì tại sao Chúa lại phải chịu tất cả những hành hình và 
đau đớn thế kia. 

Rồi một trong những điều mà Kinh thánh khẳng định 
là mỗi con người đều chịu trách nhiệm cho tội trạng của 
mình. Quả thật, trong Đệ Nhị Luật [24/16] có nói: (Không 

giết cha vì tội của con và không giết con vì tội của cha, tất cả 
mỗi con người phải bị giết vì tội của chính mình); và 
Villarmia [3: 29 – 31]: (Trong những ngày đó, họ không nói 

cha ăn nho chua thì răng của con sẽ bị hư mà mỗi người sẽ 
chết bởi tội lỗi của mình, tất cả mỗi người ăn nho chua thì 
hàm răng của y sẽ hư); và trong Ezekiel [18: 19 - 22]: (Và 

các người nói tại sao đứa con không chịu tội của cha? Nếu 
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người con làm điều chân lý và lẽ phải, luôn thực hiện đúng 
qui chế thì y sẽ sống còn linh hồn mang tội thì sẽ chết. Đứa 
con không phải gánh chịu tội của người cha và người cha 
không phải gánh chịu tội của đứa con. Làm tốt sẽ được tốt và 
điều xấu phải chịu cái xấu ... nhưng nếu người xấu quay mặt 
với mọi tội lỗi mà y đã làm và cố gắng thực hiện đúng theo 
qui chế, làm điều chân lý và lẽ phái thì y sẽ sống, y sẽ không 
chết. Tất cả những tội lỗi mà y đã làm sẽ không được nhắc 
tới trong lúc y làm điều ngoan đạo). 

Quả thật những bản viết trên đã khẳng định và nhấn 
mạnh một điều rất quan trọng, đó là tội lỗi không được kế 
thừa mà mỗi một con người phải gánh chịu tội lỗi của chính 
mình, và quả thật Chúa Allah luôn chấp nhận sự sám hối ăn 
năn của người bề tôi nếu y quay về với Ngài mà không cần 
đến sự rửa tội của một ai và cũng không cần phải thú tội đến 
một ai khác ngoài Allah Tối Cao. 

Còn lời trong Phúc âm Mark [10: 17 - 19] đã được 

trích dẫn ở phần trên thì quả thật Giê-su đã trình bày rõ về sự 
cứu rỗi nhân loại và con đường có thể giúp họ được sống 
mãi trong cõi vĩnh hằng ở Đời Sau, và sự cứu rỗi đó là gì? 

Giê-su nói: (Nhưng nếu ngươi muốn đi vào cuộc sống 
đó thì ngươi hãy làm theo những điều răn). 

Quả thật, Ysa (Giê-su) � trình bày rõ cho chúng ta 
con đường của sự cứu rỗi, đó là sự duy trì và thực hiện 
những lời răn và duy trì những điều lẽ phải và chân lý. Vậy 
tại sao chúng ta lại làm trái ngược với lời răn dạy của Người 
khi mà chúng ta yêu thương Người? Tại sao Người lại trả lời 
người hỏi với con đường đó trong khi sự cứu rỗi bằng việc 
Người bị đóng đinh trên thập tự giá dễ hơn cho người hỏi? 
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Chẳng lẽ Người không biết những gì sẽ xảy ra cho Người 
khi mà Người là Chúa hoặc chẳng lẽ Người không biết con 
đường nào cứu rỗi nào khác ngoài những gì Người đề cập? 
Và nếu như sự cứu rỗi bằng cách Người phải bị đóng đinh 
trên thập tự giá thì đâu có ý nghĩa gì nữa trong việc phục 
tùng, ngoan đạo và thờ phượng? Và nếu sự việc là như vậy 
thì tại sao Chúa Allah lại cử phái đến với chúng ta các vị 
Thiên sứ và ban xuống cho chúng ta các Kinh sách? Lẽ nào 
đó là một hình thức giễu cợt và trêu đùa, lẽ nào việc bám lấy 
các Kinh sách chỉ là vô nghĩa và hao phí thời gian vô ích? 
Chẳng phải như thế chỉ là con đường khiến con người làm 
điều tội lỗi và mở toan cánh cửa cho những dục vọng của 
bản thân được tự do thể hiện hay sao? 

Hới quí độc giả thân hữu, quả thật cuộc đời của Giê-
su, việc Người bị đóng đinh trên thập tự giá cũng như những 
gì Người gặp phải từ sự hành hạ và đau khổ không liên quan 
gì đến sự hài lòng của Chúa và cũng không liên quan gì đến 
việc Chúa tha thứ tội lỗi cho con người, bởi vì lòng thương 
xót và sự nhân từ của Chúa là bao la. 

Đối với Islam, việc nhận định về sự việc Giê-su bị 
đóng đinh trên thập tự giá thì Kinh Qur’an đã nói rõ điều đó, 
Allah đã phản hồi lại những người Do thái và khẳng định 
những lời nói xấu xa và tội lỗi của họ: 

ٰ َمۡرَيَم ُبۡهَتًٰنا ﴿ َVَ ا َعِظيمٗ َوبُِكۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم(  ِ ِهۡم إِن�ا َقَتۡلَنا ٱلَۡمِسيَح َوقَۡول
ِ َوَما َقَتُلوهُ َوَما َصلَُبوهُ َوَلِٰكن ُشّبَِه لَُهۡمۚ §ن�  ِعيَس ٱۡبَن َمۡرَيَم رَُسوَل ٱ	�

ِيَن ٱخۡ  ْ فِيهِ لَِف َشّكٖ ٱل� ۚ  َتلَُفوا ّنِ
َوَما ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إ�7ِ ٱّتَِباَع ٱلظ�

ُ َعِزيًزا َحِكيمٗ  ,َقَتُلوهُ يَِقيَنۢا  ُ إَِلۡهِۚ َوَكَن ٱ	� ۡهِل  -ا بَل ر�َفَعُه ٱ	�
َ
§ن ّمِۡن أ
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 ﴾/ا َمۡوتِهِۦۖ َوَيۡوَم ٱۡلِقَيَٰمةِ يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َشِهيدٗ  ٱۡلِكَتِٰب إ�7ِ َلُۡؤِمَن� بِهِۦ َقۡبَل 
  ]١٥٩ - 156: سورة النساء[

����Và vì họ phủ nhận đức tin và dùng lời lẽ nặng nề để vu 
oan cho Maryam. Và lời của họ: “Chúng tôi đã giết chết 
Masih Ysa, con trai của Maryam, Sứ giả của Allah”, 
nhưng thực ra họ không hề giết cũng như không hề đóng 
đinh được Y trên cây thánh giá mà chỉ là một sự hóa đổi 
dung mạo tương tự đã được trình bày cho họ. Và quả 
thật, những ai bất đồng ý kiến về việc (sát hại Ysa) hoàn 
toàn đều mơ hồ, họ không hề biết rõ mà chỉ là phỏng 
đoán. Nhưng một điều chắc chắn là họ không hề giết 
được Y, mà chính Allah đã đưa Y lên ở nơi Ngài, bởi 
Allah Toàn Năng Sáng Suốt. Và quả thật, chỉ một số 
người Kinh sách tin tưởng Y trước khi xảy ra sự kiện về 
cái chết của Y. Và vào Ngày Phục Sinh, Y sẽ là nhân 
chứng đối chất lại với họ trước Allah.���� (Chương 4 – 
Annisa’, câu 156 – 159). 

Trong các câu Kinh này, Qur’an đã trình bày rõ rằng 
Giê-su � không hề bị giết và cũng không hề bị đóng đinh 
trên thập tự giá mà Người thực sự đã được Allah đưa lên ở 
nơi Ngài, và trước Ngày Tận Thế Người � sẽ giáng thế trở 
lại để khẳng định điều chân lý và Người sẽ đi theo tôn giáo 
của Muhammad � và chấp hành theo các giáo luật của 
Muhammad �. 

Đây mới là địa vị của vị Nabi cao quí khi Người được 
Allah giái cứu thoát khỏi những kẻ bất công và sai quấy, và 
đây cũng chính là những điều thường lệ mà Allah đối xử với 
những người có đức tin ngoạn đạo của Ngài. 
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ۡشَهُٰد  ﴿
َ
ۡنَيا َوَيۡوَم َيُقوُم ٱۡل Pِف ٱۡلََيٰوةِ ٱل ْ ِيَن َءاَمُنوا  ﴾æإِن�ا َلَنُصُ رُُسلََنا َوٱل�

 ]٥١: سورة nفر[

����Chắc chắn TA sẽ giúp các Sứ giả của TA và những ai có 
đức tin ở đời này chiến thắng; và vào Ngày mà các nhân 
chứng sẽ đứng ra làm chứng.���� (Chương 40 – Ghafir, câu 
51). 

Còn sự cứu rỗi nhân loại trong Islam là độc tôn hóa 
Allah trong ba dạng thức Tawhid Uluhiyah, Rububiyah và 
Asma Wassifat, tin nơi các vị Thiên thần của Ngài, tin nơi 
tất cả các vị Thiên sứ của Ngài, tin nơi cõi Đời Sau và tin 
vào sự tiền định tốt xấu, tuân thủ theo mệnh lệnh và giáo luật 
của Ngài, tránh xa những điều Ngài ngăn cấm. Người nào 
làm tất cả những điều đó thì quả thật Allah sẽ hứa danh dự 
với người đó rằng y sẽ thành công, sẽ được cứu rỗi: 

ْعَمالَُكْم ﴿ 
َ
َ َوقُولُوا قَْو7 َسِديًدا  يُْصلِْح لَُكْم أ ِيَن آَمُنوا ات�ُقوا ا	� َها ال� Pي

َ
يَاأ

َ َورَُسوَلُ َفَقْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًماَوَيْغفِْر لَُكْم ذُ  سورة  [�������﴾ نُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع ا	�

  .]pq ، pr:  األحزاب

����Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah mà 
hãy nói lời trung thực và ngay thẳng, rồi Ngài sẽ cải 
thiện hành động của các ngươi và tha thứ tội lỗi cho 
các ngươi. Và người nào tuân lệnh Allah và Thiên 
sứ của Ngài thì chắc chắn sẽ được thành công vô 
cùng to lớn.���� (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 70, 71). 
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Và ai làm điều tội lỗi sau khi đã tin tưởng thì quả 
thật sự rửa tội là bằng cách sám hối và lấy điều tốt bôi 
xóa điều xấu, trong Qur’an, Allah phán: 

ّيِ  ﴿   ]١١٤: سورة هود[ ﴾ اتِۚ  َٔ إِن� ٱۡلََسَنِٰت يُۡذهِۡبَ ٱلس�

����Quả thật những điều tốt sẽ bôi xóa những điều xấu.���� 
(Chương 11 – Hud, câu 114). 

Đối với Islam, tất cả mọi sự phụng mệnh Allah đều là 
những điều tẩy rửa các tội lỗi, không những thế, những tai 
họa, những điều không may khi xảy đến cho tín đồ Muslim, 
y biết kiên nhẫn và chịu đựng thì nó sẽ trở thành điều bôi 
xóa các tội lỗi của y và sẽ nâng cấp bậc cho y ở nơi Allah. 

Trong Islam như Allah Tối Cao và Toàn Năng phán: 

﴿  ٞ ۡخَرٰىۚ  َو7َ تَِزُر َوازَِرة
ُ
  ]rsk: األنعام  سورة[ ﴾وِۡزَر أ

����Và mỗi linh hồn chỉ chịu trách nhiệm cho tội lỗi của 
chính bản thân mình���� (Chương 6 – Al-An’am, câu 164). 

Do đó, không một ai phải chịu tội của người khác dù 
đó là người thân, mà tất cả mỗi người phải gánh lấy hậu quả 
do bản thân mình gây ra và phải chịu trách nhiệm cho hành 
vị của mình. Và đây mới là sự công bằng của Thượng Đế, 
đây mới chính là công lý và cách hành xử của Chúa, Đấng 
Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài. 

Trước sự chứng giám của Chúa, xin hỏi trong hai con 
đường đâu là con đường cứu rỗi có cánh cửa rộng mở nhất? 
Và đâu là điều phù hợp với trí tuệ và lý lẽ nhất?. 

 



Bức thông điệp đến tất cả những ai tin Nabi Ysa �  . . . 
 

55 

Kinh thánh 

Kinh thánh của Thiên Chúa giáo là nhóm các Kinh 
Cựu ước và Tân ước được ghi chép lại và trong đó có một 
phần được mặc khải từ nơi Allah. 

Kinh Tân ước tức là Kinh Injil (Phúc âm) gồm tất cả 
bốn bản viết Phúc âm: Matthew, Mark, Luke và John; ngoài 
ra còn có thêm các bản viết: Công vụ tông đồ, các bức thư 
của các tông đồ gởi đến dân chúng về sự tuyên truyền. Kinh 
Injil có nội dung chủ yếu là về cuộc đời của Giê-su từ lúc 
Người chào đời, về việc Người bị đóng đinh trên thập tự giá 
và việc Người được đưa lên trên trời cùng với một loạt giáo 
huấn và giảng dạy của Người. 

Còn Kinh thánh trong Islam chính là Kinh Qur’an. 
Đối với Islam, Kinh Qur’an chính là lời phán của Allah, 
Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng, đã mặc khải xuống cho 
người bề tôi của Ngài, vị Nabi của Ngài, Muhammad � 
thông qua đại Thiên thần Jibril, và Nó không bị sửa đổi, bóp 
méo hay có bất kỳ một sự mâu thuẫn nào. Allah phán: 

تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََدۡيهِ َو7َ ِمۡن َخۡلِفهِۦۖ تَنِيٞل ّمِۡن َحِكيٍم َحِيٖد   ﴿
ۡ
�7 يَأ

  ]ki :سورة فصلت[ ﴾±

����Không một điều giá dối nào có thể xâm nhập Nó 
(Qur’an) từ đằng trước hay đằng sau, bởi lẽ, Nó do Đấng 
rất mực sáng suốt và đáng ca ngợi ban xuống.���� (Chương 
41 – Fussilat, câu 42). 

Và chính Allah đã hứa bảo quản nguyện vẹn cho kinh 
Qur’an của Ngài, Ngài phán: 
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ۡلَا ٱّلِۡكَر §ن�ا َلُۥ لََحٰفُِظوَن  ﴿   ]u:سورة اNجر[ ﴾�6إِن�ا َنُۡن نَز�

����Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur’an) 
xuống và TA sẽ luôn bảo quản Nó.���� (Chương 15 – Al-Hijr, 
câu 9). 

Kinh Qur’an mang phong cách siêu đẳng về ngôn từ 
và văn chương, chính vì vậy mà những người thờ đa thần Ả 
Rập đã không thể sáng tác ra một chương giống như một 
chương nào đó của Qur’an mặc dù họ là những nhà văn 
chương, những nhà hùng biện lúc bấy giờ, và Qur’an thực sự 
đã thách đố họ sáng tác ra một chương tương tự giống một 
chương của Qur’an nhưng họ đều “lực bất tòng tầm”. Allah 
phán: 

﴿  ُ ۡم َيُقول
َ
ْ بَِعۡشِ ُسَورٖ وَن ٱۡفَتَ أ تُوا

ۡ
َيٰتٖ  Òُٰهۖ قُۡل فَأ ْ َمِن  ّمِۡثلِهِۦ ُمۡفَتَ َوٱۡدُعوا

ِ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي   ]13: هود سورة[ ﴾ 7ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن ُدوِن ٱ	�

����Hoặc chúng cũng có thể nói: “Y (Muhammad) đã bịa 
đặt ra Nó (Qur’an)”. Hãy bảo chúng (Muhammad): 
“Vậy các ngươi hãy mang đến mười chương giống như 
của Nó, và nếu được, hãy gọi bất cứ ai ngoài Allah đến 
giúp nếu các ngươi nói thật”.���� (Chương 11 – Hud, 13). 

Quả thật, kinh Qur’an đã thông điệp cho biết các 
thông tin của những cộng đông trước đây và chứa đựng 
nhiều kiến thức. Đã trãi qua biết bao thời đại, đã có biết bao 
nhiều người ngoại đạo muốn bóp méo hoặc thêm bớt Nó 
nhưng tất cả đều không thể bởi vì Nó được chính Allah Tối 
Cao và Toàn Năng bảo quản. Bản kinh Qur’an hiện tại đúng 
nguyên vẹn với những gì được mặc khải xuống cho 
Muhammad �. Kinh Qur’an chứa đựng các thuộc tính hoàn 
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mỹ của Thượng Đế không hề có một khiếm khuyết nhỏ nào, 
Qur’an hàm chứa những lời kêu gọi đến với Tawhid (tôn thờ 
duy nhất một mình Allah), cảnh báo về tội Shirk và giáo lý 
Chúa ba ngôi, Qur’an đề cập đến các vị Nabi và ca ngợi họ 
và ra lệnh bảo phải tin nơi họ, Qur’an nói về sự ban thưởng 
cho những người có đức tin, Qur’an đề cập đến Thiên Đàng 
và Hỏa Ngục, trình bày rõ những điều được phép Halal và 
những điều không được phép Haram, trình bày về luật hôn 
nhân, gia đình, xã hội, Qur’an nói về phẩm chất đạo đức cao 
đẹp và khuyến khích mọi người đến với nó. 

Islam ra lệnh cho các tín đồ của nó phải tin nơi kinh 
Tawrah (Cựu ước) và Kinh Injil (Tân ước) bởi vì đó là hai 
Kinh sách mà Allah đã ban xuống cho hai vị Nabi cao quí: 
Musa (Moses) � và Ysa (Giê-su) � , tuy nhiên hai Kinh 
sách đó đã không còn nguyên vẹn mà đã bị bóp méo, sửa 
đổi, thêm bớt bởi bàn tày của con người. 

Một trong những điều không cần phải bàn cãi là bất 
cứ một Kinh sách tôn giáo nào cũng đều phải hội đủ các điều 
kiện để làm bằng chứng khẳng định nó là sự thật để tiếp 
nhận. Nếu người đọc có trí tuệ chính trực thì nó đưa người 
đó đến với những điều kiện quan trọng sau: 

Thứ nhất: Vị Thiên sứ là người mà sự trung thực của 
Người được xác nhận bằng những phép mầu, và Người đã 
thông điệp về Kinh sách Người mang đến và kêu gọi dân 
chúng đến với nó, sau đó dân chúng sẽ kế thừa và dẫn truyền 
một cách xác thực và đường dẫn liên tục không có sự tranh 
cãi. 
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Thứ hai: Kinh sách không có sự mâu thuẫn bởi vì trí 
tuệ không thể tin vào bất cứ Kinh sách nào cho đến khi nào 
hội đủ các điều kiện xác thức về nó. 

Chúng ta hãy thực hành các điều kiện này với Kinh 
Injil và Kinh Qur’an. 

Kinh Injil: 

1- Các sách Injil nổi tiếng là bốn sách Phúc âm: 
Matthew, Mark, Luke và John, nhưng các học giả Thiên 
Chúa giáo không đồng thuận với nhau về ngày tháng ghi 
chép các sách Phúc âm đó. Phúc âm của Matthew bản gốc 
của nó được viết bằng tiếng Do Thái, và một bản cũ được 
tìm thấy bằng tiếng Hi Lạp nhưng không rõ ai là người phiên 
dịch. Đối với những người hiện đại thì họ thấy rằng bản gốc 
của Phúc Âm Matthew là phiên bản tiếng Hy Lạp. Điều này 
khiến chúng ta không khỏi thắc mắc: Làm thế nào có sự 
khác nhau kỳ lạ đối với Kinh Thánh, ánh sáng hướng dẫn 
nhân loại? Liệu có thể dựa theo quyển Phúc Âm này chăng 
khi có sự khác nhau về bản gốc của nó? Còn nếu dựa trên 
câu nói nó được phiên dịch vậy ai là người phiên dịch, phiên 
dịch như thế nào? Có phải người đó phiên dịch theo đúng 
bản gốc hay đã có sự bóp méo trong bản dịch? Chúng ta phải 
hỏi những câu hỏi này bởi vì Kinh Tân Ước là Kinh Thánh 
và chúng ta cần phải xác định bản gốc của Nó để Nó trở 
thành Kinh Thánh thật sự. 

