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Kinh Thánh
1.
Có phải Những lời của Đức Chúa Trời là vĩnh hằng
và không hề thay đổi? (Lev-iMahfuz)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ê-sai 40:8 - Cỏ xanh cũng héo,Hoa nở cũng tàn.Nhưng lời
Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi.
Giăng 1:1-3 - Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật
chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
1 Phi-e-rơ 1:23 - anh em đã được lại sanh, chẳng
phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng
hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của
Ðức Chúa Trời.
------------------------------------------------Yunus 10:64 - Họ sẽ nhận tin mừng ở đời này và ở Ðời
sau. (Bởi vì) chẳng có gì thay đổi trong các Lời phán
của Allah. Ðó là một sự thành tựu vĩ đại.
Lưu ý: Trong lịch sử Hồi giáo Islam, có hai quan điểm
đối lập về chủ đề này và cũng vì vậy mà người hồi giáo
Muslim có nội chiến. Các Mu'tazelites trả lời "Không"
với câu hỏi này, và người Ash'arites trả lời "Có". Hầu
hết người Hồi giáo ngày nay sẽ trả lời “có”.

2.
Có phải Kinh Thánh Bible là những lời dạy của Đức
Chúa Trời? (Tevrat, Zebur & Injil)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Rô-ma 15:4 - Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ
chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của
Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy.
1 Cô-rinh-tô 14:37 -Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay
là được Ðức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết
rằng đều tôi viết cho anh em đây là mạng lịnh của Chúa.
------------------------------------------------Nisa 4:136 - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tin
tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài và Kinh sách
(Qur'an) mà Ngài đã ban xuống cho Thiên sứ của
Ngài và Kinh sách mà Ngài đã ban xuống trước đây.
Ankebut 29:46– và nói “Chúng tôi tin tưởng nơi điều đã
được ban xuống cho chúng tôi và điều đã được ban xuống
cho quí vị.
Shura 42:15 –“ Ta tin nơi điều mà Allah đã ban
xuống trong Kinh sách… Không có việc tranh cãi
giữa bọn ta và các người.

3.
Có phải Đức Chúa Trời đặc biệt chọn người Do Thái
để truyền đạt những lời tiên tri
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Rô-ma 3:1-2 - 1Vậy thì, sự trổi hơn của người Giu-đa
là thể nào, hay là phép cắt bì có ích gì chăng? 2Ích
lớn đủ mọi đàng. Trước hết là điều nầy: ấy là lời
phán của Ðức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa.
Rô-ma 9:4 - tức dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những
sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật
pháp, sự thờ phượng và lời hứa
------------------------------------------------Ankebut 29:27 -Và TA đã ban cho Người Ishaaq và
Ya'qub và làm cho con cháu của Người tiếp thu mặc
khải và Kinh sách và ban cho Người phần thưởng ở
trên trần thế;
Jathiyah 45:16 -Và chắc chắn TA đã ban cho con cháu
Israel Kinh sách, và luật lệ và việc tiếp thu thiên
khải và cung dưỡng họ với lương thực tốt và sạch và
đã ưu đãi họ hơn thiên hạ.

4.
Có phải Đức Chúa Trời đã ban cho các nhà tiên tri
những quyền năng để chứng minh rằng những nhà
tiên tri là của Chúa Trời?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 10:1—2 - hầu cho ngươi thuật cùng con
và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên dân
Ê-díp-tô, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các
ngươi biết rằng ta là Ðức Giê-hô-va.
Hê-bơ-rơ 2:4 -…Ðức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ
sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Ðức
Thánh Linh
------------------------------------------------Bakara 2:92 -…Và chắc chắn Musa (Môi-se) đã đến gặp
các ngươi với những bằng chứng rõ rệt…
Al-i İmran 3:49 -…Và Ta sẽ chữa lành những người
mù bẩm sinh và những người mang bệnh cùi; và Ta
sẽ làm cho người chết sống lại với sự chấp thuận
của Allah…Quả thật, trong sự việc đó là một Dấu
hiệu cho các ngươi nếu các ngươi có đức tin
Al-i İmran 3:183 -… Hãy nói:đã có những Thiên sứ
được phái đến với các người với những bằng chứng rõ
rệt và với điều mà các ngươi đã nói đến.

