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“Ta laø Con ñöôøng, 

Chaân lyù vaø Nguoàn soáng. 

Neáu khoâng nhôø Ta, 

khoâng ai ñöôïc ñeán vôùi Cha.” 
Giæng 14:6 
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4. ñåo nào cÛng vÆy?  
(Are all religions the same?) 

 
 

“ChÌ có niŠm tin CÖÇÓc m§i ÇÜ®c s¿ cÙu r‡i.” ñây là câu mà chính tôi cÛng không thích nói gì 
cho mÃy. ñây là m¶t trong nh»ng lš do nhà tri‰t h†c vô thÀn Bertrand Russel tØ chÓi niŠm tin CÖÇÓc.  
Khi nghe câu nói nÀy thì hÀu nhÜ nh»ng ngÜ©i nghe ÇŠu cho r¢ng, ngÜ©i nói câu Çó là kiêu ngåo, 
cuÒng tín hay có ÇÀu óc hËp hòi.  

Nhìn chung có m¶t sÓ ngÜ©i cho r¢ng, chÌ có m¶t tôn giáo mà thôi, nhÜng có hàng træm biŒt hiŒu 
(versions) khác nhau.  Hay chúng ta thÜ©ng nghe câu nói: “ñåo nào cÛng vÆy!” hay là “ñÜ©ng nào 
cÛng vŠ Lamã!” hay là “ñåo nào cÛng dåy æn hiŠn ª lành!”.  Có phäi Çåo nào cÛng vÆy không?  HÒi-
giáo, PhÆt-giáo, Kh°ng-giáo, ƒn-Ç¶ giáo, và niŠm tin CÖ-ÇÓc ÇŠu giÓng nhau, ÇŠu th© chung m¶t 
ñÙc Chúa Tr©i mà chÌ khác nhau ª danh tØ xÜng hô mà thôi sao? 

 
Có 3 lš do mà ngÜ©i ta thÜ©ng ÇÜa ra Ç‹ cho r¢ng, tÃt cä các tôn giáo ÇŠu giÓng nhau: 

1.  H† nói r¢ng, nh»ng ngÜ©i cho r¢ng, chÌ có Çåo mình là Çúng thôi.  Thì nh»ng ngÜ©i Çó 
là có tÃm lòng hËp lÜ®ng và cÓ chÃp (intolerance). 

2.  Không có tôn giáo nào mà hÖn tôn giáo khác cä. M‡i m¶t tôn giáo có lë thÆt riêng cûa 
tôn giáo mình.  Ch£ng hån nhÜ: Có 5 ngÜ©i mù lÃy tay r© m¶t con voi.  NgÜ©i thÙ nhÃt 
r© vào cái vòi, thì cho r¢ng con voi cÛng nhÜ con r¡n l§n.  NgÜ©i thÙ nhì r© vào cái tai, 
thì nghï r¢ng không, con voi cÛng nhÜ cái quåt. NgÜ©i thÙ ba r© vào cái chân, thì hình 
dung r¢ng không, con voi cÛng nhÜ cái cây. NgÜ©i thÙ tÜ r© vào cái mình, thì cho r¢ng 
không, con voi cÛng nhÜ bÙc tÜ©ng.  NgÜ©i thÙ næm thì r© vào cái Çuôi, thì cho r¢ng 
không, con voi cÛng nhÜ s®i dây.  Næm ngÜ©i ÇŠu r© m¶t con vÆt, nhÜng ÇŠu cho là 
khác nhau. ñÓi v§i tôn giáo thì cÛng vÆy, cách thÙc thì khác nhau, nhÜng chÌ có m¶t 
mà thôi. 

3.  Cæn bän vŠ s¿ dåy d‡ cûa h‰t thäy các Çåo giáo ÇŠu giÓng nhau, có nghïa là tÃt cä ÇŠu 
dåy: “æn hiŠn, ª lành, tránh d»”. 

 
 Có phäi các tôn giáo ÇŠu giÓng nhau, và ÇÜ©ng nào cÛng vŠ Lamã không?   