Riêng Phúc Âm John thì nhiều học giả Thiên Chúa 
giáo phủ nhận rằng tác giả của quyển sách này là tông đồ 
John. Quả thật, giáo sư Astadlin đã nói: (Toàn bộ Phúc Âm 
John là tác phẩm của một sinh viên thuộc các sinh viên 
trường Alexandria). 
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Theo Bách khoa toàn thư Britannica được biên soạn 
bởi 500 tác giả thuộc học giả Kitô giáo: (Riêng Phúc Âm 
John, quả thật chắc chắn nó là một quyển kinh giả mạo, tác 
giả của nó muốn tạo ra sự mâu thuẫn giữa hai vị tông đồ với 
nhau, và hai vị tông đồ này là hai vị Thánh: John và 
Matthew. Quả thật, trong nội dung quyển kinh này người 
biên soạn đã mạo danh là vị tông đồ được Giê-su yêu thương 
nhất, cho nên, giáo hội công giáo lấy câu nói này để khẳng 
định người biên soạn là tông đồ John và đặt tên John cho 
quyển kinh giả mạo đó trong khi y đích thực không phải là 
John ...). 

Còn Mark và Luke đích thực không phải là những 
tông đồ.  

Với những lẽ trên cho thấy rằng những tác giả của các 
Phúc Âm đều không tận mắt nhìn thấy Ysa (Giê-su) � và 
cũng không nghe được từ Người, và một trong các điều 
không có sự tranh cãi là quả thật Ysa (Giê-su) � không 
biên soạn các Phúc Âm này mà thật ra các Phúc Âm này chỉ 
được viết vào thời sau Người. 

Như vậy, làm sao có thể các cuốn sách Phúc Âm đó là 
Kinh thánh khi mà chúng không được dẫn truyền trực diện 
từ Ysa (Giê-su) �, chúng không phải được Người � viết 
hoặc cũng không phải do các môn đệ của Người - những 
người tận mắt nhìn thấy Người - viết ra. 

Những người biên soạn này không khẳng định được 
họ thực sự đã ghi chép từ bức Thông Điệp của Ysa (Giê-su) 
và một số Phúc Âm thì lại không xác định được ai là người 
biên soạn đích thực hoặc ai đã dịch lại. Quả thật, giáo hội 
Kitô giáo chỉ khẳng định dựa theo các tác giả của các sách 
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Phúc Âm đó một cách gián đoạn mà thôi chứ không có sự 
liên hệ đến Giê-su, vậy làm sao chúng ta có thể tin vào các 
quyển Phúc Âm đó được? 

Và nếu có đúng thực rằng các sách Phúc Âm đó là 
Kinh Thánh đích thực thì chúng ta hãy đọc phần mở đầu của 
Phúc Âm Luke, chính ông đã nói rằng Phúc Âm này là do sự 
thu thập và biên soạn của ông. Trong bức thư đầu tiên Phao-
lô gởi tín hữu Côrintô [7: 12]: (Và đối với những người còn 

lại, ta nói với họ ta không phải là Chúa), còn trong [7: 25], 
Phao-lô nói: (Còn về đức mẹ đồng trinh thì ở nơi ta không 
có lời răn của Chúa dành cho họ, mà ta chỉ đưa ra ý kiến của 
ta bởi vì ta cho rằng ta là một người đã đạt được lòng thương 
xót của Chúa). Chính Phao-lô đã khẳng định rằng nó đến từ 
bản thân ông ta, vậy làm thế nào tất cả có thể là mặc khải 
của Thiên Chúa? 

Hơn nữa, một điều mà chúng ta cần phải biết rằng Ysa 
(Giê-su) � chỉ mang đến một Kinh Injil duy nhất, và điều 
này đã được nói đến trong Phúc Âm Matthew [26:13] và 

Mark [9: 14], vậy quyển Kinh Injil này đâu rồi và làm thế 

nào lại trở thành bốn Kinh Injil như thế? Tại sao lại không 
nói trong đó chỉ có một là đích thực? Tại sao trong hội đồng 
đại kết đầu tiên chỉ nhất trí trên bốn Phúc Âm này mà bỏ qua 
những Phúc Âm khác? Việc lựa chọn này của họ dựa theo cơ 
sở và tiêu chí nào? Tại sao không có một quyển Kinh nào 
trong bốn Phúc Âm đó là gần đúng nhất với Kinh Injil của 
Ysa (Giê-su) �? Tại sao Phao-lô lại chỉ ra nhiều Phúc Âm  
[xem Rome 1: 1-2, Galatia 1: 7 -9,11, Philipphê 1: 5,12], vậy 

đâu là Injil mà ông ta lấy làm cơ sở?  
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2- Còn về sự nguyên vẹn khỏi sự bóp méo và mâu 
thuẫn, giáo sư Kitô giáo tại trường Đại học Paris, Charles 
Jgner nói trong cuốn sách của ông “Sự hình thành và phát 
triển của Thiên Chúa giáo”: (Chỉ cần lướt qua các sách Phúc 
Âm là đã đủ để thuyết phục chúng ta rằng các tác giả của 
chúng rõ ràng đã mâu thuẫn nhau về các sự kiện xảy ra cũng 
như những lời thuật và diễn đạt, điều đó cho thấy rằng họ đã 
không tìm kiếm sự thật đã xảy ra và không xác định ngày 
được tháng nhất định, họ chỉ nói theo sở thích và ý niệm của 
bản thân họ). 

Ông Maurice Bucaille nói trong cuốn sách của ông 
“Kinh Qur’an, Cựu ước, Tân ước và khoa học” [65]: (Quả 

thật, nhiều người đọc Tân ước cảm thấy bất ổn và bối rối khi 
suy niệm về ý nghĩa của một số lời thuật hoặc khi đối chiếu 
các lời thuật khác nhau cho một sự kiện được thuật lại trong 
nhiều quyển Phúc Âm của Tân ước). 

Quí độc giả hãy suy ngẫm về các ví dụ sau: 

� Trong Matthew [1: 1 và những câu sau đó] nói về 

dòng dõi Ysa (Giê-su) �  họ  đếm từ Joseph (Yusuf), chồng 
của Maryam cho đến Abraham (Ibrahim) là bốn mươi người 
và dòng dõi Joseph chính là dòng dõi của Ysa (Giê-su); 
trong Luke [3: 23 trở về sau] nói rằng Giê-su là con trai của 

Joseph, Joseph là con trai của Heli, đếm đến Abraham � là 
58 người; còn trong Matthew [1: 16] thì lại nói: (và Jacob là 

cha của Joseph, chồng của Mary, và Mary là mẹ của Giêsu 
được gọi là Đấng Cứu Thế). Ở đây, chúng ta lại thắc mắc: 
Làm sao Chúa có thể là con trai của Joseph? Tại sao Chúa 
Giê-su lại có dòng dõi này, tại sao Chúa lại là con trai của 
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Maryam? Tại sao Giê-su không có cha nhưng lại là con trai 
của Joseph? Vậy hệ phã này mang ý nghĩa gì? 

� Trong Matthew [1: 16] nói rằng người đàn ông của 

Maryam là Joseph con trai của Jacob nhưng trong Luke [3: 

23] lại nói rằng Joseph là con trai của Heli. 

� Trong Matthew [1: 6] nói rằng Giê-su thuộc dòng 

dõi của Solomon (Sulayman) con trai của David (Dawood) 
nhưng trong Luke [3: 13] lại nói rằng Giê-su thuộc dòng dõi 

của Nathan con trai của David (Dawood). 

� Trong John [5: 13 -23] nói: (Nếu ta làm chứng cho 

bản thân ta thì sự làm chứng đó của ta không trung thực 
nhưng người khác làm chứng cho ta) nhưng cũng trong John 
[8: 14] thì lại nói: (Ngay cả khi ta làm chứng cho bản thân ta 

thì sự làm chứng đó của ta là hợp lệ bởi vì ta biết ta từ đâu 
đến và sẽ đi về đâu). 

� Trong Matthew [27: 44] nói rằng người bị đóng đinh 

trên thập tự giá cùng với Giê-su (Ysa) là hai tên trộm và cả 
hai đều chế nhạo Người nhưng trong Luke [23: 39 - 41] thì 

nói chỉ có một trong hai tên trộm đó chế nhạo Giê-su. 

� Trong Luke [9: 3] nói: (Các ngươi không mang theo 

bất cứ thứ gì theo đường dù là cây gậy, lương thực hay bánh 
mì ...) nhưng trong Mark [8: 6]  thì lại nói: (Người nói với họ 

rằng không được mang theo bất cứ thứ gì trên đường ngoại 
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trừ cây gậy, bánh mì và lương thực). Vậy đích thực họ đã 
mang theo cây gậy hay không mang theo? 

� Trong Matthew [27: 32] nói rằng người mang cây 

thập tự giá là một người đàn ông tên Simon nhưng trong 
John [19: 17]  thì lại nói rằng người mang cây thập tự giá là 

Giê-su (Ysa). 

� Trong Matthew [5: 9] nói: (Phúc thay ai xây dựng 

hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa) nhưng trong 
Matthew [10: 34] thì lại nói: (Các ngươi chớ nghĩ ta đến để 

mang lại hòa bình trên trái đất, ta đến không phải mang lại 
hòa bình mà là một thanh kiếm). 

Hỡi quí độc giả được Allah ban cho trí tuệ, nếu như 
các sách Phúc Âm này được viết bởi những cây viết được 
truyền cảm hứng theo sự mặc khải từ nơi Allah thì tại sao lại 
có những mâu thuẫn như thế? 

Còn Kinh Qur’an đích thực là lời phán của Allah đã 
mặc khải xuống cho vị Nabi của Ngài Muhammad �. Bởi 
thế, trên trang bìa của Nó không hề có tên của bất kỳ một tác 
giả phàm tục nào vì đó không phải là lời nói của họ. Quả 
thật, Nabi Muhammad �, vị được mặc khải quyển Kinh 
Qur’an này đã mang đến nhiều phép lạ như Người nói 
chuyện với các vật vô tri, thông tin về những thông điệp của 
các cộng đồng thời trước, thông tin về những điều vô hình, 
những điều đã xảy ra trong thời của Người và đã xảy ra sau 
thời của Người cùng với những phép lạ khác. Và một phép 
lạ vĩ đại nhất trong các phép lạ đó chính là Qur’an, quyển 
Kinh mà cả thế giới trong thời của Người và các thời kỳ sau 
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Người không thể mang đến một quyển Kinh giống Nó. Quả 
thật, Nabi Muhammad � đã kêu gọi nhân loại đến với Kinh 
sách này và Người khẳng định rằng Nó đến từ Thượng Đế 
của Người. Quả thật, Kinh Qur’an này đã được ghi chép lại 
trong thời của Nabi Muhammad � dưới sự kiểm soát của 
Người, và đại Thiên thần Jibril đã ôn Qur’an cho Người mỗi 
năm một lần và trong năm cuối đời của Người thì ngài đã ôn 
cho Người hai lần. Các vị Sahabah đã ghi nhớ thuộc lòng 
Qur’an và đọc lại cho Người kiểm tra những gì họ đã ghi 
nhớ thuộc lòng. Sau đó, các vị Sahabah của Muhammad � 
đã truyền dạy lại cho mọi người, và cứ như thế mọi người  
lưu truyền cho nhau từ thế hệ này sang thệ hệ khác một cách 
tiếp nối không có sự gián đoạn và Qur’an luôn được giữ 
nguyên vẹn giống như thuở ban đầu. Các vị Sahabah của 
Nabi Muhammad � đã biên chép lại Qur’an và lưu truyền 
cho dân gian và mọi người trong dân gian ghi chép và học 
thuộc lòng và truyền dạy cho nhau với một số lượng rất 
đông, hàng triệu triệu tín đồ Muslim trên giới đã thuộc lòng 
Qur’an và ngay cả trẻ con cũng thuộc lòng với con số rất 
đông. Và trên thế giới không có một quyển sách nào được 
đọc và được học thuộc lòng giống như kinh Qur’an. Các 
cộng đồng tín đồ Muslim mặc dù có khác nhau về ngôn ngữ, 
tiếng nói nhưng vẫn học thuộc lòng bằng từng câu chữ Ả 
Rập của Qur’an. Bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ quốc gia 
Islam nào có những phiên bản nào khác ngoài một bản 
Qur’an duy nhất cũng như bạn sẽ không tìm thấy một bản 
Qur’an nào khác với bản được ghi chép ở thời của Nabi 
Muhammad �. Các tín đồ Muslim đã lưu truyền cho nhau từ 
thế hệ này sang thế khác với một bản Qur’an nguyên vẹn 
không đổi dù chỉ là một chữ hay một dấu. Và đây chính là 
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điều xác nhận sự thật lời phán của Allah Tối Cao và Toàn 
Năng: 

ۡلَا ٱّلِۡكَر §ن�ا َلُۥ لََحٰفُِظوَن  ﴿   ]u:سورة اNجر[ ﴾�6إِن�ا َنُۡن نَز�

����Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur’an) 
xuống và TA sẽ luôn bảo quản Nó���� (Chương 15 – Al-Hijr, 
câu 9). 

Vâng, sự thật Qur’an đã được dịch sang nhiều ngôn 
ngữ khác nhau nhưng các bản dịch này chỉ là bản dịch nội 
dung ý nghĩa chứ không phải bản dịch các ngôn từ và tiếng 
nói, có thể các bản dịch có sự khác nhau về khía cạnh kiến 
thức và lối diễn đạt của ngôn từ do hai phong cách riêng biệt 
của hai ngôn ngữ khác nhau, nhưng Qur’an vẫn giữ được 
tính nguyên vẹn ngôn từ được mặc khải xuống cho Nabi 
Muhammad �, đó là ngôn từ Ả Rập. Do đó, sự thiêng liêng 
của ngôn từ và ý nghĩa nội dung của Kinh Qur’an chính là 
Nó vẫn được giữ nguyên vẹn theo ngôn ngữ gốc được mặc 
khải xuống. 

Nhà triết học Pháp Alex Uzawn nói trong cuốn sách 
của ông “Cuộc đời của Muhammad”: (Muhammad đã để lại 
cho thế giới một cuốn sách, nó là một phép mầu trong văn 
chương, một nền đạo đức và là một Kinh Thánh, chứ nó 
không phải là các vấn đề khoa học được khám phá gần đây 
hay những phát minh hiện đại có những vấn đề không phù 
hợp với nền tảng của Islam. Bởi thế có một sự phù hợp và 
hoàn toàn tương đồng giữa những lời dạy của kinh Qur’an 
và các quy luật tự nhiên trong khi chúng ta đang nỗ lực cho 
việc biên soạn làm sao cho phù hợp giữa Kitô giáo và các 
quy luật tự nhiên). 
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Tiến sĩ Maurice Bucaille, một bác sĩ người Pháp – đã 
vào Islam sau khi đã thấy được các phép lạ khoa học trong 
Kinh Qur'an và ông đã biên soạn cuốn sách “Kinh Qur’an, 
Cựu ước, Tân ước và khoa học” –, trong cuốn sách ông nói: 
(Tôi đã bị tác động bởi các khía cạnh khoa học mà kinh 
Qur’an đã nói đến, nó hoàn toàn tương đồng với những kiến 
thức khoa học hiện đại. Quả thật, tôi đã nghiên cứu các văn 
bản Qur’an này bằng tinh thần tự do và hoàn toàn khách 
quan .. tôi nghiên cứu kỹ từng câu thông qua sự hỗ trợ của 
nhiều tài liệu tham khảo cần thiết, tôi đặc biệt chú ý đến một 
số đề cập tỉ mỉ của Qur’an về các hiện tượng tự nhiên cũng 
như sự tương đồng về các khái niệm mà chúng ta nắm được 
trong thời đại ngày nay về những hiện tượng tự nhiên đó, 
những thứ mà không một ai trong thời đại của Muhammad 
có thể hình dung và hiểu được ... Trong Kinh Cựu Ước, 
chúng ta có thể tìm thấy các lỗi khoa học rất nhiều như 
chúng ta không tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong kinh Qur’an. 
Điều đó đã đẩy tôi đến một nghi vấn rằng nếu tác giả của 
Qur'an là một con người phàm tục thì làm thế nào một người 
đàn ông trong thế kỷ thứ bảy của kỷ nguyên Kitô giáo lại có 
thể viết ra những điều thực sự tương đồng với khoa học hiện 
đại ngày nay? Chẳng có gì phải hoài nghi rằng bản Kinh 
Qur’an mà chúng ta đang có ngày hôm nay chính là bản 
Qur’an nguyên thủy của thuở ban đầu, và ai là những người 
trong thời mà Qur’an được ban xuống có thể có được một 
nền văn hóa khoa học đi trước khoảng mười thế kỷ?). 

Và ông cũng nói: (Một trong những điều cần chú ý 
chẳng hạn như sự phát triển phôi thai với các giai đoạn khác 
nhau được mô tả trong Kinh Qur’an với kiến thức khoa học 
hiện đại về phôi cho thấy một sự tương đồng giữa các câu 
Kinh Qur’an và khoa học). 
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Sau lời nói được thốt ra bởi một nhà khoa học Kitô 
giáo rằng sự thật và những minh chứng về chân lý bắt buộc 
ông phải vào Islam cho thấy rằng cần phải phán xét vấn đề 
bằng trí tuệ chứ không nên nhìn nhận vấn đề bằng sự kế thừa 
và sự cuồng tín. Hãy phán xét công bằng: Tân ước và Kinh 
Qur’an quyển kinh nào đáng là Kinh thánh hơn? Và quyển 
Kinh nào đáng đi theo? 

Tôi sẽ không bao giờ trả lời nhưng tôi hy vọng bạn là 
người trả lời, tuy nhiên, tôi xin chốt lại những lời mà tôi đã 
đặt trước mặt quí độc giả chính trực bởi những lời nói dưới 
đây:  

Lauder Brenton nói: (Quả thật các sách Phúc Âm là 
những rối loạn đưa đẩy tôi đến nghiên cứu học thuyết của 
Islam. Tôi đã tìm thấy trong kinh Qur’an sự thông suốt và lời 
phán minh bạch, Allah vĩ đại là Đấng Chân lý khi Ngài 
phán: 

ْ فِيهِ ٱۡختَِلٰفٗ  ﴿ ِ لَوََجُدوا فXََ َيَتَدب�ُروَن ٱۡلُقۡرَءاَنۚ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغۡيِ ٱ	�
َ
ا أ
  ]٨٢: لنساءسورة ا[ ﴾ 9ا َكثِيٗ 

����Tại sao chúng không chịu nghiền ngẫm về Qur’an? Nếu 
như từ một Đấng nào khác ngoài Allah thì chắc chắn 
chúng sẽ tìm thấy trong đó nhiều điều mâu thuẫn.���� 
(Chương 4 – Annisa’, câu 82). 

Do đó, kinh Qur’an đích thực là từ nơi Allah không 
phải nghi ngờ gì nữa bởi vì trong Nó không có một sự mâu 
thuẫn nào, còn các sách Phúc Âm là do con người biên soạn 
nên đã có nhiều mâu thuẫn trong đó). 
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Henri de Castries người Pháp nói trong cuốn sách 
của ông “Tôn giáo Islam”: (Quả thật, trí tuệ lúng túng thắc 
mắc làm thế nào mà những câu Kinh đó có thể xuất phát từ 
một người đàn ông mù chữ? Quả thật toàn thể phương Đông 
đa thừa nhận rằng những câu Kinh (Qur’an) đó làm bất lực 
con người trong việc mang đến một chương Kinh có ngôn từ 
và nội dung giống như vậy). 