5.
Có phải Đức Chúa Trời “mong muốn” bảo vệ tất cả
những Kinh Thánh của Ngài khỏi những sự thay đổi
chỉnh sửa nhằm phục vụ lợi ích cá nhân?
(Mục tiêu / Niyet)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ê-sai 14:24 & 26-27 - 24 Ðức Giê-hô-va vạn quân đã thề
rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã
toan sẽ đứng vững. 26Ðó là ý chỉ đã định nghịch cùng
cả đất; đó là tay đã giá trên hết thảy các nước. 27Vì
Ðức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi
được? Tay Ngài đã giang ra, thì ai day lại được?
Ma-thi-ơ 24:35 - 35Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói
chẳng bao giờ qua đi.
------------------------------------------------Hijr 15:9-….Quả thật, TA đã ban Dhikr xuống và
chính TA sẽ bảo quản Nó.
Saffat 37:3 & 7 -…3Các vị tuyên đọc Lời Nhắc nhở
(Qur'an)7. Và canh giữ nó xa khỏi mọi tên Shaytan
phản nghịch;

6.
Đức Chúa Trời “có thể” bảo vệ được tất cả Kinh
Thánh của Ngài tránh bị kẻ xấu lợi dụng thay đổi
chỉnh sửa nhằm phục vụ mục đích cá nhân?
(Sức Mạnh / Kudret)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ê-sai 46:9-10 -9 vì ta là Ðức Chúa… 10 Mưu của ta sẽ
lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.
Mác 12:24 - … chẳng phải các ngươi lầm, vì không biết
Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Ðức Chúa Trời sao?
Lu-ca 21:33 - …Trời đất sẽ qua, song lời ta nói
sẽ không qua đâu.
Giăng 10:35 - ..nếu Kinh Thánh không thể bỏ được..
------------------------------------------------En'am 6:115 -…Không ai có thể thay đổi được Lời
phán của Ngài
Yunus 10:64 -… chẳng có gì thay đổi trong các Lời
phán của Allah. Ðó là một sự thành tựu vĩ đại.
Jinn 72:26-28…26Duy chỉ Ngài biết điều bí mật.
Bởi thế, Ngài không tiết lộ điều bí mật của Ngài
cho một ai. 28.Hầu Ngài biết họ đã truyền đạt
Thông điệp của Rabb của họ hay chưa điều.

7.
Phải chăng Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan, quỷ dữ
hay con người thay đổi biến tấu văn bản gốc của
Kinh Thánh nhằm ngăn cản “mục đích” and “quyền
năng” của Ngài? (Tahrif bi’l-lafz)
Kinh Thánh
Không / Không Kinh Qur'an
Ê-sai 55:11 - thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ
miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ
làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai
khiến nó.
Lu-ca 16:17 - Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ
trong luật pháp phải bỏ đi.
------------------------------------------------Hajj 22:52 - ..Và không một Thiên sứ hay một Nabi
nào mà TA đã cử đến trước Ngươi, thì Shaytan thừa
cơ xen vào đưa đề nghị sửa đổi điều mà Người muốn.
Nhưng Allah hủy bỏ điều mà Shaytan đã xúi giục,
rồi Allah tiếp tục xác nhận những Lời mặc khải của
Ngài bởi vì Allah Toàn Tri, Chí Minh.
Saffat 37:3 & 7 - …3Các vị tuyên đọc Lời Nhắc nhở…7. Và
canh giữ nó xa khỏi mọi tên Shaytan phản nghịch.
Hakka 69:44-47 & 51 -44 Và nếu Người bịa đặt những lời
lẽ mà chúng bảo là lời lẽ của TA (Allah),47 Bởi thế,
không một ai trong các người có thể che chở Người. 51.
Nhưng Nó là Chân-lý được khẳng định chắc chắn.