Câu trä l©i ÇÜÖng nhiên là không!  TrÜ§c h‰t chúng ta cÀn phäi bi‰t r¢ng, tÃm lòng hËp lÜ®ng và cÓ 
chÃp khác v§i lë thÆt.  N‰u tôi có m¶t chi‰c xe BMW mà cái th¡ng Çang bÎ hÜ và hai v® chÒng k‰ bên 
nhà qua hÕi mÜ®n Ç‹ chª v® vào nhà thÜÖng sanh.  N‰u tôi nói r¢ng, xe tôi không có th¡ng, cho nên 
anh không lái ÇÜ®c.  NhÜ vÆy tôi có tÃm lòng ích k› hay hËp lÜ®ng không? hay là tôi nói s¿ thÆt.  ThÙ 
nhì, thí dø cûa 5 ngÜ©i mù r© m¶t con voi, có s¿ mâu thuÄn là: Làm sao 5 ngÜ©i mù Çó bi‰t mình 
Çang r© con voi? S¿ sai lÀm cûa câu chuyŒn là tÃt cä các ngÜ©i mù Çã bi‰t trÜ§c ÇiŠu mình muÓn 
chÙng minh, Çó là câu chuyŒn cho bi‰t trÜ§c là h† Çang r© con voi.  ThÙ ba, niŠm tin CÖ-ÇÓc hoàn 
toàn khác v§i các tôn giáo khác, nói nhÜ vÆy không phäi nh»ng ngÜ©i có niŠm tin CÖ-ÇÓc cho mình 
hay hÖn, ho¥c tÓt hÖn nh»ng ngÜ©i khác.  NhÜng s¿ khác biŒt là ª nÖi møc tiêu.  NiŠm tin cûa các tôn 
giáo khác là vŠ vÃn ÇŠ (chû thŠ) (subject faith), còn niŠm tin CÖ-ÇÓc là møc tiêu (khách thŠ) (object 
faith), có nghïa là møc tiêu cûa niŠm tin CÖ-ÇÓc là Jêsus Christ, vì chính Ngài phán r¢ng: “Ta là 
ÇÜ©ng Çi, lë thÆt, và s¿ sÓng, ch£ng bªi ta thì không ai ÇÜ®c Ç‰n cùng Cha.” (Giæng.14:6) 
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Nh»ng ngÜ©i lÆp lên các tôn giáo khác dåy r¢ng, “ñây là ÇŠu ta dåy, hãy tin ÇŠu ta dåy, hãy Çi 
theo tri‰t lš cûa ta”.  Còn ñÙc Chúa Jêsus thì nói r¢ng: “Hãy theo ta” (MathiÖ.9:9).   Nh»ng ngÜ©i 
lãnh Çåo cûa các tôn giáo khác nói r¢ng: “Các ngÜÖi nghï th‰ nào ÇŠu ta dåy?”.  Còn ñÙc Chúa Jêsus 
thì nói r¢ng: “Các ngÜÖi nói ta là ai?” (Luca.9:20). 

NiŠm tin CÖ-ÇÓc không phäi là m¶t tôn giáo (religion), mà là s¿ tÜÖng giao gi»a loài ngÜ©i và ñÙc 
Chúa Tr©i.  Các tôn giáo dåy loài ngÜ©i t¿ làm nên s¿ cÙu r‡i cho chính mình, nhÜng ÇÓi v§i niŠm tin 
CÖ-ÇÓc thì s¿ cÙu r‡i không phäi Ç‰n tØ loài ngÜ©i, mà là ñÙc Chúa Tr©i.  CÖ-ÇÓc giáo không phäi là 
m¶t t° chÙc vŠ tín lš hay Çåo lš, mà là m¶t NgÜ©i.  NgÜ©i Çó là Chúa Jêsus Christ, là ñÙc Chúa Tr©i. 
 