Nhà nghiên cứu Ba Lan Eugenia Gaana 
Schiszewska nói: (Quả thật, Kinh Qur’an được ban xuống 
cho một người đàn ông mù chữ xuất thân trong cộng đồng 
mù chữ. Quả thật, hệ thống giáo luật mà y mang đến thì con 
người không thể học được trừ phi phải học qua nhiều trường 
đại học uy tín nhất, như chúng ta thấy trong Kinh Qur'an có 
các sự kiện khoa học mà các nhà khoa học chỉ biết đến sau 
nhiều thế kỷ dài). 

Nhà nghiên cứu Italy Laura Vichea Vagleri nói 
trong cuốn sách bảo vệ Islam của bà (56): (Quả thật, phép 
màu lớn nhất của Islam là kinh Qur’an, quyển Kinh được lưu 
truyền đến chúng ta một cách tiếp nối và liên tục không có 
sự gián đoạn và các thông tin trong đó được mô tả một cách 
chắc chắn tuyệt đối. Quả thật, Nó là một cuốn sách không có 
cách nào để bắt chước, tất cả nội dung của Nó đều toàn diện 
và bao quát, nhưng Nó vẫn luôn trong một phạm vị phù 
hợp). 

Tiến sĩ Mardrell, một nhà Đông phương học người 
Pháp, người mà chính phủ Pháp ủy nhiệm ông dịch một số 
chương Kinh Qur’an, nói: (Phong cách của kinh Qur’an là 
phong cách của Đấng Tạo Hóa tối cao và quyền năng, không 
một con người nào có thể xuất ra phong cách như vậy ngoài 
Thượng Đế ...). 
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Sự tha thứ 

Giáo hội Công giáo La mã cho rằng chỉ có vị mục sư 
mới có quyền tha thứ tội lỗi cho ai đến thú tội, do đó, Giáo 
Hội có quyền tha thứ cho bất cứ người xấu nào trên thế gian 
này. Quả thật, Giáo Hội đã khẳng định trong Hội nghị thứ 
XII rằng thẩm quyền tôn giáo của Giê-su đã được chuyển 
cho các môn đệ, trong đó có các Thánh. Giáo Hoàng Leo X 
đã sáng lập hình thức rửa tội với những tấm vé từ ông hoặc 
từ đại diện của ông để cho mọi người mua lại sự tha thứ tội 
lỗi quá khứ hoặc mua lại sự tha thứ cho tội lỗi ở tương lai. 

Dưới đây là các điểm cần suy ngẫm: 

- Ai đã cho vị mục sự quyền tha thứ tội lỗi trong khi 
Giê-su (Ysa) � không hề nói về điều đó và không một ai 
trong số tông đồ của Người nói như thế, hơn nữa đây là điều 
mà con người không thể ý thức được sự thật của nó ngoại trừ 
có sự mặc khải từ nơi Thượng Đế Allah?. 

- Đây quả là một hành động sai quấy về thẩm quyền 
của Allah, làm sao một người phàm có thể tha thứ cho một 
người phàm mà không có sự mặc khải của Thượng Đế về 
điều đó? Lẽ nào một nhân viên này có thể tha thứ cho cái lỗi 
của một nhân viên khác mà không cần đến phép của vị giám 
đốc? Và dĩ nhiên Allah tối cao và vĩ đại hơn bất cứ thứ gì. 

- Ai là vị sẽ tha thứ tội lỗi cho vị mục sư? Chắc chắn 
bạn sẽ trả lời rằng dĩ nhiên là Giáo hoàng, vậy hãy cho tôi 
biết ai là vị sẽ tha thứ tội lỗi cho Giáo hoàng?. 

- Tại sao chúng ta không trực tiếp thú tội với Allah, 
Thượng Đế hay Thiên Chúa? Tại sao chúng ta lại vạch trần 
tội lỗi của mình trước người khác? Tại sao chúng ta lại phải 
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nhờ đến một người phàm tục làm kẻ trung gian giữa chúng 
ta và Thượng Đế của chúng ta? Lẽ nào Allah không am 
tường các vụ việc của chúng ta, lẽ nào Ngài không ở gần 
chúng ta, lẽ nào có một điều gì đó có thể che giấu được 
Ngài? 

- Lẽ nào Allah, Thượng Đế của chúng ta lại giống 
những kẻ quyền lực bất công phải cần có sự trung gian mới 
có thể liên hệ và kết nối được với họ hoặc lẽ nào Ngài ở rất 
xa đến nỗi chúng ta không thể đến gần Ngài trừ phi có kẻ 
đưa chúng ta đến gần Ngài? Cầu xin Allah che chở bầy tôi 
khỏi những lời nói như thế, bởi quả thật Ngài là Đấng Công 
Bằng, Anh Minh và rất gần với các bầy tôi của Ngài. 

- Hãy hỏi chính bản thân bạn: lẽ nào Thượng Đế lại 
thích phơi bày tội lỗi và điều xấu của người bề tôi đã ăn năn 
sám hối? Chẳng phải Thượng Đế luôn yêu thương các bầy 
tôi có đức tin của Ngài và Ngài vui vì sự ăn năn sám hối của 
họ vậy tại sao Ngài không che đậy tội lỗi cho họ mà để cho 
ai khác Ngài biết về tội lỗi của họ? 

Bạn thử đặt mình vào vị trí này – dĩ nhiên Allah tối 
cao và vĩ đại hơn mọi thứ  –  nếu bạn là lãnh đạo của một 
nhóm lao động, rồi có một lao động nào đó làm lỗi, không 
tuân thủ theo lệnh của bạn hoặc phạm vào những gì bạn cấm, 
liệu bạn có hài lòng và chấp nhận khi người lao động đó đi 
thú tội với một người khác ngoài bạn và người khác đó đã 
tha thứ cho y?! 

Tôi nghĩ rằng bạn không thể chấp nhận điều đó mà 
trái lại bạn sẽ tức giận với hành động đó và bạn bắt người đó 
phải nhận hai tội trước bạn, một tội là làm trái lệnh của bạn 
và một tội nữa là hắn ta đi thú tội và xin lỗi với người khác 
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trong khi bạn mới đích thực là người có thẩm quyền và đang 
hiện diện trước hắn, bởi vì điều đó thể hiện vị trí của bạn và 
thẩm quyền của bạn trong công việc của bạn. Nếu một con 
người phàm tục vốn yếu đuối như bạn đã không chấp nhận 
điều đó thì làm sao Đấng tạo hóa bạn, Thượng Đế của bạn, 
Đấng quản lý và chi phối bạn có thể chấp nhận một điều như 
thế? 

Quí độc giả thân mến, chẳng phải Thượng Đế là Đấng 
rất vĩ đại và tối cao sao? Trước sự vĩ đại và tối cao của Ngài 
sao bạn không thú tội mọi tội lỗi của bạn và cầu xin Ngài tha 
thứ cho bạn? 

Chẳng phải Thượng Đế là Đấng nhân từ và thương 
xót? Với lòng nhân từ và thương xót của Ngài thì Ngài sẽ tha 
thứ tội lỗi cho bạn khi Ngài nhìn thấy bạn ăn năn sám hối 
một cách thành tâm trước mặt Ngài. 

Chẳng phải Thượng Đế là Đấng luôn yêu thương các 
bầy tôi biết quay về sám hối với Ngài? Với tình yêu thương 
vô bờ của Ngài đối với các bầy tôi của Ngài thì chắc chắn 
Ngài sẽ chấp nhận sự sám hối của bạn cho dù bạn có làm lỗi 
và phạm tội to lớn như thế nào. 

Ngoài những điều trên, còn có một điều mà chúng ta 
cần suy ngẫm: Chẳng phải chúng ta đã từng nghe rằng một 
người phụ nữ xinh đẹp tìm đến vị mục sư để rửa tội nhưng 
rồi giữa họ đã xảy ra quan hệ tình dục bất chính do sự cám 
dỗ của Shaytan? Có lẽ sau đó bạn biết nguyên nhân gây ra 
những lý do chính cho sự lây lan của tội phạm đạo đức trong 
hành lang của các giáo hội, và sự việc này đã lan tỏa đến nỗi 
không che giấu được một ai. Như vậy, nếu đó là một trong 
các nguyên nhân gây tai họa và dẫn đến điều không tốt lành 
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thì tại sao tôn giáo lại mang nó đến để làm hủy hoại nền đạo 
đức và xã hội. 

Một linh mục cải đạo sang Islam nói trong (tờ báo 
Muslimun số 356, 1412/05/23 Hijri), ông kể rằng có một 
người phụ nữ đến để thú tội với ông: (Tôi gần như rũ bỏ cây 
thập tự giá và lưỡi tôi không thể nói nên lời, tôi đã khóc 
thảm thiết. Tôi nói với chính mình người phụ nữ này đến để 
xin mình tha thứ tội lỗi cho cô ta vậy ai sẽ tha thứ tội lỗi của 
mình đây? Bổng nhiên, tâm trí tôi dừng lại với một lời 

Qur’an rất đẹp ﴿  َحٌد
َ
ُ أ ﴾ �قُۡل ُهَو ٱ	�  ����Hãy nói đi Thiên Chúa 

chỉ có một���� (Chương 112 – Al-Ikhlaas, câu 1). Đến đây, tôi 
nhận ra rằng bên trên tôi còn có một Đấng tối cao và vĩ đại 
hơn tất cả mọi sự tối cao và vĩ đại, Ngài là Thiên Chúa duy 
nhất không có một thần linh nào khác đáng được thờ phượng 
ngoài Ngài. Ngay lập tức tôi đi đến gặp giám mục nhà thờ, 
tôi nói với ông ta rằng tôi là người tha thứ tội lỗi cho công 
chúng nhưng ai sẽ tha thứ cho tôi lỗi của tôi? Ông ta trả lời 
một cách than nhiên và vô tư: Đức Giáo Hoàng. Và tôi lại 
hỏi ông ta rằng vậy ai sẽ tha tha thứ cho tội lỗi của Đức Giáo 
Hoàng? Đến đây ông ta đứng lặng thinh rồi ông ta nói: thật 
ra sự linh thiêng của Đức Giáo Hoàng là ngài không mắc tội 
và sai lầm cho nên chúng ta làm sao có thể hỏi với câu hỏi 
như thế này được). 

Và những điều trên cho người đọc suy ngẫm và dùng 
trí tuệ của mình đưa bản thân đến với điều chân lý, điều mà 
Thượng Đế Allah không hài lòng và chấp nhận bất cứ thứ gì 
ngoài nó. Rồi sau đó y hãy cố gắng so sánh điều đó với cái 
nhìn của Islam: 
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Trong Islam, quả thật sự thú tội, ăn năn được gọi là 
Tawbah (sự sám hối), một hình thức trong các hình thức thờ 
phượng thiêng liêng mà Islam ra lệnh và thúc giục phải thực 
hiện. Vì nó là sự thờ phượng và sự thờ phượng thì không 
được phép hướng đến ai khác ngoài Allah, nó là cái lẽ phải 
của Ngài, người nào hướng sự thờ phượng này đến ai khác 
ngoài Ngài thì người đó đã phạm tội Shirk (tổ hợp thần linh 
cùng với Ngài), cho dù người được người đó hướng tới là vị 
Nabi được cử phái đến hay một vị Thiên thần gần kề của 
Ngài cũng không được phép. Allah phán: 

يPَه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعل�ُكۡم ُتۡفلُِحوَن  ﴿
َ
ِ َجِيًعا أ : سورة اvور[ ﴾ �َوتُوُبٓواْ إÈَِ ٱ	�

٣١[  

����Và tất cả các ngươi hãy sám hối với Allah hỡi những 
người có đức tin, mong rằng các ngươi sẽ được thành 
đạt.���� (Chương 24 – Annur, caau 31). 

Quả thật, Islam không phủ nhận rằng con người 
thường mắc lỗi mà còn khẳng định rằng con người mắc tội 
rất nhiều, và con người không thể ngăn cản bản thân mình 
khỏi tội lỗi một cách tuyệt đối và hoàn toàn. Làm rõ cho điều 
đó, Nabi của Islam � đã nói: 

»  V�ُ  اءٌ  آَدمَ  ابِْن Kَخط  ُzْاِث}َ  وََخ Kَط
ْ
ابُونَ  ا{ KوK~د » اHرواه ال�مذي وأ.  

“Tất cả con cháu của Adam đều mắc tội nhưng người tốt 
nhất trong số những người mắc tội là những ai biết ăn 
năn sám hối” (Tirmizhi, Ahmad). 

Shaytan luôn tìm cách cám dỗ và quấy nhiễu nhân 
loại, nó dẫn con người lệch khỏi con đường cữu rỗi nhưng 
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Allah vẫn luôn kêu gọi và thúc giúc các bầy tôi của Ngài 
quay về sám hối với Ngài mỗi khi đã làm lỗi: 

ِ تَۡوَبٗة ن�ُصوًحا ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ تُوُبٓواْ إÈَِ ٱ	� َها ٱل� Pي
َ
أ   ]٨: سورة ا~حريم [ ﴾َي®

����Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy thành tâm 
quay đầu sám hối với Allah.���� (Chương 66 – Attahrim, câu 
8). 

Trong Islam, cho dù tội lỗi có to lớn cỡ nào, người bề 
tôi có mắc tội nhiều thế nào thì cánh cửa sám hối luôn rộng 
mở cho y khi mà linh hồn của y vẫn chưa lên đến tận cổ 
hoặc mặt Trời vẫn chưa mọc ở hướng Tây. Allah phán: 

نُفِسِهۡم 7َ تَ  ﴿
َ
® أ َVَ ْ ُفوا ۡسَ

َ
ِيَن أ َ قُۡل َيٰعَِبادَِي ٱل� ِۚ إِن� ٱ	� ْ ِمن ر�ۡحَةِ ٱ	� ۡقَنُطوا

نُوَب َجِيًعاۚ إِن�ُهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلر�ِحيُم  Pَيۡغفُِر ٱلì ﴾ ]٥٣: سورة الزمر[  

����Hãy nói: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm cho 
tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức 
Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi 
tội lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực 
Khoan dung.���� (Chương 39 – Azzumar, câu 53). 

ِ إَِلٰهً ﴿ ِيَن 7َ يَۡدُعوَن َمَع ٱ	� ُ إ�7ِ َوٱل� َم ٱ	� ا َءاَخَر َو7َ َيۡقُتُلوَن ٱل�ۡفَس ٱل�ِت َحر�
ثَامٗ بِٱ

َ
يَُضَٰعۡف َلُ ٱۡلَعَذاُب يَۡوَم ��>ا ۡلَّقِ َو7َ يَۡزنُوَنۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك يَۡلَق أ

ا  َصٰلِحٗ إ�7ِ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَمXٗ  <فِيهِۦ ُمَهانًا ٱۡلِقَيَٰمةِ َوَيۡخُلۡ 
ُ َسّيِ  ُل ٱ	� ْوَل®ئَِك ُيَبّدِ

ُ
ُ َغُفورٗ َوَكَن ٱ اتِِهۡم َحَسَنٰتٖۗ  َٔ فَأ َوَمن تَاَب  @ا ا ر�ِحيمٗ 	�

ِ َمَتابٗ ا فَإِن�ُهۥ َيُتوُب وََعِمَل َصٰلِحٗ    ]s�  - pr :سورة الفرقان[ ﴾ Aا إÈَِ ٱ	�
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����Và những người không cầu nguyện đến một thần linh 
nào khác cùng với Allah, và không giết sinh mạng nào 
mà Allah đã nghiêm cấm trừ phi vì điều chân lý, và 
không làm điều Zina, và ai phạm những điều đó là 
những kẻ tội lỗi. Y sẽ bị trừng phạt gấp đôi vào Ngày 
Phục sinh và sẽ ở trong đó một cách nhục nhã; ngoại trừ 
ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc thiện thì là những 
người mà Allah sẽ đổi điều xấu (tội lỗi) của họ thành điều 
tốt lành (phúc đức) bởi vì Allah là Đấng Hằng Tha thứ, 
rất mực Khoan dung. Và ai biết hối cãi và làm việc thiện 
thì quả thật y đã chân thành hối cãi với Allah.���� (Chương 
25 – Al-Furqan, câu 68 - 71). 

Nabi Muhammad � nói: 

»  Kاهللاَ  إِن  Kَعز  Kيِْل  يََدهُ  يَبُْسُط  وََجلKَهارِ  ُمِ�ءُ  ِ,َتُوَب  بِاللKvَهارِ  يََدهُ  َوَيبُْسُط  اKvبِا 
ْمُس  َيْطلُعَ  َح�K  اللKيْلِ  ُمِ�ءُ  ِ,َتُوَب  Kرواه مسلم » َمْغِربَِها ِمنْ  الش.  

“Quả thật Allah Tối Cao và Toàn Năng luôn dang rộng 
cánh tay của Ngài trong đêm để tha thứ cho người làm 
điều xấu ở ban ngày và dang rộng cánh tay của Ngài 
trong ban ngày để tha thứ cho người làm điều tội lỗi 
trong đêm, cứ như thế cho đến khi mặt trời mọc ở hướng 
Tây” (Muslim). 

»  Kَعبْدِ  تَْوبَةَ  َفْقبَُل  اهللاَ  إِن
ْ
  .رواه ال�مذي » ُفَغرِْغرْ  لَمْ  َما ال

“Quả thật Allah luôn chấp nhận sự sám hối của người bề 
tôi khi mà linh hồn của y vẫn chưa lên đến cổ của y” 
(Tirmizhi). 



Bức thông điệp đến tất cả những ai tin Nabi Ysa �  . . . 
 

76 

Trong Islam, sự việc không chỉ ở chỗ rằng tội lỗi được 
tha thứ mà quả thật Allah còn thay thế những tội lỗi thành 
điều tốt lành, tất cả những điều đó chỉ vì sự ăn năn và quay 
đầu sám hối. Chẳng phải Allah rất bao dung, thương xót và 
quá rộng lượng với chúng ta sao? 

Còn đối với ai từ bỏ tôn giáo không chân lý, y tuyên 
bố gia nhập tôn giáo Islam và quay đầu sám hối với Allah thì 
quả thật Allah sẽ tha thứ tất cả mọi tội lỗi trước đây của y. 
Allah phán: 

ا قَۡد َسلََف  ﴿ ِيَن َكَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيۡغَفۡر لَُهم م� �
  ]٣٨: سورة األنفال[ ﴾قُل ّلِل

����Hãy bảo những kẻ không có đức tin rằng nếu chúng 
ngưng (việc tội lỗi của chúng) thì việc làm quá khứ của 
chúng sẽ được tha thứ.���� (Chương 8 – Al-Anfal, câu 38). 