8.
trích dẫn sai hoặc diễn giải Kinh Thánh một cách sai
trái? (Tahrif bi’l-ma’na)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Tít 1:10—11 – 10 Vả, có nhiều người nhứt là trong
những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay
nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi.
11 Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy,
và phá đổ cả nhà người ta
------------------------------------------------Ali-İmran 3:78 - Và quả thật, một thành phần của họ đã
uốn lưỡi khi đọc Kinh sách khiến các người tưởng lầm
đó là điều nằm trong Kinh sách trong lúc đó không
phải là điều nằm trong Kinh sách; và họ bảo điều đó
do Allah ban xuống nhưng thực sự đó không phải là
điều do Allah ban xuống; và họ nói dối rồi đổ thừa
cho Allah trong lúc họ biết.

9.
Những người cho rằng Kinh Thánh đã bị chỉnh sữa hoặc
thay đổi nhằm phục vụ lợi ích cá nhân, có phải những
người này đã phạm vào tội xem thường quyền năng của Đức
Chúa Trời với ngụ ý rằng Đức Chúa Trời đã không hề biết,
không hề quan tâm và đã không hề làm gì khi Kinh Thánh
bị chỉnh sửa? (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ê-sai 14:24 & 27 -….24 Chắc thật, sự ta đã định sẽ
xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững…27. Tay Ngài
đã giang ra, thì ai day lại được?
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255 -…20. Allah có quyền chi phối trên
tất cả vạn vật.255. Allah! Không có Thượng Ðế nào khác
ngoài Ngài, Ðấng Hằng sống,Ngài không buồn ngủ, cũng
không ngủ…Ngai vàng của Ngài bao trùm cả các tầng
trời và trái đất; và việc quản lý trời đất không làm
cho Ngài mỏi mệt bởi vì Ngài là Ðấng Tối Cao, Ðấng
Chí Ðại.

10.
Những người cho rằng Kinh Thánh đã bị chỉnh sửa
hoặc biến tấu nhằm phục vụ lợi ích cá nhân, có
phải những người này đã phạm tội cho rằng Sa-tan
trên cả Đức Chúa Trời, rằng Sa-tan đã chiến thắng
Đức Chúa Toàn Năng trong trận chiến Kinh Thánh?
(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Thi-thiên 94:7-9 - Ðức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu, Ðức
Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý vào. 9.Ðấng đã gắn tai
há sẽ chẳng nghe sao?
------------------------------------------------Yunus 10:21 - họ bày mưu chống lại các Dấu hiệu
của TA.Quả thật, các Thiên sứ (Thiên thần) của TA
đã ghi chép tất cả các kế hoạch mà các người đang
mưu toan.
Taha 20:5 & 51-52 -5.Ðấng (Allah) Rất mực Ðộ
lượng lên ngôi trên chiếc Thiên Ngai. 51.Thế điều
kiện của các thế hệ trước?..52 (Musa) đáp: “Rabb
của tôi biết rõ điều kiện của họ trong Sổ sách;
Rabb của tôi không hề nhầm lẫn cũng không quên sót

11.
Có phải Đức Chúa Trời có cách để bảo vệ một số phần trong Kinh Thánh? El-Adl, ElHadi, El-Mumim, El-Muksit)
Kinh Thánh
Không / Không Kinh Qur'an
Thi-thiên 12:6-7 - 6Các lời Ðức Giê-hô-va là lời trong
sạch, Dường như bạc đã thét trong nồi dót bằng gốm, Luyện
đến bảy lần. 7Hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ các người
khốn cùng, Hằng bảo tồn họ cho khỏi dòng dõi nầy.
Lu-ca 21:33 - 33Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ
không qua đâu.
------------------------------------------------Tevbe 9:111 - …Một Lời hứa đã ràng buộc Ngài (Allah)
trong (Kinh) Taurah, Injil và Qur'an. Và ai giữ trọn
lời hứa hơn Allah?
İbrahim 14:47 - …Bởi thế, chớ nghĩ rằng Allah sẽ
thất hứa với các Thiên sứ của Ngài. Chắc chắn Allah
là Ðấng Toàn Năng, nắm việc trừng phạt
Hajj 22:47 - …Allah không bao giờ thất hứa trong Lời hứa
của Ngài.