HÀu h‰t nh»ng tôn giáo ÇŠu dåy r¢ng: “Hãy làm cho ngÜ©i khác nh»ng gì mình muÓn ngÜ©i khác 
làm cho mình.”  NhiŠu ngÜ©i tÜªng r¢ng Çó cÛng là giáo lš chính cûa niŠm tin CÖ-ÇÓc;  nhÜng ÇiŠu 
nÀy không Çúng.  S¿ trª ngåi cûa loài ngÜ©i chúng ta không phäi là không bi‰t ÇiŠu tÓt Ç‹ làm, hay là 
không muÓn làm ÇiŠu tÓt, nhÜng mà là không Çû næng l¿c Ç‹ làm ÇiŠu tÓt.  ñây chính là Çi‹m khác 
biŒt gi»a các tôn giáo khác v§i niŠm tin CÖ-ÇÓc, có nghïa là bi‰t mình là t¶i nhân, không Çû sÙc Ç‹ 
làm nên s¿ cÙu r‡i, hay làm ÇËp lòng ñÙc Chúa Tr©i.  Cho nên nh© ân Çi‹n Ngài, xin ÇÜ®c tha t¶i 
cho, hòa phøc låi v§i ñÙc Chúa Tr©i và m©i ThÀn Linh cûa Ngài vào lòng giúp mình Ç¡c th¡ng ÇÜ®c 
t¶i l‡i. 
 

ñÓi v§i niŠm tin CÖ-ÇÓc s¿ tha t¶i là m¶t món quà cûa ñÙc Chúa Tr©i ban cho ch§ không ai có th‹ 
làm ÇÜ®c. Kinh Thánh cho chúng ta bi‰t r¢ng, viŒc làm công bình cûa loài ngÜ©i cÛng nhÜ cái aó 
nh§p mà thôi (Êsai.64:6).  Ch£ng có m¶t ngÜ©i công bình nào cä, dÅu m¶t ngÜ©i cÛng không (Thi-
thiên.14:3; 53:3; Rôma.3:10).  Kinh Thánh nói rÃt rõ r¢ng, Ãy là nh© ân Çi‹n , bªi ÇÙc tin, mà chúng 
ta ÇÜ®c s¿ cÙu r‡i, ÇŠu Çó không phäi Ç‰n tØ chúng ta, mà là s¿ ban cho cûa ñÙc Chúa Tr©i.  ƒy 
ch£ng phäi bªi viŒc làm Çâu, hÀu cho không ai khoe mình (Êphêsô.2:8-9).  ChÌ có ÇÙc tin vào Chúa 
Jêsus Christ mà thôi ch§ không vào m¶t ngÜ©i khác, k‹ cä PhÆt Thích Ca, Kh°ng Tº, Läo Tº, 
Muhammad v.v... 
 

TÃt cä nh»ng ngÜ©i sáng lÆp nên các tôn giáo ª trên trái ÇÃt nÀy, không m¶t ai cho mình là tØ ñÙc 
Chúa Tr©i Ç‰n, ho¥c ngang hàng v§i ñÙc Chúa Tr©i, hay là ñÙc Chúa Tr©i cä, chÌ có m¶t mình Chúa 
Jêsus Christ mà thôi (MathiÖ.10:40; 11:27; 28:19; Giæng.3:35; 5:17-18,22-23; 8:19; 10:30,36-38; 
12:44-45; 14:1,7-11; 15:23-24; 16:28; 17:10,21-23).  CÛng không m¶t ai có quyŠn tha t¶i nhÜ Chúa 
Jêsus Christ (MathiÖ.26:28; Mác.2:1-12; Luca.7:48-49).  Ngoài ra còn rÃt nhiŠu ÇiŠu n»a, ch£ng hån 
nhÜ: ChÌ có Chúa Jêsus Christ m§i ban cho s¿ sÓng, Ngài là ñÃng phán xét, Ngài làm nhiŠu phép lå, 
Ngài ch‰t và sÓng låi...  Kinh Thánh cho chúng ta bi‰t rÃt rõ r¢ng, n‰u chúng ta không tin Chúa Jêsus 
Christ nhÜ l©i Ngài nói, thì chúng ta vÅn ch‰t trong t¶i l‡i chúng ta (Giæng.8:24) 
 