Trong Islam không hề có một kẻ trung gian nào giữa 
Allah vĩ đại và các tạo vật yếu đuối của Ngài, mà tất cả đều 
gần với Allah, Đấng Tạo Hóa Vĩ đại và Tối Cao khi nào họ 
hướng đến Ngài. Không những thế, Allah, Đấng Vĩ Đại, 
Đấng Độ Lượng, Đấng Nhân Từ còn rất vui bởi sự ăn năn và 
sám hối của bề tôi vốn yếu đuối của Ngài. Nabi của Islam, 

Muhammad � nói: 

َشدV  اهللاُ  «
َ
ْهِ  َفتُوُب  ِح}َ  َقبِْدهِ  تَْوبَةِ بِ  فَرًَحا أ

َ
َحِدُكمْ  ِمنْ  إِ,

َ
 َراِحلَِتهِ  Eََ  َ�نَ  أ

رِْض 
َ
ابُهُ  َطَعاُمهُ  وََعلَيَْها ِمنْهُ  فَاْغَفلَتَْت  فََالةٍ  بِأ يَِس  َوَ�َ

َ
َ�  ِمنَْها فَأ

َ
 َشَجَرةً  فَأ

يَِس  قَدْ  ِظلIَها ِ�  فَاْضَطَجعَ 
َ
 قَائَِمةً  بَِها ُهوَ  إَِذا َكَذلَِك  ُهوَ  َفبَيْنَا َراِحلَِتهِ  ِمنْ  أ

َخذَ  ِعنَْدهُ 
َ
َطاِمَها فَأ ِ�ِ  Kةِ  ِمنْ  قَاَل  ُعم Kَفَرِح  ِشد

ْ
نَْت  اللKُهمK  ال

َ
نَا َقبِْدى أ

َ
 .َربVَك  َوأ

 
َ
ْخَطأ

َ
ةِ  ِمنْ  أ Kَفَرِح  ِشد

ْ
  .رواه مسلم » ال
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“Allah rất vui bởi sự sám hối của người bề tôi của Ngài 
trong số các ngươi khi mà y sám hối với Ngài. Y cùng vật 
cưỡi của y đến một vùng hoang vắng trong một chuyến 
đi. Con vật cưỡi của y đã chạy lạc mất mang theo cả thức 
ăn, thức uống trên lưng của nó. Y buồn rầu và tuyệt 
vọng. Y đi đến một gốc cây và nằm nghỉ dưới bóng mát 
của nó và đã mất hy vọng tìm lại con vật cưỡi của mình. 
Nhưng khi y thức dậy sau một giấc ngủ thì thấy con vật 
cưỡi của mình đang đứng trước mặt, y liền nắm chặt lấy 
dây cương. Do y vui mừng quá đỗi nên đã nói nhầm: Lạy 
Allah, Ngài là bề tôi con bề tôi còn bề tôi là Thượng Đế 
của Ngài. Một sự mắc lỗi do sự vui mừng quá đỗi” 
(Muslim). 

Hãy nhìn bức tranh tuyệt đẹp này, một sự kết nối 
thiêng liêng giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật. Quả thật, Nabi 
của Islam, Muhammad � cho biết rằng Allah xuống tầng 
trời hạ giới mỗi đêm vào lúc một phần ba cuối của đêm cho 
đến tận lúc trước rạng động, Ngài nói:  

ْعِطيَهُ  َسائٍِل  ِمنْ  َهْل  «
ُ
ْغِفرَ  ُمْستَْغِفرٍ  ِمنْ  َهْل  فَأ

َ
ُ  فَأ

َ
W  تُوَب  تَائٍِب  ِمنْ  َهْل

َ
 َعلَيْهِ  فَأ

ِجيبَهُ  َداٍع  ِمنْ  َهْل 
ُ
  .رواه أHد » فَأ

“Có ai cầu xin TA TA sẽ cho y, có ai cầu xin TA tha thứ 
TA sẽ tha thứ cho y, có ai sám hối TA sẽ chấp nhận sự 
sám hối của y, có ai khấn vái TA sẽ đáp lại lời khấn vái 
của y” (Ahmad). 

Trí tuệ chính trực và lành mạnh không phủ nhận rằng 
người bề tôi nên có sự kết nối trực tiếp với Thượng Đế của 
y, và quả thật người bề tôi sẽ cảm nhận được sự gần kề của 
Allah khi y hướng về Ngài.  
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Các vị Nabi và các học giả 

Quả thật, các vị Nabi là những người được lựa chọn 
nơi Allah, và họ là những người gần Allah nhất trong nhân 
loại. Và không nghi ngờ gì nữa khi nói rằng người được gần 
với Allah là người phải có đức tin Iman và lòng Taqwa (sự 
ngay chính niềm tin).  

Kinh Tân Ước có thể nói về một số vị Nabi với những 
điều không trái với tấm trí con người cũng như không trái 
với sự thật nhưng Kinh Cựu Ước là một trong các Kinh 
thánh mô tả các vị Nabi với những điều mà tâm trí con người 
không thể chấp nhận: 

- Nó mô tả rằng Nuh (Noah) � uống rượu, và Người 
lộ thể và con trai của Người nhìn thấy [Sáng Thế Ký 9: 21 – 

22]. 

- Nó mô tả Dawood (Dawid) � đi lại bán khỏa thân 
trước mặt các nữ nô lệ mà không ngại ngùng  [Samuel II 14: 

6, 20], không những thế, nó còn mô ta Người với những điều 

thậm tệ hơn thế, nó mô tả Người đã quan hệ tình dục bất 
chính với vợ của Uriah. Nó nói điều này sau khi đề cập đến 
việc Người nhìn thấy bà ta và đem lòng yêu thích, Người đã 
hỏi về bà ta và được biết bà ta là vợ của Uriah. (Sau đó, 
Dawid sai sứ giả đi lấy cô ta đến. Cô ta đến đi vào gặp 
Người, Người đã ngủ với cô ta (lúc cố ta trong thời kỳ trong 
sạch khỏi sự ô uế của mình hàng tháng). Sau đó, cô ta trở về 
nhà. Người phụ nữ đó gởi tin đến Dawid: “Tôi đang mang 
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thai”) [Samuel II 11: 4, 5], nó còn nói rằng Người ra lệnh 

giết chồng của người phụ nữ đó [Samuel II 11: 6, 25]. 

- Còn Nabi Sulayman (Solomon) � thì nó mô tả 
Người với những điều xấu xa hơn thế. (Và vào lúc tuổi già 
của Sulayman rằng những người vợ của Người đã làm trái 
tim Người hướng đến những thần linh khác, trái tim của 
Người không con hướng hoàn toàn cho Thượng Đế của 
Người giống như trái tim của Dawid cha của Người) [Các Vị 

Vua Đầu Tiên 11: 4].  Nó còn mô tả Người mô tả là người 

bỏ đạo và tôn thờ bụt tượng và Người đã cho xây các nhà 
thờ bụt tượng rất lớn và các bà vợ của Người đều giết tế 
dâng lên cho các bụt tượng [Kings 11: 5-10]. 

Sau khi đọc những lời này, người đọc tự hỏi bản thân 
các vị Nabi, các vị Thiên sứ của Allah, họ là tấm gương cho 
nhân loại, họ là những vị dẫn đầu nhân loại, họ là những 
người được Allah chọn lọc, lẽ nào lại có những hành động 
xấu như thế? Chẳng lẽ Allah đã lựa chọn sai lầm ư?  

Làm sao chúng ta có thể tôn kính một quyển kinh mô 
tả các vị Nabi với sự mô tả xấu xa và thậm tệ như thế?  

Quả thật, những mô tả xấu và xỉ nhục này là điều 
không thể chấp nhận đối với tất cả những con người chính 
trực, họ không thể chấp nhận sự mô tả này cho những người 
ngoan đạo, những linh mục và những đức giáo hoàng thì làm 
sao có thể chấp nhận sự mô tả này cho các vị Nabi và các vị 
Thiên sứ. Hơn nữa liệu có hợp lý chăng khi tin rằng đức giáo 
hoàng là vị không mắc tội và luôn trong sạch nhưng các vị 
Nabi, các vị Thiên sứ thì không? Lẽ nào các vị giáo hoàng 
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lại cao quý và trong sạch hơn các vị Nabi, các vị Thiên sứ? 
Điều này thật không thể nào chập nhận đối với con người 
chính trực và đúng đắn khi có sự xỉ nhục và hạ thấp tôn giáo. 

Quả thật, tôi không nghĩ rằng mỗi người có trí tuệ 
chính trực và lành mạnh lại không tôn quý các vị Nabi của 
Allah. Họ là những người được Allah chọn lọc và ban cho sự 
cao quý hơn tất cả những ai khác trong nhân loại bởi vì họ là 
những người mang ánh sáng soi rọi cuộc sống của nhân loại 
và hướng dẫn họ con đường đến với sự thành công ở cõi Đời 
Sau, họ là những người hướng dẫn nhân loại đến với sự hạnh 
phúc ở hai cõi: trần gian và cõi Đời Sau, họ là những tấm 
gương đạo đức cao quý đáng ca ngợi để cho nhân loại noi 
theo. 

Nếu các vị Nabi được mô tả với những mô tả xấu và 
xỉ nhục như thế trong Kinh sách thì chẳng phải đó là sự 
tuyên truyền và kêu gọi mọi người đến với những điều xấu 
và tội ác? Khi con người đọc được những thông điệp như thế 
từ các vị Nabi và các vị Thiên sứ thì nó sẽ thúc đẩy họ đến 
với sự xao lãng và vướng vào những điều tội lỗi và trái đạo, 
lúc bấy giờ, kinh sách không phải là cái để hướng dẫn nhân 
loại mà là để làm cho nhân loại lệch lạc. 

Đối với các học giả tôn giáo thì giáo hội Thiên Chúa, 
đặc biệt là Công Giáo, đã tôn vinh họ và nâng địa vị của họ 
lên trên cao. Giáo hội Công Giáo cho rằng đức giáo hoàng 
không mắc lỗi, các giáo hoàng và các linh mục có quyền tha 
thứ tội lỗi, điều này như thể những vị này rất đặc biệt, họ 
như thể là Kinh Thánh, bắt buộc công chúng phải nghe theo 
những gì mà họ nói cho dù họ có nói sai và ngược lại với 
Kinh Thánh đi chăng nữa. Đức Giáo Hoàng là thẩm phán tối 
cao trong việc quyết định ý nghĩa nội dung của Kinh Thánh. 
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Francesco di Paola (thánh Phanxico thành Paola) nói : (Đức 
Giáo Hoàng được phép làm bất cứ điều gì mình muốn ngay 
cả đối với tài sản và tiền bạc cũng được phép, y còn lớn hơn 
cả Thiên Chúa). Và giáo hội cho rằng các vị giám mục và 
giáo hoàng không được kết giao với phụ nữ cũng như kết 
hôn với họ nhằm duy trì sự cao quý và tôn nghiêm của họ. 

Còn trong Islam thì các vị Nabi có địa vị rất cao quí 
và đáng kính, đức tin vào họ là một trong các trụ cột của đức 
tin Iman, Allah phán: 

ِ َوَمَل®ئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡلَۡوِم ٱÃِخِر َفَقۡد َضل�  ﴿ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱ	�
 ۢXَٰبَعِيًدا َضَل D� ﴾  ]سورة النساء :r£s[  

����Và người nào phủ nhận Allah, phủ nhận các thiên thần 
của Ngài, các kinh sách của Ngài, các Sứ giả của Ngài và 
Ngày Tận thế thì quả thật y đã lầm lạc rất xa.���� (Chương 4 
– Annisa’, câu 136). 

Quả thật, các vị Nabi được nói đến trong Qur’an rất 
nhiều, họ được mô tả với những mô tả vĩ đại: họ là những 
người kiên nhẫn chịu đựng, những người ngoan đạo, những 
người trong sạch, những người được chọn lọc và những 
người luôn tiên phong làm điều thiện tốt. 

ْ يَُسٰ  ﴿ اۖ َوَكنُواْ َلَا َخِٰشِعَي ا َورََهبٗ رُِعوَن ِف ٱۡلَۡيَرِٰت َوَيۡدُعوَنَنا رََغبٗ إِن�ُهۡم َكنُوا
G�﴾ ]٩٠: سورة األنبياء[ 

����Quả thật, họ đã thường phấn đấu thi đua nhau làm điều 
thiện tốt và thường cầu nguyện TA với niềm hy vọng và 
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kính cẩn và họ là những người luôn kính sợ TA���� (Chương 
21 – Al-Anbiya, câu 90). 

Riêng Nuh (Noah) � thì Allah Tối Cao và Toàn 
Năng nói về Người: 

َ ٱۡصَطَف® َءاَدَم َونُوحٗ  ﴿  ﴾ $َم َوَءاَل ِعۡمَرَٰن Vََ ٱۡلَعٰلَِمَي ا َوَءاَل إِبَۡرٰهِيإِن� ٱ	�
  ]٣٣: سورة  األنبياء[

����Quả thật, Allah đã chọn Adam, Nuh, dòng dõi của 
Ibrahim (Abraham) và dòng dõi của Imran hơn thiên 
hạ.���� (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 33). 

ٰ نُوٖح ِف ٱۡلَعٰلَِمَي  Hَوتََرۡكَنا َعَلۡيهِ ِف ٱÃِخرِيَن  ﴿ َVَ َسَلٌٰمJ  إِن�ا َكَذٰلَِك
  ]٣٣: سورة  الصافات[ ﴾ Lۥ ِمۡن ِعَباِدنَا ٱلُۡمۡؤِمنَِي إِن�هُ  Kَنِۡزي ٱلُۡمۡحِسنَِي 

����Và TA (Allah) đã để lại cho Y nơi hậu thế (lời chúc 
phúc). Chào bằng an cho Nuh trong thế gian. Quả thật, 
TA đã trọng thưởng những người làm tốt như thế. Bởi 
quả thật, Y là một trong những người bề tôi có đức tin 
của TA.���� (Chương 37 – Assa-fat, câu 78 – 81). 

Allah phán về Dawood (Dawid) �: 

اٌب  ﴿ و�
َ
ۥٓ أ يِۡدۖ إِن�ُه

َ
َباَل َمَعُهۥ يَُسّبِۡحَن  �َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَا َداوُۥَد َذا ٱۡل ۡرنَا ٱۡلِ إِن�ا َسخ�

اِق  ۡشَ ۡيَ َمۡ  �بِٱۡلَعِشِّ َوٱۡلِ اٞب َوٱلط� و�
َ
ۥٓ أ ُ  ل�

ٞ ۖ ُكّ وََشَدۡدنَا ُمۡلَكُهۥ  �ُشوَرٗة
  ]٢٠ - ١٧: سورة  ص[ ﴾ �َوَءاَتۡيَنُٰه ٱۡلِۡكَمَة َوفَۡصَل ٱۡلَِطاِب 

����Và hãy nhớ đến người bề tôi của TA Dawood, một con 
người cang cường. Quả thật, Y hằng quay về (sám hối 
với Allah). Chính TA đã chế ngự núi non, (phán bảo) hãy 



Bức thông điệp đến tất cả những ai tin Nabi Ysa �  . . . 
 

83 

cùng với Y tán dương TA đêm và ngày. Và chim chóc tụ 
tập thành đàn; tất cả cùng hợp đoàn với Y quay về (tán 
dương Allah). Và TA đã củng cố quyền bính của Y và 
ban cho Y trí sáng suốt trong việc phán xét và ăn nói quả 
quyết.���� (Chương 38 – Sad, câu 17 – 20). 

 ]25: سورة  ص[ ﴾ Oاٖب  َٔ §ن� َلُۥ ِعنَدنَا لَُزۡلَفٰ وَُحۡسَن َم  ﴿

����Và thực sự Y có được ở nơi TA một chỗ gần gũi và một 
nơi trở về tốt đẹp.���� (Chương 38 – Sad, câu 25). 

Allah phán về Sulayman (Solomon) �: 

اٌب َوَوَهبۡ  ﴿ و�
َ
ۥٓ أ اوُۥَد ُسلَۡيَمَٰنۚ نِۡعَم ٱۡلَعۡبُد إِن�ُه  ]30: سورة  ص[ ﴾ � َنا ِلَ

����Và TA đã ban cho Dawood đứa con trai Sulayman, một 
người bề tôi ưu hạng của TA bơi vì Y hằng quay về sám 
hối với TA.���� (Chương 38 – Sad, câu 30). 

﴿  َ  ]40: سورة  ص[ ﴾ Oاٖب  َٔ ُزۡلَفٰ وَُحۡسَن َم §ن� َلُۥ ِعنَدنَا ل

����Và thực sự Y có được ở nơi TA một chỗ gần gũi và một 
nơi trở về tốt đẹp.���� (Chương 38 – Sad, câu 40). 

﴿  PQُا وَِعۡلمٗ  َءاتَۡيَنا ُحۡكمٗ َو ۚ   ]٧٩: سورة  األنبياء[ ﴾ ا

����Mỗi người họ (Dawood và Sulayman) đều được TA cho 
sự khôn ngoan và kiến thức.���� (Chương 21 – Al-Ambiya’, 
câu 79). 

Vậy hãy xem hai kinh sách nào là chân lý và sự mô tả 
nào là đúng mực về các vị Nabi? 
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Còn về các vị học giả trong Islam thì họ là những 
người kế thừa từ các vị Nabi, họ phủ nhận những nhóm phái 
lệch lạc, thái quá, họ là những vị lãnh đạo nhân loại và 
hướng dẫn họ điều Allah cho phép và không được phép, sự 
cao quý của họ không có gì khác hơn những con người bình 
thường khác ngoài lòng Taqwa (ngay chính và kính sợ 
Allah) và kiến thức, họ không phải là những vị trung gian 
hay chiếc cầu nối giữa công chúng với Allah, và họ không 
có bất cứ một thẩm quyền nào trên công chúng nhân loại 
ngoại trừ thẩm quyền của kiến thức: 

ْ ٱۡلِعلۡ  ﴿ وتُوا
ُ
ِيَن أ ْ ِمنُكۡم َوٱل� ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱل� سورة [ ﴾َم َدَرَجٰٖتۚ يَۡرفَِع ٱ	�

 ]11: ا/جادلة

����Allah sẽ nhấc cao những người có đức tin trong các 
ngươi và những ai được ban cho kiến thức lên địa vị và 
cấp bậc cao.���� (Chương 58 – Al-Mujadalah, câu 11). 

Không được phép hướng bất cứ thứ gì từ sự thờ 
phường đến đến họ chẳng hạn như không được phép cầu xin 
khấn vái họ ngoài Allah, họ không có quyền can thiệp cũng 
như không có quyền làm trung gian giữa Allah và tạo vật 
của Ngài, họ không được phép nghiêm cấm điều Allah cho 
phép cũng như không được phép cho phép điều Allah 
nghiêm cấm, không được phép đi theo họ với những điều họ 
làm sai và công chúng có quyền lưu ý và nhắc nhở họ nếu họ 
làm sai. Cho nên, Islam không hạ thấp những học giả và 
cũng khống thái quá trong việc đề cao họ. 

Trong Islam, các học giả và vấn đề hôn nhân lập gia 
đình không bi ngăn cấm hay hạn chế gì cả. Những học giả 
cũng giống bao nhiều con người bình thường khác trong 
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công chúng, họ có quyền cưới vợ, họ có quyền sinh con 
giống như các vị Nabi. Quả thật, Kinh Qur’an có nói về việc 
Nabi Ibrahim (Abraham), Yaqub (Jacob), Musa (Moses) và 
những vị Nabi khác cưới vợ lập gia đình, và điều này cũng 
được Kinh Thánh nói trước đó. Và điều này không có gì trái 
ngược với sự thờ phượng Allah Tối Cao và Toan Năng cả, 
ngược lại, nó còn giúp người bề tôi toàn tâm hơn trong 
Tawhid (độc tôn hóa) đối với Allah bởi người bề tôi sẽ 
không bị dục vọng và ham muốn của bản thân quấy rối. Hơn 
nữa, việc cưới vợ “sinh con đẻ cái” là điều tự nhiên của nhân 
loại giúp cho hai giới sống yên bình với nhau. Còn điều mà 
Giáo Hội Công Giáo hành động là trái với lẽ tự nhiên của 
con người, giáo lý thờ phượng của Thiên Chúa giáo của họ 
chỉ làm nạn hiếp dâm và tội phạm tình dục trở nên tệ hại hơn 
vì đã đi ngược lại với lẽ ham muốn tự nhiên của con người. 

Islam cho phép các hành vi tự nhiên, cho phép thực 
hành các hành vi ham muốn của bản thân cũng như cho phép 
con người hưởng thụ khoái lạc trong phạm vi không gây hại 
cho và cho người. Thánh Bernado nói trong bài rao giảng 66 
của Nhã Ca: (Giáo Hội ngăn cấm linh mục cưới vợ và để cho 
chỗ nằm không bị ô uế nhưng quan hệ tình dục bất chính lại 
phủ đầy những chiếc giường với nam giới, mẹ, chị, (em) gái 
và tất cả mọi dạng ô uế). 