12.
Có phải Kinh Thánh của Đức Chúa Trời là không thể thay đổi và là tiêu
chuẩn phổ quát mà dựa vào đó mà Đấng Tạo Hóa sẽ phán xét nhân loại
vào Ngàn Phán Quyết? (El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Giăng 12:48 -…Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh
lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng,
chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng.
Khải-huyền 20:12 - Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn
và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra.
những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ
như lời đã biên trong những sách.
------------------------------------------------Hijr 15:9-10 – 9 Quả thật, TA đã ban Dhikr xuống và
chính TA sẽ bảo quản Nó.10 Và quả thật, trước Ngươi
TA đã cử phái các Thiên sứ đến với những giáo phái
xa xưa.
Zumar 39:69-70 -…69quyển Sổ (của mỗi người) sẽ
được mang đến mở trước mặt; các vị Nabi và các
người làm chứng sẽ được triệu đến trước mặt và họ
sẽ được phán xử công bằng và sẽ không bị đối xử bất
công một tí nào. 70Và mỗi người sẽ được thanh toán
đầy đủ về việc y đã làm bởi vì Ngài (Allah) Biết rõ
những điều họ đã làm.

13.

Tín đồ có được phép tin một phần này của Kinh thánh và không tin vào
một khác của Kinh Thánh có được không?
Kinh Thánh
Không / Không Kinh Qur'an
Công-vụ các Sứ-đồ 20:27 - Vì tôi không trễ nải một
chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của
Ðức Chúa Trời.
2 Ti-mô-thê 3:16 -…Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức
Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ
trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
------------------------------------------------Bakara 2:85 - Há các ngươi chỉ tin một phần Kinh sách
và phủ nhận phần còn lại?
Bakara 2:136 & 285 -136 Các người hãy bảo: “Chúng
tôi tin tưởng nơi Allah và các điều đã được ban
xuống cho chúng tôi…và các điều đã được ban xuống
cho Musa (Môi-se) và 'Isa (Giê-su).285 Chúng tôi
không phân biệt một vị nào trong các Thiên sứ của
Ngài.. Chúng tôi nghe và vâng lời.
Al-i İmran 3:84 & 119..84 Chúng tôi không phân biệt một
vị nào giữa Họ. 119 các ngươi tin tưởng toàn bộ Kinh
sách (Qur'an).
Lưu ý: Kinh Thánh chứa hơn 90% Sách Thánh mà
người Hồi giáo được yêu cầu phải tin: đó là
Tevrat, Zebur, Injil và Qur’an.

14.

Có phải Đấng Tạo Hóa muốn những tín đồ của Ngài phải học và nghe theo
tất cả các Kinh Thánh của Ngài?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
1 Ti-mô-thê 4:15-16 – 15.Hãy săn sóc chuyên lo những
việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.
16.Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải
bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ
nghe con sẽ được cứu.
2 Ti-mô-thê 2:15 -Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng
Ðức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách
được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79 - Hãy là bầy tôi tôn thờ Rabb
(Allah)” bởi vì các người đã từng dạy Kinh sách và
trao giồi học hỏi nó.”
Lưu ý: Tevrat, Zebur and Injil có chứa 90% nội dung Kinh Thánh mà Tín Đồ
Hồi Giáo được yêu cầu noi theo và Thánh Thư Koran chỉ chiếm 10%.
Kinh Thánh Bible: Từ = 783, 137 từ, Mẫu tự = 3, 566,480
Thánh Kinh Koran: Từ = 77,934 từ, Mẫu tự = 326,048

15.
Tuân thủ những gì trong Kinh Thánh dạy là điều kiện
chính yếu để được “ban phước lành” trong đời sống?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-27 - 26Kìa, ngày nay ta
đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả:
27sự phước lành, nếu các ngươi nghe theo các điều răn
của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13 - ….Nếu ngươi nghe theo
các điều răn của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà
ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và
nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi
ngày nay, mà xây qua bên hửu hoặc bên tả, đặng đi
theo hầu việc các thần khác
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19 -.. Ngày nay, ta bắt trời và
đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt
ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả.
------------------------------------------------Bakara 2:2-4 – 2.Ðây là Kinh Sách, không có gì phải ngờ
vực cả, (dùng làm) Chỉ đạo cho những người ngay chính sợ
Allah..3. Những ai tin…4. Và những ai tin tưởng nơi những
điều đã được ban xuống cho Ngươi và những điều đã được
ban xuống vào thời trước Ngươi; và họ tin chắc chắn về
Ðời Sau;5. Họ là những người theo đúng sự hướng dẫn của
Rabb (Allah) của họ và là người sẽ thành đạt.