Các tôn giáo khác ÇŠu hoàn toàn khác v§i niŠm tin CÖ-ÇÓc, thí dø nhÜ: PhÆt giáo (Buddhism), và 
ƒn-Ç¶ giáo (Hinduism) tØ chÓi s¿ hiŒn h»u cûa ñÙc Chúa Tr©i nhÜ Kinh Thánh nói Ç‰n (a personal 
God).  ñÓi v§i PhÆt giáo và ƒn-Ç¶ giáo thì không có gì là phåm t¶i v§i m¶t ñÃng tÓi cao nhÜ Kinh 
Thánh nói Ç‰n, nhÜng mà là tác Ç¶ng cûa luÆt nhân-quä mà thôi.  Kh°ng giáo (Confucianism) thì dåy 
vŠ Çåo ÇÙc luân lš cÜ xº ª Ç©i hÖn là vŠ loài ngÜ©i v§i ñÙc Chúa Tr©i.  ñåo giáo cûa Lão-Tº 
(Taoism) là m¶t tri‰t lš Ç‹ giäi nghïa vŠ nh»ng ÇiŠu trong vÛ trø mà thôi và vÛ trø nÀy ÇÀy nh»ng s¿ 
ÇÓi nghÎch nhau, ch£ng hån nhÜ: thiŒn và ác, nam và n», dÜÖng và âm, sáng và tÓi, sÓng và ch‰t v.v...  
Nh»ng s¿ ÇÓi nghÎch nÀy cuÓi cùng thì cÛng quÃn quít nhau và cân b¢ng nhÜ dÃu hiŒu “yin yang”, 
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hi‹u bi‰t ñåo giáo cÛng nhÜ š thÙc r¢ng, nh»ng s¿ ÇÓi nghÎch là m¶t, ho¥c Çúng và sai hiŒp thành 
m¶t vÆy.  Còn ngÜ©i lÆp lên HÒi giáo (Islam) là Muhammad, ñÙc Chúa Tr©i cûa HÒi giáo là Allah 
ch§ không phäi ñÙc Chúa Tr©i Ba Ngôi cûa niŠm tin CÖ-ÇÓc.  Allah có nhiŠu tiên tri, sáu tiên tri l§n 
là: Adam, Noah, Abraham, Môise, Chúa Jêsus và Muhammad là tiên tri cuÓi cùng và l§n hÖn h‰t 
thäy.  Kinh quan tr†ng cûa HÒi giáo là Qur’an, quan tr†ng hÖn næm sách luÆt pháp cûa Môise, Thi-
thiên, và bÓn sách Phúc âm.  Các viŒc làm cûa con ngÜ©i ÇÜ®c Ç¥t trên cân Ç‹ ÇÎnh vào ÇÎa ngøc hay 
thiên Çàng. 

 
Trong khi Çó Kinh Thánh cûa niŠm tin CÖ-ÇÓc (hay là L©i cûa ñÙc Chúa Tr©i) cho bi‰t r¢ng: 
1.  Có m¶t ñÙc Chúa Tr©i TÓi Cao, vô sª bÃt næng, vô sª bÃt tri, vô sª bÃt tåi, h¢ng h»u h¢ng 

còn (infinite), tåo d¿ng nên vÛ trø nÀy trong Çó có loài ngÜ©i và muôn vÆt.  Khi loài ngÜ©i 
phåm t¶i, thì chÌ Ngài m§i ban cho s¿ cÙu r‡i.  

2.  ñ¥t tâm cûa niŠm tin CÖ-ÇÓc là vào sº kiŒn cûa Chúa Jêsus Christ, s¿ giáng sinh, s¿ ch‰t, 
s¿ sÓng låi và s¿ trª låi cûa Ngài.  Nh»ng tôn giáo khác thì cæn cÙ vào nh»ng ÇiŠu dåy cûa 
ngÜ©i sáng lÆp nên tôn giáo h†. 

3.  Trong lÎch sº nhân loåi chÌ có Chúa Jêsus Christ là ngÜ©i Çã Ç¡c th¡ng tº thÀn.  Nh»ng 
giáo chû cûa các tôn giáo khác Çã ch‰t và xÜÖng cÓt h† vÅn còn Çó.  NhÜng mÒ mã cûa 
Jêsus Christ thì trÓng không. B¢ng chÙng s¿ sÓng låi cûa Ngài vÅn còn n¢m trong lÎch sº.  
S¿ sÓng låi cûa Ngài chÙng tÕ r¢ng, Ngài là ñÜ©ng ñi, Lë ThÆt và S¿ SÓng, ch£ng bªi 
Ngài thì không ai ÇÜ®c Ç‰n cùng ñÙc Chúa Tr©i. 