Kết quả ngạc nhiên cho việc cấm các vị linh mục và 
giáo hoàng cưới vợ làm cho họ phải chiến đấu với ham 
muốn tự nhiên của bản thân để rồi sau đó Shaytan dễ dàng 
cám dỗ và lôi kéo họ đến với những điều bị Allah cấm đoán, 
và một điều ngạc nhiên nữa cho việc cấm các vị linh mục và 
giáo hoàng cưới vợ và sinh con là điều đi ngược lại với điều 
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họ nói rằng Ysa (Giê-su) � là con trai của Allah được sinh 
ra từ Maryam. 

Quả thật, Allah Tối Cao, Hoàn Hảo và Vĩ Đại hơn 
những gì họ đã nói và qui cho Ngài. 

� � � 
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Bí tích Rửa tội và Bữa Tiệc Ly của Chúa 

Không một ai vào Kitô giáo lại không trải qua Bí tích 
Rửa tội. Đó là người gia nhập tôn giáo này được rửa từ nước 
giếng bên trong nhà thờ để trở thành linh hồn thánh hoặc rắc 
những giọt nước lên trán của người đó từ nguồn nước giếng 
đó. Một đứa trẻ không thể trở thành tín hữu Thiên Chúa giáo 
cho dù cha mẹ của nó là những tín hữu Thiên Chúa trừ phi 
nó đã được thực hiện bí tích rửa tội này. 

Quả thật, họ đã lấy nghi thức Bí tích Rửa tội từ phép 
rửa của John với Giê-su [Mark 1: 9], và Phúc Âm Matthew 

[28: 18-20]: (Và Chúa Giêsu đã đến và phán cùng chúng 

rằng: Ta đã bàn giao tất cả quyền trên trời dưới đất. Vì thế, 
các ngươi hãy đi, các ngươi hãy nhận môn đệ từ tất cả các 
quốc gia và hãy rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần, và dạy họ làm việc tất cả mọi thứ 
mà Ta đã truyền cho các ngươi). 

Còn về bửa Tiệc Ly của Chúa thì được nói trong Kinh 
Thánh Luke [22: 19, 20]: (Ngài cầm lấy bánh mì, tạ ơn và bẻ 

nhỏ nó ra đưa cho họ và nói rằng: “Đây là cơ thể của thầy đã 
cố gắng vì các ngươi, làm điều này để nhớ đến thầy”. Cũng 
như thế, sau khi ăn tối, Ngài lại lấy chén, nói: “Chén này là 
giao ước mới bằng máu của thầy được đổ ra vì các người”). 

Trong John [6: 53 – 56]:  (Chân lý là chân lý, thầy nói 

với các trò nếu các trò không ăn thịt con người, không uống 
máu của y thì các trò không có cuộc sống trong mình. Ai ăn 
thịt của thầy và uống máu của thầy thì người đó sẽ được 
sống đời đời và thầy sẽ cho người đó sống lại vào Ngày cuối 
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cùng. Bởi vì thịt của thầy là thức ăn thực sự và máu của thầy 
là thức uống thực sự. Và ai ăn thịt của thầy và uống máu của 
thầy thì người đó cử mãi trong thầy và thầy ở mãi trong 
người đó). 

Bữa Tiệc Ly của Chúa là nghĩa vụ tôn giáo với thức 
ăn gồm có bánh mì và nước. Mỗi tín hữu Kitô giáo đều ăn 
một miếng từ cái bánh mì đó và uống một ít từ nước của bữa 
tiệc đó. Họ ăn và uống để tưởng nhớ đến Giê-su (Ysa) và 
ngụ ý đến việc Người quay trở lại, bánh mì là ngụ ý cơ thể 
của Người đã bị bẻ nhỏ thành từng phần còn nước là ngụ ý 
cho máu của Người đã đổ xuống. Bánh mì và nước có thực 
sự là cơ thể và máu của Giê-su hay không?  

Thánh Tôma Aquinô đã khẳng định tại Hội nghị 
Lateran thứ tư năm 1215 rằng một thay đổi về chất xảy ra 
với nước và bánh mì, mặc dù vẫn còn duy trì nguyên vật 
chất là bánh và nước, và ông cũng khẳng định sự hợp nhất 
tôn giáo được tổ chức tại Trent năm 1551 AD. 

Còn bí tích rửa tội hay lễ rửa tội là một mệnh lệnh tốt 
đẹp rằng con người phải tắm bằng nước ngụ ý rửa linh hồn 
khỏi sự đa thần giáo và để cho ngoại và nội có sự kết nối 
chặt chẽ hơn, tuy nhiên, tại sao chỉ dùng đặc biệt đến nước 
giếng ở trong nhà thờ? Có hợp lý chăng rằng Chúa Thánh 
thần là Chúa Trời đã vào trong cái giếng đó? Nhưng điều đó 
được lấy từ đâu trong khi Kinh Thánh không lưu ý cũng như 
không ám chỉ đến mà nó chỉ ám chỉ rằng con sông Jordan 
chứ không là một cái giếng cụ thể nào đó? Hoặc Chúa Thánh 
Thần cũng hòa nhập hoàn toàn vào con sông đó?! Và nếu 
đúng như thế vậy tại sao Chúa cần gì lại rửa tội từ con sông 
đó? Tuy nhiên, việc làm của John cho thấy là bất cứ nguồn 
nước nào cũng có thể rửa tội? 
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Nhưng Ysa (Giê-su) � đã rửa tội trong con sông đó, 
vậy ai là vị ban phúc cho con sông đó để rửa tội cho Người 
trong khi Người là Chúa? Có hợp lý chăng Chúa lại ban 
phúc cho chính bản thân Chúa? 

Giáo Hội nói rằng con người mắc tội nguyên tổ, nếu 
nói như vậy thì John là kẻ mang tôi thì làm sao một kẻ mang 
tội lại làm phép rửa tội cho Đấng Cứu Thế? Làm sao mà 
Đấng Cứu Thế lại cần đến sự rửa tội, không phải ngài đến là 
để rửa tội cho toàn thể nhân loại sao? Một điều thắc mắc 
nữa: nếu một người tin tưởng vào Ysa (Giê-su) � rồi chết 
trước khi được rửa tội thì y sẽ là người có đức tin hay là 
người vô đức tin?. 

Nếu chúng ta nói y là người có đức tin thì chắc chắn 
đã không đúng với giáo lý; còn nếu chúng ta nói y là người 
bất tín thì tình yêu và lòng thương xót của Chúa đâu rồi, tại 
sao người này là kẻ vô đức tin đáng bị nguyền rủa trong khi 
y đã tin tưởng bằng con tim và nói bằng chiếc lưỡi của mình, 
y đã thực hiện tất cả nghĩa vụ chẳng còn lại điều gì ngoài 
việc rửa từ một nguồn nước nào đó? Hơn nữa, giáo luật phán 
xét ra sao nếu như tại một nơi không có nhà thờ, chẳng lẽ 
đức tin phải kết nối với các địa điểm mới thành? 

Còn bữa Tiệc Ly của Chúa, quả thật con người nếu 
uống nước thì không thể tìm thấy mùi vị của máu và nếu ăn 
thì cũng không tìm thấy mùi vị của thịt, vậy tại sao lại bảo 
phải tin rằng thức uống là máu của Chúa và thức ăn là thịt 
của Chúa? Chẳng phải như thế là đang lừa dối và giễu cợt 
với tâm trí đó sao? 

Chẳng lẽ con người thờ phượng Chúa bằng cách uống 
máu của Ngài và ăn thịt của Ngài ư? Làm sao chúng ta lại cư 
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xử và hành động như thế đối với một vị Chúa yêu dấu – dù 
đó chỉ là hình thức – bởi vì đấy là hành động và cư xử dùng 
để biểu hiện với kẻ thù tàn bạo khiến con người căm phẫn và 
oán thù, y phải uống máu và ăn thịt của hắn để nhấn mạnh 
lòng căm thù đối với hắn? Lẽ nào Chúa là Đấng Thương 
Xót, Đấng Ân Phúc đáng phải bị đối xử như thế sao? 

Hơn nữa, trong Kinh Thánh, lời của Giê-su: (Các trò 
hãy làm thế để tưởng nhớ đến thầy), làm sao để tưởng nhớ 
Người khi với lời kêu gọi Người đến với họ để họ ăn thịt và 
uống máu của Người. 

Nếu chúng ta cho rằng hành động và niềm tin đó là 
đúng thì chắc chắn những người yêu thương Chúa còn thậm 
tệ và xấu xa hơn kẻ thù của Chúa, bởi lẽ người Do thái chỉ 
làm đau đớn Ngài chỉ có một lần chứ họ không ăn thịt của 
Ngài cũng như không uống máu của Ngài trong khi những 
người này lại làm đau đớn Ngài liên tục và triền miên, họ cứ 
ăn thịt và uống máu của Chúa thường xuyên. 

Hỡi quí độc giả chính trực, bạn hãy suy ngẫm một 
chút về niềm tin đó và hãy tự hỏi với câu hỏi đã được trình 
bày rồi hãy dùng trí tuệ lành mạnh của bạn mà phán xét. 

Tiến sĩ Ali Bnuest, trước là tín hữu Thiên Chúa sau đó 
vào Islam, nói: (Tôi không thể chấp nhận các mục sư Công 
Giáo rằng họ có thẩm quyền tha thứ tội lỗi, tôi không bao 
giờ tin vào các nghi lễ của Công Giáo về Bữa Tiệc Ly của 
Chúa và bánh mì thánh, nguồn gốc của nó ..trở lại với thời 
đại của nguyên thủy khi mà con người dùng những nghi lễ 
thần thánh để cấm đến gần với Chúa, sau đó họ truyền cảm 
hứng cho cơ thể sự thần thánh này sau cái chết để cho linh 
hồn của thần thánh đó tồn tại trong họ. Khoảng cách giữa tôi 
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và Kitô hữu càng lúc càng xa ra, bởi vì Kitô giáo chẳng có 
những lời răn dạy về việc giữ vệ sinh và làm vệ sinh sạch sẽ 
cũng như không thừa nhận bản năng sinh lý trong con người, 
và Islam là tôn giáo duy nhất quan tâm đến bản chất tự nhiên 
của con người). 

Đối với Islam, người nào tuyên thệ lời Shahadah “tôi 
chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 
Allah và tôi chứng nhận Muhammad là Thiên sứ của Ngài” 
bằng cả niềm tin thì người đó đã có đức tin và đã gia nhập 
Islam. Sau khi tuyên thệ này, cho dù y có chết trước khi thực 
hiện các trụ cột còn lại của Islam chẳng hạn như dâng lễ 
nguyện Salah thì y thực sự chết trong đức tin. Và ai được 
sinh ra từ hai cha mẹ là những người Muslim thì y là tín đồ 
Muslim theo cha mẹ của mình, bởi vì Islam là tôn giáo của 
bản chất tự nhiên khi được sinh ra. Nabi của Islam � nói:  

»  V�ُ  ٍَمْولُود  ُ
َ

ِفْطَرةِ  Eََ  يُو¦
ْ
بََواهُ  ، ال

َ
وْ  ُفَهوIَدانِهِ  فَأ

َ
انِهِ  أ َ I§َوْ  ُفن

َ
َسانِهِ  أ Iرواه  » ُفَمج

  .اeخاري ومسلم

“Tất cả mọi đứa trẻ sinh ra đều theo Fitrah (tôn giáo sẵn 
có của bản chật tự nhiên được tạo hóa: Islam) nhưng cha 
mẹ nó làm cho trở thành Do thái hoặc Thiên Chúa hoặc 
Hỏa giáo” (Albukhari, Muslim). 

Trong Islam, người mới cải đạo được khuyến khích 
tắm rửa mang y nghĩa tẩy sạch tâm hồn khỏi sự thờ đa thần 
và tẩy sạch cơ thể khỏi hiện tượng xuất tinh của cơ thể do 
giao hợp vợ chồng hay các hình thức khác. 

Allah bảo trong Islam không có sự kết nối với Ngài 
bởi một sự kiện hay một thời khắc nào đó mà mỗi người 
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Muslim được lệnh phải kết nối với Ngài và tưởng nhớ đến 
Ngài mọi lúc và mọi nơi, từ lúc thức cho đến lúc ngủ. Islam 
bảo người bề tôi tụng niệm nhiều đến Allah và tập cho bản 
thân có thói quen đó, và sự tụng niệm và tưởng nhớ Allah vĩ 
đại nhất là đọc kinh Qur’an, việc này được khuyến khích 
mọi lúc, và sự kết nối vĩ đại đến Allah là dâng lễ nguyện 
Salah và nó là việc làm bắt buộc được thực hiện trong một 
số giờ nhất định và được khuyến khích trong hầu hết thời 
gian. 

Sự đến gần Allah trong Islam không bởi những bữa 
tiệc như thế mà bởi sự thờ phượng Ngài, tuận lệnh Ngài và 
nhiều tụng niệm Ngài, và mỗi khi người bề tôi càng tuân 
lệnh Allah thì y càng đến gần bên Ngài và càng được Ngài 
yêu thương. 

Bạn có thấy tình yêu, sự tôn vinh và tụng niệm nào 
Đối với Chúa lớn hơn và vĩ đại hơn thế không? 

� � � 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bức thông điệp đến tất cả những ai tin Nabi Ysa �  . . . 
 

93 

Các điều răn của Giê-su (Ysa) � 

Quả thật, Nabi Ysa � đã răn dạy với những lời răn 
dạy làm tiêu chuẩn phân biệt giữa chân lý và không chân lý, 
giữa sự thật và dối trá. Chúng ta hãy đọc nó và hãy suy ngẫm 
về ý nghĩa của nó: 

Nabi Ysa � nói: (Các ngươi hãy coi chừng những vị 
Nabi giả mạo, những người mà họ đến với các ngươi trong 
bộ quần áo lông cừu nhưng bên trong là những con sói hung 
dữ. Với trái quả của họ các ngươi sẽ nhận biết được họ. Trái 
nho được hái từ bụi gai hay trái sung từ gai? Cây tốt chẳng 
sanh được trái xấu mà cây xấu không thể sinh hoa trái tốt. 
Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn và quăng vào lửa. 
Như vậy, từ trái quả của họ các ngươi sẽ nhận biết được họ) 
Matthew [7: 15 – 20]. 

Quả thật, đây là lời răn dạy rất thiêng liêng để kiểm 
tra tất cả những ai tuyên bố nhận lãnh sứ mạng Nabi (từ trái 
quả của họ các ngươi sẽ nhận biết được họ). Bởi thế, ai tự 
xưng là vị Nabi thì hãy xem đến trái quả của y để biết được 
y trung thực hay giả dối. Người vĩ đại xuất hiện sau Ysa 
(Giê-su) là Muhammad �, vậy chúng ta hãy thực nghiệm 
theo lời răn dạy của Ysa �: 

Nhà Đông phương học William Muir: (Quả thật, 
Mohammed đã xuất sắc bởi lời nói rõ ràng của ông và sự 
đơn giản tôn giáo của ông, đã hoàn thành các thành tựu 
khiến các trí tuệ kinh ngạc. Trong lịch sử, không có một 
cuộc cải cách nào đánh thức các linh hồn và làm sống lại nền 
đạo đức cũng như để lại sự vinh quang của sự nghiệp giống 
như Muhammad, vị Nabi của Islam, đã làm). 
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Nhà văn nổi tiếng Premier Bernard Shaw nói: (Tôi 
nghĩ rằng nếu một người đàn ông như Muhammad nhận 
được dây cương của quyền lực tuyệt đối trong khoa học thì 
ngày hôm nay chắc chắn sẽ đạt được thành tựu và ông sẽ dẫn 
dắt thế giới đến với điều tốt đẹp, và giải quyết các vấn đề 
của toàn thế giới đạt được sư hòa bình và hạnh phúc như 
mong muốn). 

Nhà thơ Lamartine nói: (Muhammad là người đàn ông 
vĩ đại nhất trong tất cả các tiêu chuẩn đo lường về sự vĩ đại 
của con người. Nếu tiêu chuẩn sự vĩ đại của con người là cải 
thiện sự suy đồi của dân tộc thì ai là người xứng đáng hơn 
Muhammad trong vấn đề này? Nếu tiêu chuẩn của sự vĩ đại 
là đoàn kết sự chia rẽ của nhân loại thì Muhammad là người 
xứng đáng nhất? Bởi vì ông đã thống nhất người Ả Rập sau 
sự tan rã và chia rẽ hoàn toàn. Nếu tiêu chuẩn của sự vĩ đại 
là thiết lập các quy tắc của Thiên Chúa trên trái đất thì ai là 
người có thể sánh bằng Muhammad, người bôi xóa hết các 
dấu vết tôn thờ bụt tượng và củng cố vững chắc sự thờ 
phượng Thiên Chúa và khẳng định luật pháp và vị thế của 
mình trong thế giới của ngoại giáo). 

Học giả vật lý và thiên văn học người Mỹ Michael 
Hart nói trong cuốn sách của ông “100” (21): (Quả thật, 
Muhammad là người duy nhất trong lịch sử đã đạt được 
thành tựu cao cả và vẻ vang trong hai phương diện tôn giáo 
và thế tục. Quả thật, Muhammad đã thiết lấp và phổ biến 
một tôn giáo lớn nhất trên thế giới). 

Ông nói ở trang (26): (Quả thật, ông (Muhammad) là 
người duy nhất đạt được thành công cả hai phương diện tôn 
giáo và thế tục và ông được xem là vĩ nhân có ảnh hướng 
nhất đến lịch sử nhân loại). 
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Quí độc giả thân mến, những người yêu thích điều tốt 
đẹp! Quả thật, những nhà bình luận này đã xác nhận trái quả 
của Islam, tôn giáo của Muhammad �, tại sao họ lại xác 
nhận như thế? 

Quả thật, Islam đến để hoàn thiện Thông Điệp mà Ysa 
(Giê-su) � và các vị Nabi trước Người đã mang đến.  

Islam mang giáo lý đức tin rõ ràng với khái niệm một 
Thượng Đế duy nhất, một Thượng Đế tuyệt đối hoàn mỹ 
không có khiếm khuyết. Islam ban hành giáo luật cho con 
người phù hợp với bản chất tự nhiên của họ và nó đảm bảo 
quyền cho tất cả bằng sự công bằng, nhân từ không phân biệt 
màu da, sắc tộc hay giai cấp. 

Hãy dùng trí tuệ để suy ngẫm và quan sát thực tế để 
nhìn nhận vấn đề rằng nếu nói Muhammad là vị vua bất 
công và một vị Nabi giả dối thì liệu tôn giáo của Người có 
thể lan tỏa rộng rãi như vậy không? Chẳng phải chỉ trong 
vòng ít hơn một thể kỷ mà sự lan rộng đó đã lan rộng từ Tây 
Ban Nha ở phía Tây đến Trung Quốc ở phía Đông và từ 
Sudan ở phía Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc? 

Nếu Muhammad là vị vua bất công và một vị Nabi giả 
dối thì làm sao Người có thể giành thắng lợi trước tất cả 
những kẻ thù của Người, và làm sao tôn giáo của Người lại 
có một vị thế vẽ vang trên thế giới? 

Nếu Muhammad thực sự là vị Nabi giả mạo thì Người 
đã chinh phục thiên hạ với thanh kiếm của mình, và trong 
thời gian 23 năm tự xưng sứ mạng Nabi chắc chắn Người đã 
dối lừa Allah mà nói Ngài đã ra lệnh cho Người thế này, cấm 
Người thế này và mặc khải cho Người thế này để Người đã 
thay đổi tôn giáo của các vị Nabi, gây hận thù với các cộng 
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đồng của họ và xóa sạch các hệ thống giáo luật của họ. Nếu 
vấn đề là như thế thì hoặc là Allah đã biết và đã chứng kiến 
Người làm điều đó hoặc là Ngài không biết vì sự việc được 
che giấu. Và dĩ nhiên, không một người nào có đức tin nơi 
Allah lại nói rằng Ngài không biết một điều gì đó vì nó được 
che giấu, bởi nói như thế là khẳng định Thượng Đế của y 
thiếu hiểu biết và không có kiến thức. 