16.

Phải chăng những người từ chối đọc và làm theo
Kinh Thánh thì đều bị phạm tội là ngoại đạo?
(Kâfir)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Giê-rê-mi 11:3 - …Ðáng rủa thay là người không
nghe lời giao ước nầy…
Hê-bơ-rơ 12:25-29 -..25 Anh em hãy giữ, chớ từ chối
Ðấng phán cùng mình;29 vì Ðức Chúa Trời chúng ta là
đám lửa hay thiêu đốt.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49 - 36Còn những ai bài bác các Lời
mặc khải cuả TA và còn tỏ ra khinh miệt chúng thì
sẽ là cư dân của Lửa; chúng sẽ vào ở trong đó đời
đời. 40 những ai đã bài bác các Lời mặc khải của TA
(Allah) và khinh thường chúng thì không có một cánh
cửa nào của bầu trời sẽ được mở ra cho 41 Họ sẽ có
một cái giường trong Lửa với các tấm phủ bên trên.
Ankebut 29:46-47 -46 Và chỉ tranh luận với Người
dân Kinh sách với thái độ nhã nhặn 47.Và chỉ
những kẻ vô đức tin mới phản đối các Lời mặc khải
của TA.

17.
Có phải cuốn sách Khải Huyền (cuốn cuối cùng trong bộ Kinh Tân Ước) là cuốn
Kinh Thánh kinh điển?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Khải-huyền 22:18-19 -18 Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe
lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách
tiên tri nầy điều gì, thì Ðức Chúa Trời sẽ thêm
cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy.
19Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách
tiên tri nầy, thì Ðức Chúa Trời sẽ cất lấy phần
họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra
trong sách nầy.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 – …19.Quả thật, Chính đạo đối
với Allah là Islam. Và những ai đã được ban cấp
Kinh sách sau khi đã tiếp thu mọi hiểu biết, vì
đố kỵ mà đâm ra tranh chấp; và ai phủ nhận các
Lời mặc khải của Allah thì quả thật Allah rất
nhanh trong việc xử lý.20 Nếu họ theo Islam thì
chắc chắn họ sẽ được hướng dẫn;

18.
Có phải để kinh Koran được coi là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời thì
Koran cần phải hài hòa hoàn chỉnh với những đoạn Kinh Thánh trong
Bible đã được truyền đạt lại trước đây?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
1 1 Cô-rinh-tô 14:32-33 - 32Tâm thần của các đấng
tiên tri suy phục các đấng tiên tri. 33Vả, Ðức
Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn
là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội
thánh của các thánh đồ.
Ga-la-ti 1:8 - Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng
tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em
một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho
anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!
2 Giăng 1:9 - Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo
đạo Ðấng Christ, thì người ấy không có Ðức Chúa
Trời.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85 -Và ai tìm kiếm một tôn giáo khác
Islam thì điều đó sẽ không bao giờ được chấp nhận từ
y; và ở Ðời sau y sẽ là một kẻ thua thiệt.
Ahzab 33:40 -Muhammad không phải là người cha của
một ai trong số đàn ông của các người. Ngược lại,
Người là Thiên sứ và là Ấn tín của các Nabi .