4.  Martin Luther rÃt Çúng khi ông ta nói r¢ng, tÃt cä các tôn giáo trên th‰ gi§i h†p nhau låi và 
cuÓi cùng thì chÌ có hai tôn giáo mà thôi, m¶t là tôn giáo vŠ t¿ mình làm nên s¿ cÙu r‡i, 
hai là tôn giáo bªi ân Çi‹n.  NŠn täng cûa tÃt cä các tôn giáo là t¿ mình làm nên s¿ cÙu r‡i, 
nhÜng niŠm tin CÖ-ÇÓc thì låi khác.  ñÓi v§i niŠm tin CÖ-ÇÓc s¿ cÙu r‡i Ç‰n bªi ân sûng 
cûa ñÙc Chúa Tr©i, ñÙc Chúa Tr©i bi‰t r¢ng, loài ngÜ©i không th‹ nào có th‹ t¿ cÙu mình 
ÇÜ®c, vì ngÜ©i là phåm nhân hay phåm t¶i.  Chính vì vÆy ñÙc Chúa Tr©i m§i hå sanh làm 
con ngÜ©i, sÓng m¶t Ç©i sÓng hoàn häo, vô t¶i, Ç‹ rÒi chÎu ch‰t thay cho con ngÜ©i t¶i l‡i.  
ñ‹ hÀu cho loài ngÜ©i nh© vào s¿ hoàn häo cûa Ngài mà ÇÜ†c s¿ cÙu r‡i, và phøc hòa låi 
v§i ñÙc Chúa Tr©i. 

5.  Kinh Thánh cho chúng ta bi‰t r¢ng, chÌ có m¶t ñÙc Chúa Tr©i, ch£ng có ñÙc Chúa Tr©i 
nào tåo thành trÜ§c và sau. Ngoài ñÙc Chúa Tr©i cûa Kinh Thánh ra, không có m¶t ñÙc 
Chúa Tr©i nào cä (Êsai.43:10-11).  Kinh Thánh cÛng cho bi‰t là ch£ng có s¿ cÙu r‡i trong 
ñÃng nào khác, vì ª dÜ§i tr©i ch£ng có m¶t danh nào khác Ç‹ ban cho loài ngÜ©i Ç‹ chúng 
ta nh© Çó mà ÇÜ®c cÙu (Công-vø.4:12), chÌ có danh Jêsus Christ mà thôi.  ChÌ có m¶t ñÙc 
Chúa Tr©i và chÌ có m¶t ñÃng trung gian ª gi»a ñÙc Chúa Tr©i và loài ngÜ©i, tÙc là Chúa 
Jêsus Christ. (I-Timôthê.2:5)  

 
 Tôi xin ÇÜa m¶t thí dø tåi sao chúng ta nên Ç¥t niŠm tin vào Chúa Jêsus Christ thay vì các tôn giáo 
khác: 
 N‰u bån Çang ª trong m¶t ngôi biŒt th¿ to l§n có 3 cºa ra vào, nhÜng bån không bi‰t lÓi ra vào, 
n‰u có lºa Çang cháy và bån g¥p 3 ngÜ©i Ç‹ hÕi lÓi ra.  NgÜ©i A nói r¢ng cä 3 cºa ÇŠu ra ÇÜ®c.  NgÜ©i 
B cÛng nói nhÜ vÆy.  NhÜng ngÜ©i C thì nói r¢ng, cºa 1 và 2 không ra ÇÜ®c, chÌ có cºa 3 m§i ra ÇÜ®c. 

N‰u bån là ngÜ©i có suy nghï, thì tôi ch¡c là bån së nghe l©i cûa ngÜ©i C mà ra cºa 3.  N‰u ngÜ©i 
A và ngÜ©i B Çúng, thì theo ngÜ©i C cÛng có lÓi thoát, vì ngÜ©i A và B ÇŠu nói là 3 cºa ÇŠu ra ÇÜ®c.  
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NhÜng ngÜ®c låi n‰u bån nghe l©i ngÜ©i A và B, tÙc là ra cºa 1 và 2; n‰u ngÜ©i A và B Çúng thì 
không sao, nhÜng n‰u ngÜ©i C Çúng thì bån së không có lÓi thoát. 