Còn nếu Allah không thể nào là như thế thì chỉ còn lại 
câu nói rằng Ngài là Đấng hiểu biết tất cả mọi sự việc. Lúc 
bấy giờ thì hoặc Ngài có khả năng thay đổi hoặc không có 
khả năng thay đổi sự việc. Nếu nói rằng Ngài không có khả 
năng có nghĩa là đã qui cho Ngài sự yếu đuối và bất lực, điều 
này phủ nhận thuộc tính Thượng Đế và Đấng Tạo Hóa của 
Ngài; còn nếu bạn nói rằng Ngài có khả năng nhưng sao 
Ngài không phù hộ và giúp đỡ cho con đường chân lý và 
nâng cao lời phán của Ngài, chẳng lẽ Ngài không khôn 
ngoan, không sáng suốt và bất công. 

Dĩ nhiên, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng phù hộ cho 
tốn giáo của Ngài và những đi theo nó bởi vì họ đã tuân theo 
ý chí của Ngài. 

Có lẽ có người sẽ nói Người là Nabi nhưng là vị Nabi 
và vị Thiên sứ của riêng người Ả Rập mà thôi. Điều này 
cũng trái với trí tuệ, bởi vì bạn đã tin Người là vị Thiên sứ và 
là vị Nabi thì bắt buộc bạn phải tin vào tất cả những người 
đã nói vì Nabi thì không nói dối, và Người đã cho biết rằng 
Người là Thiên sứ được cử phái đến với cả thế giới, đến với 
cả nhân loại. 

Sau đây là các lời tiên tri được trích ra từ Kinh Thánh 
để độc giả có thể nhận định được điều chân lý, và thật ra 
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việc trích dẫn các lời tiên tri từ Kinh Thánh không phải là 
cách làm kỳ lạ bởi lẽ các vị linh mục đã lấy hàng ngàn lời 
tiên tri trong Kinh Taurah để chứng minh và khẳng định cho 
sự xuất hiện của Nabi Ysa (Giê-su) �, và ở đây chúng ta 
cũng dùng cách thức đó để chứng minh và khẳng định vị 
Nabi của Islam �. 

Tiêu biểu cho các lời tiên tri đó: 

� (TA sẽ dựng lên một vị Nabi trong số các anh em 
của họ giống như ngươi, và TA sẽ đặt lời Ta vào miệng của 
y và y sẽ nói cho họ tất cả những gì Ta răn dạy y) [Đệ Nhị 

Luật 18: 18]. 

Chúng ta hãy cùng suy ngẫm về lời phán hướng đến 
Musa (Moses) �: 

Thứ nhất: Lời “giống như ngươi”, và Ysa (Giê-su) 
� không giống Musa (Moses) �. Musa (Moses) � có 
cha và có mẹ chứ không được sinh ra bởi một phép màu, 
Người cưới vợ và có những đứa con, Người không bị dân 
chúng trong cộng đồng của Người từ chối, Người từng là vị 
lãnh đạo trong cộng đồng của Người, Người thiết lập cho họ 
hệ thống giáo luật được mặc khải xuống cho Người, Người 
mang đến một hệ thống giáo luật mới và chết một cái chết 
theo lẽ tự nhiên; trong khi Ysa (Giê-su) � thì khác với 
Người về tất cả những điều vừa nêu, riêng Muhammad � thì 
thực sự tương đồng với Người về tất cả những điều đó. Vậy 
ai là người trong ý nghĩa của lời “giống như ngươi”? 

Thứ hai: Lời “Trong số các anh em của họ”, đây là 
lời phán đến Musa (Moses) � và Người là vị Thiên sứ 
trong cộng đồng Do Thái, và cộng đồng Do thái thuộc dòng 
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dõi của Nabi Ishaaq (Isaac) �, và anh em của họ thuộc 
dòng dõi Nabi Isma’il (Ishmael) �, và Muhammad là vị 
được gởi từ con cháu của Isma’il anh em của những người 
Do thái. 

� (Nếu Ta không ra đi thì vị cứu thế sẽ không đến với 
các ngươi, nhưng nếu Ta ra đi thì Ngài (Allah) sẽ gởi y đến 
cho các ngươi. Và khi y đến y sẽ quở trách thế giới về tội lỗi, 
về sự công bình, và sự phán xét. Đối với tội lỗi vì họ không 
tin Ta, đối với sự công bình vì Ta trở về với Cha để rồi các 
người không gặp được Ta sau đó, và đối với sự phán xét thì 
vị cầm đầu thế giới này đã xuất hiện để phán quyết sự phán 
xét) [John 16: 8 – 11]. 

(Nhưng khi linh hồn đích thực đến với các trò thì y 
hướng dẫn các ngươi đến với tất cả chân lý, bởi vì y không 
nói theo ý của mình mà y sẽ nói điều y đã nghe, và y sẽ cho 
các ngươi biết những gì sé xảy đến. Y sẽ tôn vinh Thầy vì tất 
cả những gì y sẽ nói với các trò đều xuất phát từ Thầy, tất cả 
những gì là của Cha đều là của Thầy, đó là lý do tại sao 
Thầy nói với các trò rằng tất cả những gì y sẽ nói với các trò 
đều xuất phát từ Thầy.) [John 16: 13 – 15]. 

(Và Thầy sẽ xin từ Cha ban cho các người vị trợ giúp 
khác ở cùng với các trò cho đến Ngày Vĩnh Hằng) [John 14: 

16] . 

(Nhưng khi vị trợ giúp (vị An Ủi) đến, người mà Ta sẽ 
gửi cho các ngươi từ Cha là linh hồn đích thực xuất phát từ 
Cha và y sẽ làm chứng cho Ta) [John 15: 26]. 
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Thứ nhất: Không thể nào vị trợ giúp đó lại là chính 
Ysa (Giê-su), bởi vì Người đang nói đến một người khác sẽ 
đến sau khi Người ra đi “nhưng nếu Ta ra đi thì Ngài (Allah) 
sẽ gởi y đến cho các ngươi”. 

Thứ hai: Rằng vị trợ giúp (vị An ủi) sẽ giải thích tất 
cả mọi thứ “y hướng dẫn các ngươi đến với tất cả chân lý, 
bởi vì y không nói theo ý của mình mà y sẽ nói điều y đã 
nghe, và y sẽ cho các ngươi biết những gì sẽ xảy đến” còn 
trong bản viết cũ: (Y hướng dẫn các ngươi đến với tất cả 
điều chân lý bởi vì y không nói từ bản thân mình mà y nói 
theo những gì y nghe và y sẽ thông tin cho các ngươi biết tất 
cả những gì sẽ đến và y sẽ cho các ngươi biết tất cả những gì 
của Cha). Và không có ai đến sau Ysa (Giê-su) � là người 
giải trình tất cả mọi thứ và thiết lập giáo luật cho tất cả mọi 
thứ trừ Muhammad �. Người đã mang đến tất cả quyền của 
Allah, quyền của nhân loại và quyền của từng cá nhân và 
cộng đồng xã hội. Trong vũ trụ càn khôn này không có một 
hệ thống giáo luật nào trọn vẹn và bao quát đầy đủ mọi thứ 
về đức tin, giáo lý thờ phượng, giáo lý đối nhân xử thế, giáo 
lý về đời sống và chuẩn mực đạo đức ngoại trừ hệ thống 
giáo luật của Muhammad �. Vị trợ giúp không thể nào là 
thánh Phao-lô bởi vì y không giải bày giáo lý của tất cả mọi 
thứ, y cũng không giải trình tất cả mọi thứ mà y đã phá hỏng 
rất nhiều giáo lý của kinh Cưu Ước Tawrah, cho nên y chỉ là 
người phá hoại chứ không mang đến một giáo lý mới nào. 

Muhammad � đã xác nhận Ysa (Giê-su) � là sự thật 
và phủ nhận tất cả những gì mà những kẻ lệch lạc sai quấy 
đã mô tả về Ysa � rằng Người là đứa Zina (do quan hệ bất 
chính) và mẹ của Người là người phụ nữ dâm loàn. Không 
những vậy, Muhammad còn nói: “Ta là người hơn ai hết 



Bức thông điệp đến tất cả những ai tin Nabi Ysa �  . . . 
 

100 

trong nhân loại gần với đứa con trai của Maryam trên thế 
gian này và ở Đời Sau, và giữa Ta và Người không có một vị 
Nabi nào”. Quả thật, Muhammad đã đề cập đến tất cả những 
gì Nabi Ysa (Giê-su). Và trong bản viết cũ: (Có một vị mang 
tin vui sẽ đến với các ngươi, y sẽ giải trình tất cả mọi thứ 
cho các ngươi, y sẽ xác nhận cho ta giống như ta đã xác 
nhận cho y, quả thật ta mang đến cho các ngươi với những 
hình ảnh thí dụ còn y mang đến cho các người sự giải trình). 
Muhammad đã đến trình bày và làm rõ các sự thật, Người 
không chỉ mang đến các hình ảnh thí dụ mà Người mang đến 
lời giải thích, trình bày sự thật. 

� (Quả thật, vị lãnh đạo thế giới sẽ đến với tôi) [John 

15: 31]. Quả thật ở đây Ysa (Giê-su) không nói về mình như 

đã rất rõ ràng từ chính lời diễn đạt, và lời nói này cũng 
không thể nào mang ý nghĩa là thánh Phao-lô, không thể nào 
mà một ai đó tự xưng mình là vị lãnh đạo thế giới khi mà y 
là người thấp kém hơn Ysa (Giê-su) trong Thiên Chúa giáo, 
làm sao mà y có thể là vị lãnh đạo thế giới về những điều mà 
trong đó có Ysa (Giê-su) bởi vì bản thân Ysa (Giê-su) không 
nằm ngoài thế giới này. Và bạn hãy hỏi: Ai là người đàn ông 
vĩ đại nhất xuất hiện sau Ysa (Giê-su)? Ai la người đàn ông 
có thể tương xứng với những mô tả lãnh đạo thế giới? Ai là 
người đàn ông có thể dẫn dắt thế giới để tôn giáo của mình 
chế ngự trên toàn thế giới? 

� Quả thật tạp chí Time (1974/07/15 Số) có làm một  
nghiên cứu để biết quan điểm của nhiều người về vấn đề ai 
là người lãnh đạo vĩ đại nhất của thế giới và câu trả lời cho 
câu hỏi này được trả lời khác nhau, nhưng nhà tâm lý học 



Bức thông điệp đến tất cả những ai tin Nabi Ysa �  . . . 
 

101 

Mỹ Jules Masserman đưa một số nguyên tắc xác định sự vĩ 
đại của nhà lãnh đạo như sau: 

1- Mang lại sự tốt lành và hạnh phúc cho cộng đồng 
của mình. 

2- Thiết lập trật tự xã hội hoàn hảo mang lại cảm giác 
an toàn cho cộng đồng. 

3- Cho cộng đồng những niềm tin và nguyên tắc để họ 
tin vào. 

Ông đã cố gắng áp dụng những nguyên tắc trên cho 
nhiều vĩ nhân như Nabi Musa (Moses) � và Caesar, Hitler, 
và những người khác, rồi ông nói: (Quả thật, Pasteur và Salk 
là các nhà lãnh đạo đạt được nguyên tắc thứ nhất, còn những 
người khác chẳng hạn như Mahatma Gandhi cùng Khổng Tử 
ở phía Đông và Caesar và Hitler thì ở một khu vực khác 
(phía Tây) nhưng họ cùng đạt được nguyên tắc thứ hai, và có 
lẽ cũng đạt được nguyên tắc thứ ba; đối với Giêsu (Ysa) và 
Đức Phật thì đạt được nguyên tắc thứ ba; và có lẽ nhà lãnh 
đạo vĩ đại nhất trong lịch sử chính là Mohammad, ông đã đạt 
được cả ba nguyên tắc; còn Musa (Moses) thì gần như thu 
thập giữa họ những điều đó). 

4- (Quả thật, vương quyền của Thiên Chúa sẽ được lấy 
đi khỏi tay của các ngươi và mang cho một dân tộc biết sản 
xuất trái quả của nó) [Matthew 21:43]. Đây là lời mà Ysa 

(Giê-su) � đã nói với bạo đạo cao quý của Người và họ là 
những tông đồ thuộc con cháu của Israel, Người cho họ biết 
rằng vương quyền của Allah sẽ bị tước đi khỏi tay của họ để 
đặt vào tay của một dân tộc khác. Vậy dân tộc này là ai nếu 
như nó không phải là dân tộc Israle?! 
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Để rõ hơn về vấn đề này bạn hãy quay về tìm hiểu 
thêm các điểm của vấn đề này từ Kinh Thánh, và bạn hãy 
suy ngẫm và dùng trí tuệ chính trực tự do của bạn mà phán 
xét. Có lẽ các lời tiên tri cần đến sự giải thích và tôi xin đưa 
ra một số lời giải thích với các ký hiệu ngắn gọn: 

- Thánh Vịnh [58: 1,7] nói rằng y sẽ làm cho kẻ thù 

của Thiên Chúa chạy tán loạn, và y sẽ di cư cùng với những 
người tôn thờ một Thiên Chúa từ nơi khổ nạn và khó khăn 
đến nơi của sự thành công và y sẽ băng trên con đường sa 
mạc. Và Muhammad � bắt đầu cuộc tuyên truyền và kêu gọi 
của Người tại Makkah, và ở đây Người phải chịu khổ nạn và 
khó khăn, và Người đã di cư đến thành phố Madinah nơi của 
sự thành công, và Người đã đi trên con đường sa mạc trong 
chuyến di cư của mình từ Makkah đến thành phố Madinah. 

- Thánh Vịnh [89: 19 - 36] nói rằng y sẽ nắm giữ đất 

và biển, và vương quyền hạ mình với y, và điều này đã xảy 
ra với Muhammad �  và cộng đồng của tín đồ của Người. 

- Isaiah [9: 6, 7] nói rằng rồi có một đứa con trai sinh 

ra và trên vai của nó có dấu hiệu của sự cầm quyền, điều này 
ám chỉ đến con dấu của sứ mạng Nabi nằm trên lưng của 
Muhammad giữa hai vai (đó là một cục thịt nhô lên giống 
như quả trứng); và nó cũng nói rằng tên của đứa bé đó lạ và 
nó sẽ trở thành vị lãnh đạo cho hòa bình, còn trong phiên 
bản của Anthony 1722 AD thì nói rằng đứa bé đó tên là 
Ahmad. 

- Isaiah [21: 6, 17] nói rằng đoàn quân cưỡi lừa và 

cưỡi lạc đà sẽ đến, Babylon và tất cả các thần tượng sẽ sụp 



Bức thông điệp đến tất cả những ai tin Nabi Ysa �  . . . 
 

103 

đổ, và sẽ có một sự mặc khải đến từ hướng Doma thuộc các 
quốc gia Ả Rập, người dân của Taima (một tỉnh của Ả Rập 
Saudi) sẽ trợ giúp y giành chiến thắng, và những người ủng 
hộ y sẽ làm người Kedar tháo chạy và biến mất sau một 
khoảng thời gian vinh quang, và chỉ còn lại sự vinh quang 
của người dân Taima. Như đã biết rằng Ysa (Giê-su) � 
cưỡi con lừa còn Muhammad � thì cưỡi con lạc đà nhưng 
Babylon và các thần tượng chỉ sụp đổ trên tay của 
Muhammad và cộng đồng tín đồ của Người, và sau Musa 
(Moses) � không có sự mặc khải ở khu vực Ả Rập ngoại 
trừ sự mặc khải được ban xuống cho Muhammad �, và 
người dân Taima là những người đã ủng hộ và trợ giúp 
người dân Madinah, còn người dân Makkah là con cháu của 
Kedar con trai của Isma’il (Ishmael) �, quả thật, sự vinh 
quang của người dân Makkah bị mất đi do một số người 
trong bọn họ đã chống lại sự mặc khải trên tay của người 
dân Taima. Và đây là điểm rõ ràng nhất và thuyết phục nhất 
đối với ai muốn tìm sự thật. 

- Isaiah [29: 12] nói rằng Kinh Sách sẽ được truyền 

xuống cho người mà khi được bảo hãy đọc thì y nói tôi 
không biết đọc, và đó chính là những gì đã xảy với 
Muhammad � trong hang núi Hira’, và Người là mù chữ 
không biết đọc cũng không biết viết. 

- Isaiah [40: 3 - 8] nói rằng có một tiếng hét lên từ 

trong sa mạc loan báo con đường của Thượng Đế và tất cả 
nhân loại đều nghe thấy, y được bảo hãy đứng lên hô gọi thì 
y nói tôi hô gọi điều gì. Và Muhammad � và các bạn đạo 
của Người là những người xuất thân từ nơi sa mạc và họ là 
những người không biết đọc và không biết viết. 
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- Isaiah [42: 1 - 4 và 11 - 13] nói rằng người được lựa 

chọn không kêu la cũng không nghe thấy tiếng của y trên 
đường, y không chán nản và không bỏ cuộc cho đến khi đã 
thiết lập điều chân lý trên trái đất, và các quốc gia Ả Rập 
đang đợi hệ thống giáo luật của y, y sẽ chinh phục được 
vùng đất của Kedar. Và Muhammad � chính là người có 
được sự mô tả này, Người và các bạn đạo của Người lan 
rộng Islam đến nhiều nơi trên thế giới trong một thời gian 
ngắn. Và một trong những điều không thể nghi ngờ rằng 
Kedar là một trong những đứa con của Isma’il (Ishmael) � 
[Sáng Thế Ký 25: 13] và những đứa con của Isma’il đã 

không có sự hợp nhất cũng như sự vinh quang cho tới khi 
Nabi Muhammad � đến. 

- Isaiah [43: 19 - 21]: Chúa nói rằng Ngài thiết lập 

một mệnh lệnh mới trong một nơi sa mạc, rồi Ngài nói rằng 
đây là dân tộc mà Ngài đã lựa chọn để họ tán dương Ngài. 
Và trong sa mạc đó không có mọc lên điều gì ngoài con 
đường của Muhammad �. 

- Isaiah [54, 60] nói rằng một nơi khô cằn không sinh 

ra một đứa con cho nó, và rằng con cái của nó kế thừa các 
cộng đồng và các thành phố, rằng nó không có sự sợ hãi và 
và tội lỗi và rằng thiên hạ sẽ tập trung đến nó, và tất cả con 
cháu Kedar đều hợp nhất ở đó, và nó sẽ mở các cánh của nó 
đêm và ngày cho những người đến thăm viếng. Đây chính là 
những mô tả về Makkah bởi vì trước đó nó không có một vị 
Nabi nào được sinh ra tại đây, và ở đấy là nơi của con cháu 
Kedar sinh sống, và những đứa con của vùng đó kế thừa các 
cộng đồng và các thành phố, không có sự sợ hãi và tội lỗi ý 
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nói Makkah là nơi an toàn và ân phúc, và trên thế gian 
không có một nơi nào lại có sự an ninh và ân phúc hơn 
Makkah, và nó là nơi tập hợp những người Muslim từ khắp 
mọi nơi trên thế giới, các cánh cửa của nó luôn mở mọi lúc 
cho những người viếng thăm và làm Umrah. Chắc chắn 
những mô tả này không thể nào là Jarusalem bởi vì nó không 
phải là vùng đất cằn cổi, và những cư dân của nó không làm 
giống những cư dân của Makkah đã làm. Riêng sự an toàn, 
và tội lỗi thì Jarusalem có được như vậy không? 

- Habakkuk [3: 3] nói rằng thánh đến từ Pha-ran, và 

vùng đất Pha-ran là nơi Isma’il (Ishmael) � sinh sống 
[Sáng Thế Ký 21: 21]. Nếu Isma’il � đã sinh sống ở 

Makkah vậy ai là thánh sẽ xuất hiện từ Makkah? 