19.
Does the Qur’an contain fundamental doctrinal and
Có phải Thánh Kinh Koran có sự khác biệt cơ bản về giáo lý và lịch sử
hoàn toàn khác với những gì có trong Kinh Thánh Bible?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
1 Giăng 2:22-24 - 23Ai chối Con, thì cũng không có Cha:
ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa. 24Còn như các con,
điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con.
Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình,
thì các con cũng sẽ ở trong Con và trong Cha.
2 Giăng 1:9 - Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo
đạo Ðấng Christ, thì người ấy không có Ðức Chúa Trời.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197 -196.Quả thật, Nó đã được nhắc qua
trong các Kinh sách cũ .197 Và há Nó không là một Dấu
hiệu cho họ bởi vì những người có học trong số con
cháu Israel đã công nhận Nó?
Fussilat 41:43 -Những điều mà chúng nói cho Ngươi chẳng
khác nào điều đã được bêu cho các Thiên sứ trước Ngươi.

20.
Khái niệm về “truyền cảm hứng” hay “khải huyền” trong Thánh Kinh Koran có
giống như trong Kinh Thánh Bible không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
2 Ti-mô-thê 3:16 -Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức
Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ
trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
2 Phi-e-rơ 1:20-21 - 20Trước hết, phải biết rõ rằng
chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý
riêng giải nghĩa được. 21Vì chẳng hề có lời tiên
tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là
Ngài Ðức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi
Ðức Chúa Trời.
------------------------------------------------Nisa 4:163 -TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi giống
như việc TA đã mặc khải cho …'Isa (Giê-su) và
Sulayman; và
En'am 6:19 & 93 -19 Hãy bảo: “Cái gì có giá trị lớn nhất
về bằng chứng?” và Kinh Qur’an này đã được mặc khải cho
Ta hầu dùng cảnh cáo các người và bất cứ ai mà nó có thể
tiếp xúc. 93. Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói
dối rồi đổ thừa cho Allah hoặc đã nói: “Tôi đã nhận điều
mặc khải” trong lúc y đã không nhận một điều mặc khải
nào

21.

Người Do Thái hay người Kitô giáo có chấp nhận Thánh Kinh Koran là
Sách Thánh hay không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:20-22 - 20Còn kẻ tiên tri có
lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu
người nói hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ
tiên tri ấy phải chết. 22. ví bằng lời người nói không
xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Ðức Giê-hô-va
chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói
ra: chớ sợ người.
Ê-sai 8:20 - Hãy Theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân
chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó
------------------------------------------------Nisa 4:82 - Tại sao chúng không chịu nghiền ngẫm về
Qur'an? Nếu nó từ một Ðấng nào không phải là Allah
ban xuống thì chắc chắn chúng sẽ thấy trong đó có
nhiều mâu thuẫn.
Shu’ara 26:196-197 -196 Quả thật, Nó đã được nhắc qua
trong các Kinh sách cũ. 197 Và há Nó không là một Dấu
hiệu cho họ bởi vì những người có học trong số con cháu
Israel đã công nhận Nó?

22.

Có phải sau khi Đức Chúa Trời gửi Kinh Thánh đến cho nhân loại, sau đó
có phải Ngài cảm thấy cần chỉnh sửa hoặc bỏ một số câu trong Kinh
Thánh? (Mensuh & Nesih)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Thi-thiên 89:34 - …Ta sẽ không hề bội giao ước ta,
Cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta.
Lu-ca 16:17 -…Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ
trong luật pháp phải bỏ đi.
Giăng 10:35 - …..lời Ðức Chúa Trời phán đến là các
thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được,
------------------------------------------------Bakara 2:106 - Bất cứ một câu kinh nào mà TA
(Allah) hủy bỏ hoặc bỏ quên thì sẽ được TA thay
thế bằng một câu kinh tốt hơn hoặc tương đương. Há
ngươi (hỡi người!) không biết rằng Allah có quyền
trên tất cả mọi vật?
Ra'd 13:39 - Allah xóa đi hoặc giữ lại điều nào mà Ngài
muốn. Và Ngài giữ Quyển Kinh Mẹ với Ngài.
Nahl 16:101 - Và khi TA thay thế một câu kinh (của Qur'an)
bằng một câu kinh khác, và Allah biết rõ điều mà Ngài ban
xuống, thì họ bảo Ngươi chỉ là một kẻ bịa đặt.
İsra 17:86 - Và nếu muốn, TA sẽ tước lấy những điều mà
TA đã mặc khải cho Ngươi; rồi Ngươi sẽ không tìm được
một vị bảo hộ nào giúp Ngươi chống lại TA;