ñó là s¿ khác biŒt gi»a các tôn giáo và niŠm tin CÖ-ÇÓc.  N‰u các tôn giáo khác có lÓi thoát thì 
niŠm tin CÖ-ÇÓc cÛng có lÓi thoát, vì cºa nào cÛng ra ÇÜ®c, hay là ÇÜ©ng nào cÛng vŠ ÇÜ®c Lamã.  
NhÜng ngÜ®c låi, n‰u chÌ có cºa cûa niŠm tin CÖ-ÇÓc m§i có lÓi thoát, thì các cºa cûa tôn giáo khác 
ÇŠu không có lÓi thoát.  Nói tóm låi chÌ có cánh cºa cûa Chúa Jêsus m§i có lÓi thoát mà thôi. 
 

Có nhiŠu ngÜ©i tin v§i tín cách mù quán.  ñôi lúc bi‰t tôn giáo mà mình tin có s¿ mâu thuÄn trong 
Çó, nhÜng cÙ Çánh trÓng läng và không nghï Ç‰n, xem nhÜ là không có gì cä; ch£ng hån nhÜ: nói vŠ 
s¿ luân hÒi cûa ƒn-Ç¶ giáo, sª dï m¶t ngÜ©i sÓng trong hoàn cänh Çau thÜÖng kh° sª trong Ç©i nÀy là 
do bªi viŒc ác mà ngÜ©i Çó Çã làm trong Ç©i trÜ§c, cÙ Çi ngÜ®c låi mãi không bi‰t cho Ç‰n lúc nào së 
ngÜng, chúng ta thÃy có 3 ÇiŠu mà lš thuy‰t vŠ s¿ luân hÒi không giäi nghïa ÇÜ®c:  

1.  Khi b¡t ÇÀu có con ngÜ©i, thì ngÜ©i tÓt có trÜ§c hay ngÜ©i xÃu có trÜ§c?  CÛng nhÜ câu 
hÕi vŠ cái trÙng và con gà, con gà có trÜ§c, hay là cái trÙng có trÜ§c.   

2.  Thí dø nhÜ ngÜ©i tÓt có trÜ§c Çi, ki‰p sau trª thành ngÜ©i xÃu, và ki‰p sau n»a trª thành 
ngÜ©i xÃu, và cÙ Çi dòng quanh mãi. 

3.  N‰u hoàn cänh Çau thÜÖng kh° sª cûa m¶t ngÜ©i trong Ç©i nÀy là do bªi viŒc ác mà 
ngÜ©i Çó Çã làm trong Ç©i trÜ§c, thì chúng ta không cÀn giúp Çª ngÜ©i Çó. Vì n‰u chúng 
ta giúp Çª ngÜ©i Çó thì chÌ làm håi thêm mà thôi, vì ngÜ©i Çó së không trä n® ÇÜ®c cho 
Ç©i trÜ§c, và n‰u không trä n® ÇÜ®c cho Ç©i trÜ§c thì së ti‰p tøc ª trong hoàn cänh kh° sª 
Çó mãi và cÙ Ç©i nÀy sang ki‰p kia mà së không ÇÜ®c sung sÜ§ng cho Ç‰n khi trä song 
món n® cûa Ç©i trÜ§c.  Cho nên khi chúng ta giúp Çª nh»ng ngÜ©i ª trong hoàn cänh Çau 
kh°, thì Çã làm håi h† rÒi. 

 
Khi vÎ giáo sÜ tôi h†c, Çi qua xÙ HÒi giáo Ç‹ giäng Tin Lành, và g¥p m¶t anh HÒi giáo hÕi ông ta 

nghï th‰ nào vŠ Muhammad. 
 

Anh HÒi giáo:  Ông nghï th‰ nào vŠ Muhammad? 
 
Giáo sÜ:   TrÜ§c khi trä l©i, xin anh cho tôi hÕi vài câu, m¶t tiên tri cûa ñÙc Chúa Tr©i có th‹ nói 
dÓi không? 
 