- Giấc mơ của thánh John [19: 11 – 15] nói rằng ngài 

nhìn thấy tầng trời mở ra, một con ngựa màu trắng và người 
cưỡi trên lưng nó tên Al’Amin Assadiq (người ngay thẳng 
và trung thực) phân xử và chiến đấu bằng sự công bằng, và 
trên trán của y có ghi tên nhưng không một ai biết ngoài 
chính y, theo sau y là một đoàn quâ  mặc quân phục bằng vải 
mịn màu trắng cưỡi những con chiến mã màu trắng, và xuất 
ra từ miệng của thanh kiếm sắc bén để đánh các cộng đồng 
và cai trị họ bằng chiếc gậy sắt. Muhammad � được dân 
chúng của Người đặt cho biệt danh là Al’Amin Assadiq 
trước khi nhận lãnh sứ mạng Nabi, Người � và các bạn đạo 
của Người đã chinh phục xứ sở trên những con chiến mã và 
bằng sức mạnh của thanh kiếm để chống lại những ai khiêu 
chiến với tôn giáo của Allah. Và một trong điều mà lịch sử 
đã ghi nhận đó là sự công bằng của những người Muslim đối 
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với các cộng đồng khác, và tên của Nabi Muhammad � là 
tên gọi rất lạ chưa từng có ai mang tên như thế trước Người. 
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Tạm dừng 

Áp dụng và thực thi lời răn của Ysa (Giê-su) đối với 
Nabi của Allah, Muhammad �, đã khẳng định rằng 
Muhammad đích thức là vị Nabi được Allah mặc khải xuống 
cho Người và ra lệnh cho Người phải rao truyền. 

Khi trí tuệ lành mạnh và chính trực muốn tìm điều 
chân lý để khẳng định sứ mạng Nabi và Thiên sứ của Người 
� thì nó sẽ đặt câu hỏi: tôn giáo mà Người mang đến và bảo 
thiên hạ đi theo là gì?  

Thật là tồi tệ và xấu cho một người chính trực nghiên 
cứu về văn hóa và kiến thức để tìm sự thật và niềm tin lành 
mạnh lại không biết gì về tôn giáo này, tôn giáo mà nó có 
hơn một tỷ tín đồ Muslim, tôn giáo mà nó đã nắm quyền 
kiểm soát với nhiều quốc gia trên thế giới trong khoảng thời 
gian hơn một thiên niên kỷ, tôn giáo có mức độ lan rộng 
nhất bởi sự xác nhận của các thống kê phương Tây, tôn giáo 
mà vị học giả phương Tây đồng thời là nhà Đông phương 
học nổi tiếng Montgomery Watt đã nói về nó trong cuốn 
sách của ông mang tên “Ảnh hưởng của Islam đối với nền 
văn minh phương Tây” (trang 114): (Quả thật, sự ảnh hưởng 
của Islam trong thế giới Thiên Chúa giáo phương Tây lớn 
hơn những gì chúng ta tưởng. Islam không chỉ ở vai trò khái 
niệm và định nghĩa của châu Âu về nhiều sản phẩm cốt yếu, 
các khám phá công nghệ và các kiến thức về triết học mà nó 
còn đẩy châu Âu đến sự hình thành một hình ảnh mới. Quả 
thật những người châu Âu đã đáp trả lại Islam bằng sự công 
kích để nhấn chìm những ảnh hưởng và cống hiến của những 
người Muslim trong nền văn mình của họ, họ ngang nhiên 
tuyên bố rằng tất cả những ảnh hưởng và cống hiến đó đều là 
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di sản để lại từ Lã Mã và Hy Lạp nhưng rồi sau đó, một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của chúng ta, những người 
châu Âu – khi mà thế giới đang trên đà trở thành một thế 
giới thống nhất – phải sửa chữa những quan niệm sai lầm và 
phải thừa nhận rằng khoản nợ mà chúng ta đã nợ thế giới Ả 
Rập Islam). 

Ông Sejdiu, cựu bộ trưởng Pháp nói trong cuốn sách 
của ông “Tóm tắt về lịch sử của người Ả Rập”: (Quả thật, 
những người Muslim, chỉ có một mình họ đạt tới nền khoa 
học trong những thế kỷ đen tối và họ đã lan rộng kiến thức 
khoa học đó qua những bước chân của họ. Họ là nguyên 
nhân đưa thế giới châu Âu từ bóng tối ra ánh sáng. Quả thật 
trong lịch sử thế giới, không có một nền tự do nào trên trái 
đất đáng được nhìn nhận như nền tự do mà Islam duy trì và 
đảm bảo, và không có một tôn giáo quyền lực nào lại cho 
những người đối nghịch với nó trong đức tin tất cả nguyên 
nhân tự do giống như Islam). 

Hiến chương nói về tự do ngôn luận và thể hiện trong 
Hiến chương Nhân quyền được thông qua bởi Đại Hội Đồng 
Liên Hiệp Quốc năm 1948: (Văn bản này được đặt ra sau 
mười bốn thế kỷ ... được viết trên giấy nhưng không ai chấp 
hành theo mà chỉ có một vài quốc gia trên thế giới ... trong 
khi văn bản này được những người Muslim chấp hành ở tất 
cả mọi mặt trong cuộc sống của họ, đặc biệt là trong những 
ngày của thời đại Khalif của những người Muslim). 

Và xin thề bởi Allah, một trong những điều phủ nhận  
thực tế khoa học và trái với các quy tắc của sự khôn ngoan, 
ngay chính và công bằng là con người bị hạn chế sự hiểu 
biết về tôn giáo vĩ đại này bởi những gì mà phương tiện 
truyền thông trên thế giới đã thông tin không đúng về tôn 
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giáo này. Quả thật, người nào muốn tiến tới chân lý khoa 
học thì y phải tìm hiểu tôn giáo vĩ đại này trên bản chất đích 
thực của nó, phải tìm hiểu nó thông qua các nguồn văn bản 
và tài liều từ nó, còn nếu như y tìm hiểu nó thông qua các 
văn bản và tài liệu đến từ kẻ thù của nó hoặc bằng con 
đường của phương tiện truyền thông độc địa và ác ý thì chắc 
chắn y sẽ tìm thấy những điều đáng hoài nghi bởi vì họ đã 
bóp méo và xuyên tạc sự thật. Nhà Đông Phương học người 
Anh Thomas Carlyle nói trong cuốn sách của ông “Những 
anh hùng và thờ phượng những anh hùng”: (Thật là một điều 
đáng xấu hổ nhất cho tất cả những ai trong thời đại văn minh 
này buông lời nói rằng tôn giáo Islam lừa dối và Muhammad 
là kẻ lọc lừa và dối trá, bởi quả thật Thông Điệp mà người 
đàn ông đó trao truyền vẫn còn khai sáng trong mười hai thế 
kỷ cho hàng trăm triệu triệu người như chúng ta, Thiên Chúa 
đã tạo ra họ giống như Ngài đã tạo ra chúng ta). 

Do đó, con người có trí tuệ khôn ngoan không chấp 
nhận cho bản thân mình điều xấu hổ thì phải nên tìm hiểu 
Islam ngay lập tức. Y nên tìm người thanh sạch để giúp đỡ y 
chứ không tìm đến những người sai lệch và thành kiến hay 
những Muslim không ngoan đạo hoặc không hiểu biết rõ về 
tôn giáo của họ. Và khi tìm hiểu hãy lấy Islam từ căn bản 
thanh khiết của nó, đó là kinh Qur’an và Sunnah xác thực 
của Nabi. Sau khi xem xét, suy ngẫm và nghiên cứu thì 
người với trí tuệ chính trực lành mạnh hãy phán xét bằng sự 
công bằng và trung thực. 

Tôn giáo Islam đặt người bề tôi kết nối trực diện với 
Thượng Đế của y, Đấng Tạo Hóa của y vào mọi lúc, từ lúc 
bắt đầu ngày cho đến cuối ngày của y, từ lúc trí tuệ của y bắt 
đầu hoạt động cho đến lúc y chết, vấn đề không được giới 
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hạn bất cứ ngày nào hay bất cứ giờ giấc nào, dù ở thời khắc 
nào thì người bề tôi vẫn luôn kết nối trực diện với Thượng 
Đế của y trong thờ phượng, sinh hoạt đời sống, quan hệ cá 
nhân, gia đình và xã hội, tất cả đều không cần đến một sự 
trung gian hay một sự can thiệp nào. 

Islam là tôn giáo độc thần, đức tin tinh khiết. Nó bảo 
phải thờ phượng một mình Allah duy nhất với niềm tin rằng 
Allah là Đấng “độc nhất vô nhị”, rằng Ngài là Đấng Tạo 
Hóa duy nhất, Thượng Đế duy nhất, Vị Vua Tối Cao duy 
nhất, Đấng duy nhất quan lý, điều hành và chi phối vũ trụ và 
mọi vạn vật, Đấng mà tất cả mọi sự thờ phượng chỉ được 
phép hướng đến một mình Ngài không tổ hợp với bất cứ thứ 
gì ngoài Ngài. Allah phán: 

لَٰوةَ َوُيۡؤتُواْ  ﴿ َ ُمۡلِِصَي َلُ ٱّلِيَن ُحَنَفآَء َوُيقِيُمواْ ٱلص� ِمُرٓواْ إ�7ِ ِلَۡعُبُدواْ ٱ	�
ُ
َوَمآ أ
 ۚ َكٰوةَ   ]©: سورة اeينة[ ﴾ Tَوَذٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ  ٱلز�

����Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để 
thần phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ nguyện 
Salah một cách chu đáo và đóng Zakah và đó là tôn giáo 
đúng đắn.���� (Chương 98 – Al-Bayyinah, câu 5). 

Islam là tôn giáo đã chỉ rõ mục đích của việc tạo hóa 
con người, Allah phán: 

نَس إ�7ِ ِلَۡعُبُدوِن  ﴿ ن� َوٱۡلِ  ]s©: اªاريات  سورة[ ﴾�ôَوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ

����Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA���� (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 
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Thờ phượng là mục đích cao cả mà vì nó thế giới vũ 
trụ này mới tồn tại, và vì nó các vị Thiên sứ mới được Allah 
cử phái đến. Thờ phượng là mục đích gắn kết giữa con người 
yếu đuối với Thượng Đế của y bằng sự kính sợ và ngoan 
đạo, thờ phượng là mục đích làm cho cuộc sống con người 
trở thành cuộc sống cao cả và có giá trị khác với cuộc sống 
của loài vật và các vật vô trí vô giác, thờ phượng làm cuộc 
sống có mục tiêu và đường lối rõ ràng. 

Islam bảo tín đồ Muslim phải tin các Thiên thần cao 
quý, phải kính trọng và tôn vinh các vị Nabi, các vị Thiên 
sứ, phải tin vào các Kinh sách được ban xuống cho họ, phải 
tin vào ngày Phục sinh và đó là Ngày phán xét và thưởng 
phạt, phải tìn vào Thiên Đàng và Hỏa Ngục, và phải tin rằng 
những gì mà Allah xảy đến với y thì chắc chắn xảy đến với y 
còn những gì mà Allah không cho xảy đến với y thì nó 
không bào giờ xảy đến với y được, và khi y bị thử thách một 
sự việc gì đó thì y phải nên kiên nhẫn rồi y được ban phước 
con khi nào y được ban cho ân huệ thì y phải tạ ơn rồi y 
được ban ân phước, cho nên trong cả hai tình huống y đều 
được ân phước và công đức. 

Islam là tôn giáo của bản năng và trí tuệ, nó phụ hợp 
với bản năng tự nhiên và trí tuệ lành mạnh, nó phù hợp với 
quy luật của vũ trụ bởi vũ trụ này chỉ có một Đấng Tạo Hóa, 
và bởi vì vũ trụ này và cuộc sống này cũng sự tồn tại này chỉ 
mang mục tiêu cao cả và thiêng liêng. Và sự tự hào và vinh 
dự của Islam là nó được thiết lập dựa trên trí tuệ khi mà các 
tín đồ Muslim có thể dùng trí tuệ để suy ngẫm và nhìn nhận 
cho đức tin Iman. Islam đặt trí tuệ con người vào đúng chỗ 
của nó và không ngăn cản và hạn chế khả năng của nó. 
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Islam là tôn giáo rõ ràng và trong suốt, đức tin rõ ràng, 
hệ thống giáo luật rõ ràng, các giáo điều rõ ràng, không có 
sự mơ hồ, tất cả đều công khai và minh bạch. 

Islam là tôn giáo kết nối, kết nối người bề tôi với 
Thượng Đế của y, kết nối người bề tôi với tạo vật. Islam bảo 
phải kết nối với thiên hạ và cuộc sống xung quanh, phải hòa 
nhập không cô lập bởi Islam là tôn giáo của cuộc sống lành 
mạnh, hòa bình và kết nối. 

Islam đưa linh hồn lên vị trí trên cao liên hệ đến Đấng 
Tạo Hóa cũng như nó luôn bảo vệ cơ thể khỏi sự tổn hại, cho 
nên người Muslim không được làm tổn hại hoặc hủy hoại 
bản thân mình và người khác. 

Islam là tôn giáo của kiến thức và hành động, chính vì 
vậy, Islam khuyến khích tìm kiếm kiến thức và đề cao địa vị 
của các vị học giả, và Islam bắt buộc từng cá nhân phải học 
hỏi những gì khiến y không còn ngu dốt về các vụ việc của 
tôn giáo. Nabi của Islam � nói:  

مِ  َطلَُب  «
ْ
ِعل

ْ
  .رواه ابن ماجه » ُمْسِلمٍ  Eَ  I�َُ  فَِريَضةٌ  ال

“Học hỏi kiến thức là nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi 
người Muslim” (Ibnu Ma-jah). 

Không những thế, nó còn bắt buộc cộng đồng Islam 
phải học hỏi nguồn kiến thức mang lại điều hữu ích dù là 
kiến thức tôn giáo hay kiến thức thế tục. 

Islam là tôn giáo của đạo đức và nhân cách, nó bảo 
phải ăn ở và đối xử tử tế với cha mẹ, phải nhẹ nhàng và tôn 
kính cha mẹ và phải thường xuyên cầu nguyện cho cha mẹ 
điều tốt lành ở đời này và Đời Sau; Islam bảo phải kết nối 
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tình máu mủ ruột thịt, phải cư xử tốt với họ bằng tình cảm và 
hành động; Islam bảo phải cư xử tử tế với những tín đồ 
Muslim, phải tôn trọng, yêu thương và giữ tình hữu nghị với 
họ không được gây hại và làm tổn thương họ; Islam bảo phải 
đối xử tốt với nhân loại, phải tôn trọng họ và giữ sự kết nối 
với họ, thương xót họ và mong điều tốt đẹp cho họ; Islam 
bảo phải sống tốt với những người hàng xóm láng giềng, hãy 
cư xử với họ bằng phẩm chất đạo đức tốt, phải thực hiện lời 
hứa với bạn bè và với tất cả mọi người; và Islam bảo phải 
đối xử tử tế ngay cả đến các loài vật và các muôn sinh khác, 
phải nhân từ đối với chúng. 

Islam bảo phải sống và cư xử bằng phẩm chất đạo đức 
tốt nhất, nó bảo phải công bằng, khiêm tốn, vị tha, nhân từ, 
trung trực và ngay thẳng, nó bảo phải che đậy phần kín cho 
những người Muslim, phải giúp đỡ và giải quyết nhu cầu cần 
thiết của họ, nó bảo phải yêu thương, mắc cở, rộng lượng, 
can đảm, khôn ngoan, uy tín, suy nghĩ tốt về người khác, 
tiên phong làm điều tốt, nó bảo phải viếng thăm người bệnh, 
tham gia an táng người chết, nó cấm tự cao, khinh thường, tự 
phụ, ganh ghét đố kỵ, cấm mách lẻo, cấm chửi rủa, cấm chán 
nản, cấm keo kiệt, nóng giận, phung phí, lười biếng, hèn 
nhát, xúc phạm, làm tổn thương người khác và cấm cắt đứt 
quan hệ tình thâm. 

Islam là tôn giáo công bằng, công bằng với kẻ thù, với 
bạn bè, nô lệ, người hầu và bà con thân thuộc và công bằng 
với chính bản thân, công bằng với gia đình và xã hội. Allah 
phán: 

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن إِن� ٱ ﴿
ۡ
َ يَأ   ] uq: سورة اvحل [  ﴾	�
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����Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, 
phải làm điều thiện tốt���� (Chương 16 – Annaml, câu 90). 

ۡقَوٰىۖ  َٔ َو7َ َيۡرَِمن�ُكۡم َشَن  ﴿ ۡقَرُب لِلت�
َ
ْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ �7 َتۡعِدلُوا

َ
® أ َVَ اُن قَۡوٍا� ﴾ �

  ]�:  ا/ائدة سورة[

����Và chớ để cho lòng hận thù đối với một đám người nào 
đó khiến các ngươi hành động bất công. Các ngươi hãy 
công bằng, điều đó gần với lòng ngay chính và kính sợ 
Allah.���� (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 8). 

Islam là tôn giáo của tình yêu, tình yêu Allah bằng 
con đường đúng đắn và lành mạnh qua sự dây kết nối: sự 
giàu có và không lệ thuộc của Thượng Đế với sự nghèo nàn 
và lệ thuộc của người bề tôi, sức mạnh và quyền lực của 
Thượng Đế với sự yếu đuối của người bề tôi; tình yêu đối 
với tạo vật của Ngài bằng sự cư xử và quan hệ công bằng và 
đạo đức tốt đẹp. 

Islam là tôn giáo vị tha và khoan dung, vị tha và 
khoan dung với kẻ thù và khoan dung trong quan hệ đối xử 
với mọi người. 

Islam là tôn giáo của tình hữu nghị và bình đẳng như 
Allah phán: 

َها ٱل�اُس إِن�ا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن ذَ  ﴿ Pي
َ
أ نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل َي®

ُ
َكٖر َوأ

ۡتَق©ُٰكۡمۚ 
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱ	�

َ
ْۚ إِن� أ   ]£r:  اNجرات سورة[ ﴾ِلََعاَرُفٓوا

����Này hỡi nhân loại, quả thật TA (Allah) đã tạo hóa các 
ngươi từ một người nam và một người nữ và làm cho các 
ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi nhận biết 
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lẫn nhau. Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah 
là lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi.���� (Chương 49 
– Al-Hujurat, câu 13).  

Nabi Muhammad � nói: 

َها يَا « Vف
َ
  اKvاُس  ك

َ
ال

َ
بَاُكمْ  َو¯ِنK  َواِحدٌ  َربKُكمْ  إِنK  أ

َ
  َواِحدٌ  أ

َ
ال

َ
  أ

َ
 Eََ  ِلَعَرِ±°  فَْضَل  ال

ْعَج°²ِ 
َ
  أ

َ
  َعَرِ±°  Eََ  ِلَعَج²ِ°  َوال

َ
Hَْرَ  َوال

َ
ْسوَدَ  Eََ  أل

َ
  أ

َ
ْسوَدَ  َوال

َ
Hَْرَ  Eََ  أ

َ
  أ

K
 إِال

  .رواه أHد » بِا~Kْقَوى

“Hỡi dân chúng, chẳng phải Thượng Đế của các ngươi là 
một, cha của các ngươi là một, chẳng phải người Ả Rập 
không tốt hơn người ngoại quốc, người ngoại quốc cũng 
không tốt hơn người Ả Rập, người da trắng không tốt 
hơn người da đen và người da đen cũng không tốt hơn 
người da trắng, sự hơn kém nhau chỉ lòng Taqwa (ngay 
chính và kính sợ Allah” (Ahmad). 

Vì thế, bạn sẽ thấy trong Islam người Ả Rập, người 
Ba Tư, người Ấn Độ, người Habashi, người châu Âu, người 
Mỹ và tất cả những quốc tịch khác giống như nhau như một 
hàm răng không ai hơn kém hơn ai. Bạn sẽ nhìn thấy tất cả 
họ đều phải có nghĩa vụ như nhau, tất cả họ đều được lệnh 
phải đứng thành hàng trong lễ nguyện Salah. Bất kể sự khác 
nhau về màu da, sắc tộc và giai cấp thì họ vẫn hợp nhất với 
trong một tôn giáo với tình huynh đệ và yêu thương. Liệu 
bạn có thấy sự bình đẳng nào giống như sự bình đẳng này 
không? Bạn có thấy tôn giáo nào giống như tôn giáo này 
không? 

Islam khuyến khích cải thiện vũ trụ này và khuyến 
khích lao động để xây dựng một xã hội hoàn thiện và phát 
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triển, và Islam khuyến khích từng các tín đồ rèn luyện thân 
thể mạnh mẽ như Nabi � đã nói: 

ُمْؤِمنُ  «
ْ
َقوِىV  ال

ْ
َحبV  َخzٌْ  ال

َ
  َوأ

َ
�ُمْؤِمِن  ِمنَ  اهللاِ  إِ

ْ
ِعيِف  ال Kالض  ِ́ رواه  » َخzٌْ  ُ�°  َو

  .مسلم

“Người có đức tin mạnh mẽ tốt hơn và được Allah yêu 
thương hơn hơn người có đức tin yếu đuối, và trong tất 
cả mọi điều tốt” (Muslim). 

Islam là tôn giáo trung tính giữa các quyền của cá 
nhân và các luật lệ xã hội, giữa quyền của linh hồn và quyền 
của thể xác. Islam cho phép cá nhân các quyền và sự tự do 
của bản thân nhưng phải hành động trong điều kiện không 
gây hại đến xã hội và cộng đồng. Nabi của Islam � nói: 

»  
َ
رَ  ال َµَ  

َ
ارَ  َوال َµِ «  دHرواه ابن ماجه وأ.  

“Chớ hại mình và hại người” (Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Chính vì thế, Islam nghiêm cấm cho vay lấy lãi bởi 
trong giao dịch đó có sự gây hại đến người khác vì một bên 
thu tiền rất nhiều còn bên kia thì không và nó còn gây hại 
đến xã hội.  

Islam là tôn giáo của gia đình, quả thật, Islam khuyến 
khích kết hôn lập gia đình với mục đích xây dựng một gia 
đình Islam. Nabi của Islam � nói: 

بَاِب ال َمْعhََ  يَا « Kَاَءةَ  ِمنُْكمُ  اْستََطاعَ  َمِن  ش
ْ

eجْ  ا Kيََ·َو
ْ
َغضV  فَإِنKهُ  ، فَل

َ
بََ§ِ  أ

ْ
 ، لِل

ْحَصنُ 
َ
َفْرِج  َوأ

ْ
  .رواه اeخاري ومسلم  » لِل
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“Này hỡi các thanh niên thanh niên, ai trong các người 
có khả năng và điều kiện thì hãy kết hôn lập gia đình, bởi 
quả thật nó giúp hạ thấp cái nhìn xuống và bảo vệ phần 
kín khỏi tội Zina (quan hệ tình dục bất chính)” 
(Albukhari, Muslim). 

Islam không loại trừ bất cứ một ai về vấn đề hôn nhân 
gia đình, người học giả hay những người bình thường khác 
đều như nhau, đều có quyền kết hôn lập gia đình theo ý 
muốn. Quả thật, Islam khuyến khích vợ chồng sống tốt với  
nhau, ghét việc ly dị nhưng không ngăn cấm. Islam bắt buộc 
người chồng phải chu cấp cho vợ của mình và cư xử với cô 
ta thật tốt, phải thực hiện các quyền của vợ và bảo vệ vợ, 
ngược lại Islam cũng bắt buộc người vợ phải có nghĩa vụ 
hầu hạ chồng hợp với lẽ tự nhiên, và Islam khuyến khích 
người vợ sinh con và dạy dỗ con cái thật tốt bởi vì đó là cách 
gầy dựng một xã hội có đức tin. 

Islam không hạn chế quyền lợi của người phụ nữ mà 
ngược lại Islam rất quan tâm đến phụ nữ. Quả thật, Nabi 
Muhammad � đến để nâng cao địa vị của phụ nữ và tôn 
vinh họ tại một thời điểm, một hội thảo tại châu Âu được tổ 
chức để thảo luận xem phụ nữ có là con người không? Sau 
cuộc hội thảo đã khẳng đinh phụ nữ là con người nhưng họ 
được tạo ra để phục vụ cho đàn ông. 

Islam giải thoát phụ nữ khỏi những công việc và lao 
động nặng nhọc, Islam hướng phụ nữ đến những nghĩa vụ và 
trách nhiệm phụ hợp với họ hơn. Islam ủy thác cho người 
phụ nữ trách nhiêm quản lý nhà cửa và dạy dỗ con cái phẩm 
chất đạo đức và đó là nền tảng cho xã hội. Nabi � của Islam 
nói: 
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ةُ  «
َ
َمْرأ

ْ
ةٌ  َزوِْجَها َنيِْت  ِ�  َراِقيَةٌ  َوال

َ
رواه اeخاري  » َرِقيKِتَها َقنْ  َوَمْسئُول

  .ومسلم

“Phụ nữ là người trông coi và quán xuyến nhà cửa của 
chồng và chịu trách nhiệm việc trông coi và quán xuyến 
của mình” (Albukhari, Muslim). 

Trong thời của Nabi, phụ nữ được giao nhiệm vụ đồ 
ăn uống cho những người đi chinh chiến và chăm sóc những 
người bị thương và giữ họ trong nhà giống như viên ngọc 
quý được cất giữ cẩn thận khỏi bàn tay của kẻ xấu, khỏi như 
đôi mắt của những con sói thèm thuồng. Những phụ nữ được 
cho là tự do thật ra chỉ để làm thú vui cho những cặp mắt của 
đàn ông chiêm ngưỡng và thưởng thức, thậm chí họ trở 
thành một món hàng tiêu khiển và mua vui cho đàn ông, họ 
còn bị bắt phải lao động và làm việc cực lực như đàn ông và 
họ bị hạn chế nhiều thứ ngay cả khi lấy chồng họ phải mang 
họ của chồng và họ cho rằng đó là sự tự do cho phụ nữ. 

Riêng đối với Islam, phụ nữ được xem như kho báu, 
cho nên họ được bảo vệ cẩn thận và được cư xử thật tốt, và 
họ được hứa những phần thưởng vĩ đại và công đức to lớn. 
Islam ra lệnh cho ông phải đối xử tử tế với phụ nữ, Nabi của 
Islam � nói: 

ُكمْ  َخzُُْكمْ  « ُzْْهِلهِ  َخ
َ
  .رواه ال�مذي وابن ماجه » أل

“Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tử tế 
nhất với người phụ nữ của y” (Tirmizhi, Ibnu Ma-jah). 

Không những vậy, Islam còn đưa phụ nữ làm mẹ lên 
cao hơn đàn ông làm cha đối với sự hiếu thảo của con cái. 
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Có một người đàn ông đã đến hỏi Nabi � rằng ai là người 
đáng để cho ông ta quan tâm, chăm sóc và yêu quí nhất thì 
Người � nói: Mẹ của ngươi. Người đàn ông lại hỏi kế đến là 
ai? Người � nói: Mẹ của ngươi. Người đàn ông lại hỏi: Sau 
đó là ai? Người � lại nói: Mẹ của ngươi. Người đàn ông vẫn 
tiếp tục hỏi: Kế tiếp là ai? Người � mới nói: Cha của ngươi. 

Quả thật, Islam khuyến khích kết hôn lập gia đình và 
nghiêm câm quan hệ tình dục bất chính tức ngoài hôn nhân  
bởi vì trong sự việc đó có sự hỗn loạn dòng dõi, có nhiều 
con rơi, phát sinh nhiều tệ nạn xã hội như xã hội vô trật tự, 
nhiều bệnh tật, và thời đại văn minh hôm nay làm chứng cho 
sự vĩ đại của tôn giáo này. 

Nói tóm lại, Islam là tôn giáo mang các tín ngưỡng 
đúng đắn và rõ ràng, mối quan hệ cư xử và giao tế giá trị và 
hữu ích, phẩm chất đạo đức tốt đẹp và hoàn thiện, nó là 
đường lối của Thiên Chúa mang tính toàn diện và hoàn hảo, 
nó hoạt động dựa trên cá nhân, gia đình và xã hội từ khía 
cạnh đức tin, và dựa trên nền tảng chung và riêng, công 
bằng, nhân từ, tình con người, thiết lập cuộc sống thờ 
phượng Allah và mang lại hạnh phúc cho nhân loại. 

Quí độc giả thân mến, tôi xin kết thúc với bài viết này 
với một số lời nói về giá trị của Islam cũng như các phương 
diện vĩ đại của nó của một số học giả, tác giả phương Tây: 

Tiến sĩ Germanus, giáo sư văn học tiếng Ả Rập tại Đại 
học Bucharest: (Tôi đang gắn bó với Islam, mặc dù tôi là 
người châu Âu khác với dòng máu của người ngoài, bởi vì 
tôi tin rằng tương lai của thế giới và sự cứu rỗi của nguy cơ 
va chạm xã hội bị đe dọa không chỉ có trong cặp của nền văn 
minh và tinh thần Islam). 
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 Nhà Đông Phương người Pháp Claudatiyan Safari nói 
trong phần giới thiệu bản dịch của ông về các ý nghĩa của 
Kinh Qur’an: (Mohammad đã thiết lập một tôn giáo thế giới 
dựa trên học thuyết đơn giản, chỉ chứa đựng đức tin vào một 
Thiên Chúa duy nhất, Đấng phù hộ và ban thưởng cho người 
làm tốt và trừng phạt những kẻ lệch lạc). 

Nhà sử học người Anh Wales Ann nói: (Các Tôn Giáo 
thật sự mà tôi đã tìm thấy có sự song hành với dân sự đó là 
tôn giáo Islam. Nếu một người muốn biết gì về điều này thì 
y hãy nên đọc kinh Qur’an bởi trong đó chứa đựng thuyết 
khoa học, pháp luật và các nguyên tắc tổ chức cộng đồng. 
Nó là một cuốn sách khoa học, tôn giáo, lịch sử, kỷ luật xã 
hội và nhiều các nguyên tắc và giáo luật khác được áp dụng 
cho đến thời hiện tại của chúng ta và sẽ tiếp tục cho đến 
ngày tận thế). 

Giáo sư Monte cũng là giáo sư ngôn ngữ phương 
Đông nói trong cuốn sách của ông “Mohammad và kinh 
Qur’an”: (Tôn giáo Islam không phải là tín ngưỡng độc thần 
hàm chứa điều khó hiểu và không được biết đến giống như 
các tôn giáo độc thần khác). 

Thomas Arnold nói trong cuốn sách của ông mang tên 
“Sự kêu gọi đến với Islam”: (Quả thật, những người Muslim 
chinh phục được những người Kitô giáo bằng sự vị tha kể từ 
thế kỷ đầu tiên của cuộc di cư Hijrah và chúng ta phải thừa 
nhận rằng các Kitô hữu cải sang đạo Islam chỉ bằng sự mong 
muốn của họ). 

Washington Irving nói: (Một trong những phẩm chất 
nổi bật nhất của Muhammad giúp Islam đạt được chiến 
thắng là khoan dung với kẻ thù, và chúng tôi không biết 
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trong lịch sử có một người đàn ông nào như Muhammad 
trong vấn đề này. Quả thât, Muhammad đã khoan dung rất 
nhiều cho kẻ thù và những kẻ đối nghịch, và sự khoan dung 
của ông đối với kẻ thù và những người đối nghịch đã khẳng 
định ông là một vị lãnh đạo vượt trội so với tất cả các nhà 
lãnh đạo qua nhiều thế kỷ). 

Bernard Shaw nói: (Islam đã khẳng định kể từ những 
thời khắc đầu tiên rằng nó là tôn giáo của tất cả các chủng 
tộc khi mà nó thu nhận Salman người Ba Tư và Bilal người 
al-Habashi (da đen) và Suhaib người La Mã, cũng như đã 
thu nhận các nhóm từ Kitô hữu, người Do Thái và những 
người thờ thần tượng, và tất cả đều hợp nhất thành một 
không có sự khác biệt nào cả). 

Giáo sư Malma Hà Lan nói: (Ngoài giáo lý độc thần, 
sự liên kết trực tiếp giữa Thiên Chúa và tạo vật, và sự khoan 
dung của Islam thì tôi còn bị ngạc nhiên bởi tình huynh đệ 
trong Islam. Tình huynh đệ này bao trùm tất cả mọi người 
trong nhân loại, không phân biệt màu da, chủng tộc hay tín 
ngưỡng, và Islam là một tôn giáo duy nhất trong số tất cả các 
tôn giáo áp dụng nguyên tắc này trong thực tế). 

Đây là một cái nhìn tổng quan cũng như giới thiệu 
ngắn gọn về Islam, mặc dù chưa phải là chi tiết nhưng nó 
cũng đủ để cho một người có trí tuệ chính trực và lành mạnh 
nhận biết được con đường chân lý, và giúp người có tâm 
hướng về chân lý cảm thấy an bình.  

Quí độc giả có thể tìm hiểu thêm qua các trang mạng 
dưới đây: 

E/  www.al-sunnah.com 
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F, E, A/ www.islam-qa.com 

E/ www.cocg.org 

A, E/ www.sultan.org 

E, A/ www.islam-online.net 

E, A/ www.islamtoday.com 

A/ www.islamicweb.com 

E/ www.islam-guide.com 

E/ www.viewislam.com 
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Lời kết 

Sau khi đã suy ngẫm và dùng tâm trí để nhận định và 
phán xét thì người có trí tuệ chính trực và lành mạnh phải trả 
lời một cách trung thực và khách quan những câu hỏi sau: 

Trong hai tôn giáo, tôn giào nào hợp với tâm trí hơn, 
tôn giáo nào tương đồng với trí tuệ hơn, tôn giáo nào là sự 
thật rõ ràng và con đường ngay chính, tôn giáo nào đáng 
được chấp nhận và đi theo hơn?  

Trong hai Kinh sách, Kinh sách nào thiêng liêng hơn, 
Kinh sách nào đích thực là lời Mặc khải của Allah, và Kinh 
sách nào đáng được đi theo hơn? 

Và ai là Chúa đích thực? Và tôn giáo nào là con 
đường và mục tiêu cho cuộc sống? 

Quả thật, bức thông điệp này được viết ra chỉ nhằm 
mục đích cho tình yêu thương, mong rằng Allah hướng dẫn 
quí độc giả đến con đường chân lý, cứu bản thân y thoát khỏi 
sự trừng phạt ở Đời này và ở Đời Sau. 

Quí độc giả thân hữu, bằng trí tuệ chính trực và lành 
mạnh, chắc chắn chúng ta đã thấy rõ ràng Islam là con 
đường đúng đắn và chân lý. Tại sao chúng ta lại đi ngược lại 
với chân lý, tại sao chúng ta lại mê muội trong con đường 
lệch lạc và sự bắt chước một cách mù quáng. Chẳng phải 
Ysa (Giê-su) � đã lên án và chỉ trích điều đó, Người nói: 
(Tại sao các ngươi lại làm trái lời răng của Chúa chỉ nhằm 
mục đích duy trì và lưu giữ cho truyền thống của các 
ngươi?!) [Matthew 15: 3]. 

Allah phán: 
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ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب َتَعالَۡواْ إÈَِٰ َكَِمةٖ  ﴿
َ
أ O  قُۡل َي® َ  َسَوآء �7 َنۡعُبَد إ�7ِ ٱ	�

َ
بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم أ

ِخَذ  ٔٗ َو7َ نُۡشَِك بِهِۦ َشۡي  ۡرَبابٗ ا َو7َ َيت�
َ
ِۚ فَإِن تََول�ۡواْ ا ّمِن ُدوَبۡعُضَنا َبۡعًضا أ ِن ٱ	�

ن�ا ُمۡسلُِموَن 
َ
  ]٦٤: سورة آل عمران[ ﴾ Zَفُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِأ

����Hãy nói: “Hỡi người dân Kinh sách, hãy đến cùng với 
một Lời phán giống nhau giữa chúng tôi và quí vị rằng 
chúng ta chỉ thờ phượng riêng Allah thôi, và chúng ta 
không tổ hợp với Ngài bất cứ thứ gì, và không ai trong 
chúng ta sẽ thờ các vị chủ tể nào khác ngoài Allah cả”. 
Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì Ngươi hãy bảo họ: “Hãy 
chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim (thần 
phục Allah)”.���� (Chương 3 – Ali-Imran, câu 64). 

ۡعَمٰ َوٱۡلَِصُي  ﴿
َ
لَُمُٰت َو7َ ٱلPوُر  �َوَما يَۡسَتوِي ٱۡل Pَو7َ  �َو7َ ٱلظ Pل َو7َ ٱلّظِ

نَت  �ُروُر ٱلَۡ 
َ
َ يُۡسِمُع َمن يََشآُءۖ َوَمآ أ ۡمَوُٰتۚ إِن� ٱ	�

َ
ۡحَيآُء َو7َ ٱۡل

َ
َوَما يَۡسَتوِي ٱۡل

ن ِف ٱۡلُقُبورِ  نَت إ�7ِ نَِذيرٌ  @بُِمۡسِمٖع م�
َ
ّقِ بَِشٗيا  ¡ إِۡن أ رَۡسۡلَنَٰك بِٱۡلَ

َ
ٓ أ ا إِن�

 Xٍَة إ�7ِ َخ م�
ُ
  ]24: سورة فاطر[ ﴾¦ فِيَها نَِذيٞر َونَِذيٗرۚا §ن ّمِۡن أ

����Và người mù và người sáng mắt không như nhau; bóng 
tối và ánh sáng cũng thế; bóng mát và cái nóng cũng thế. 
Người sống và người chết cũng không giống nhau. Quả 
thật, Allah có thể làm cho người nào mà Ngài muốn nghe 
được; nhưng Ngươi (Muhammad) không thể làm cho 
người nào nằm dưới mộ nghe được. Bởi vì quả thật, 
Ngươi chỉ là một Người báo trước. Quả thật, TA (Allah) 
cữ phái Ngươi (Muhammad) mang chân lý đến, Ngươi 
vừa là người báo tin vui vừa là người cảnh báo, và không 
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một cộng đồng nào mà không có một Người cảnh báo 
đến với họ���� (Chương 35 – Fatir, câu 24). 

Quả thật, tôi kêu gọi tất cả những con người chính 
trực hãy hướng về Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa cầu xin Ngài 
sự phù hộ, hãy ngửa đôi bàn tay lên cao cầu xin Ngài hướng 
dẫn đến với chân lý, với con đường được chỉ đạo, xin Ngài 
soi sáng trái tim, xin Ngài phù hộ tránh xa Shaytan, xin Ngài 
cữu rỗi khỏi Hỏa Ngục và xin Ngài ban sư thành công ở nơi 
Thiên Đàng. 

Quí độc giả hãy nói: Lạy Allah, Thượng Đế của đại 
Thiên thần Jibril, Mi-ka-il, Đấng Am tường ở cõi vô hình, 
Đấng phán xét các bề tôi của Ngài, xin Ngài hướng dẫn bề 
tôi đến nơi chân lý bởi quả thật Ngài hướng dẫn ai Ngài 
muốn đến con đương ngay chính. 

Và hãy nói: Lạy Allah, xin Ngài hãy cho bề tôi thấy 
điều chân lý, hãy phù hộ bề tôi đi theo điều chân lý, hãy cho 
bề tôi thấy điều lệch lạc và sai trái và hãy phù hộ bề tôi tránh 
xa nó. 

اNمد هللا رب العا/} وص^ اهللا وسلم E أ�ف األنبياء وا/رسل} 
  .?مد وE آW وصحبه أ2ع}

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, cầu xin bằng an và 
phúc lành cho vị Nabi, vị Thiên sứ cao quý nhất 
Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả các bạn 
đạo của Người. 
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