Anh HÒi giáo:  Không. 
 
Giáo sÜ:   Chúa Jêsus Christ có phäi là m¶t tiên tri không? 
 
Anh HÒi giáo:  Phäi. 
 
Giáo sÜ:   Muhammad có phäi là m¶t tiên tri không? 
 
Anh HÒi giáo:  Phäi. 
 
Giáo sÜ:   Muhammad có nói r¢ng, Chúa Jêsus Christ là m¶t tiên tri không? 
 
Anh HÒi giáo:  Có. 
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Giáo sÜ:   Chúa Jêsus Christ là m¶t tiên tri, Muhammad là m¶t tiên tri, và m¶t tiên tri cûa ñÙc 
Chúa Tr©i không th‹ nói dÓi? 
 
Anh HÒi giáo:  ñúng. 
 
Giáo sÜ:  N‰u m¶t tiên tri cûa ñÙc Chúa Tr©i không th‹ nói dÓi, thì tåi sao Chúa Jêsus cho mình là 
tiên tri l§n hÖn h‰t, ngang hàng v§i ñÙc Chúa Tr©i, ñÃng ÇÀu tiên và ñÃng cuÓi cùng.  Trong khi Çó 
Muhammad Ç‰n sau và cho mình, là ñÃng tiên tri l§n Chúa Jêsus? N‰u Chúa Jêsus Çúng thì 
Muhammad sai, vì Chúa Jêsus cho mình là ñÃng l§n hÖn h‰t, ñÃng ÇÀu tiên và cuÓi cùng.  NhÜng 
Muhammad Ç‰n sau låi cho mình l§n hÖn Chúa Jêsus.  NhÜ vÆy Muhammad Çã nói láo rÒi. NgÜ®c låi, 
n‰u Chúa Jêsus sai, thì Muhammad cÛng sai luôn.  Vì Muhammad nói Chúa Jêsus là m¶t tiên tri, 
nhÜng trong trÜ©ng h®p nÀy, Chúa Jêsus Çã nói dÓi rÒi và n‰u nói dÓi thì không phäi là m¶t tiên tri. 
 

Khi nghe Ç‰n Çây thì anh HÒi giáo quay m¥t låi và bÕ Çi. 
 

Nh»ng ÇiŠu trên cho chúng ta thÃy r¢ng, các tôn giáo ÇŠu có s¿ mâu thuÄn, hoàn toàn dåy trái 
ngÜ®c låi v§i niŠm tin và Kinh Thánh cûa CÖ-ÇÓc.  N‰u s¿ dåy bäo cûa các tôn giáo trái ngÜ®c låi v§i 
niŠm tin CÖ-ÇÓc, thì làm sao tÃt cä ÇŠu giÓng nhau ÇÜ®c.  N‰u m¶t ngÜ©i thÆt lòng tra xét kÏ càng thì 
së thÃy r¢ng giáo lš cûa các tôn giáo khác thÆt khác biŒt v§i niŠm tin CÖ-ÇÓc và ch¡c ch¡n là m†i 
ÇÜ©ng së không ÇÜa vŠ Lamã, không dÅn Ç‰n m¶t ñÙc Chúa Tr©i giÓng nhau.  Chúng ta có th‹ nói 
h®p lš r¢ng, các tôn giáo ÇŠu có th‹ sai, nhÜng không có th‹ giÓng nhau và Çúng h‰t ÇÜ®c.  
 
 Trong tÃt cä các tôn giáo, không có m¶t tôn giáo nào có nŠn täng Ç‹ giäi thích ÇÜ®c bÓn ÇiŠu dÜ§i 
Çây m¶t cách h®p lš mà không có s¿ mâu thuÄn ÇÜ®c, ngoåi trØ niŠm tin CÖ-ÇÓc. 

1.  S¿ khªi ÇÀu cûa cûa vÛ trø và nhân loåi. (Origin) 
2.  Tình trång hiŒn tåi. (Condition) 
3.  S¿ cÙu r‡i. (Salvation) 
4.  NÖi ÇÜa Ç‰n. (Destination) 