23.
Có phải Thánh Kinh Koran đến từ “Đấng Tạo Hóa” và đã bị quỷ dữ can thiệp
chỉnh sửa và điều này chính là dấu hiệu tốt cho thấy Thánh Kinh Koran thật sự
đến từ Đức Chúa Trời?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giăng 14:30 - ...vì vua chúa thế gian nầy hầu đến;
người chẳng có chi hết nơi ta.
2 1 Cô-rinh-tô 4:3—4 -..3Nếu Tin Lành của chúng
tôi còn che khuất, 4cho những kẻ chẳng tin mà
chúa đời nầy đã làm mù lòng họ…
------------------------------------------------Fatih 1:1 -Nhân danh Allah, Ðấng Rất Mực Ðộ Lượng, Ðấng
Rất Mực Khoan Dung.
Yunus 10:37 -Và Kinh Qur'an này không thể do ai
khác ngoài Allah làm ra; từ Rabb của vũ trụ.
Ahkaf 46:29-30-Và khi TA đã quay một nhóm Jinn
hướng về phía Ngươi lắng nghe Qur'an.30 Kinh sách
đã được ban xuống sau Musa, xác nhận lại điều đã
có trước nó, hướng dẫn đến Chân lý và chính đạo.

24.
Có thật sự cần thiết khi Kinh Thánh lặp lại nhiều lần sự bất tuân của Satan?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 7:15-20 - 15Hãy coi chừng tiên tri giả, 16Các
ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.
Giăng 8:44-49 - 44Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà
sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha
mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền
giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu.
46Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng?
------------------------------------------------Nahl 16:98 - …Vậy khi đọc Qur'an, Ngươi hãy cầu
xin Allah che chở tránh xa Shaytan, đáng tống
xuất.
Sebe 34:8 & 46 -…8. Phải chăng Y đã nói dối rồi đổ
thừa cho Allah? hay là Y bị qủy ám? Không, những ai
không tin tưởng nơi Ðời sau thì sẽ bị trừng phạt và
lầm lạc rất xa.46 người bạn (Muhammad) của các
người đã không bị quỷ ám.
Tekvir 81:22 & 25 -22.Và người Bạn của các ngươi
không bị mất trí;25 Và Nó (Qur'an) không phải là
lời nói của Shaytan đáng tống xuất.
Ghi chú: Nhà Tiên Tri Muhammad (SAW) thường phủ nhận rằng Ông bị quỷ ám:
15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51.

Thiên Chúa và Thánh Allah
25.

Có phải Người Do Thái, Người Đạo Thiên Chúa và Người Hồi Giáo Muslim
đều tin rằng chỉ có “một” Đấng Tạo Hóa duy nhất mà thôi?(Vahdet-i
Vüjüd)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4 - Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe:
Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một
không hai.…
Ê-phê-sô 4:4-6 – …4.Chỉ có…5. một Chúa, 6.chỉ có một Ðức
Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi
người.
1 Ti-mô-thê 2:5-6 -…Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời…
Gia-cơ 2:19 - Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời
mà thô
------------------------------------------------Bakara 2:163 - …Và Thượng Ðế của các người là một
Thượng Ðế Duy nhất.
Nisa 4:87 & 171 -… 87.Allah! Không có Thượng Ðế nào
khác ngoài Ngài…171 .Allah là Thượng Ðế Duy nhất.
Maide 5:73 - …chỉ có một Thượng Ðế duy nhất.
Nahl 16:22 & 51 -22. Thượng Ðế của các người là một
Thượng Ðế Duy nhất…51 Chớ tôn thờ hai thần linh
Kasas 28:70 - Và Ngài là Allah. Không có Thượng Ðế nào khác
ngoài Ngài.
İhlas 112:1 - Hãy bảo: “Ngài, Allah, là Một (Duy nhất).

26.

Có phải hầu hết các nhân vật và thuộc tính tự nhiên của Thánh Allah
trong Thánh Kinh Koran đều giống những thuộc tính của Đức Chúa Trời
trong Kinh Thánh Bible? (Esmaül-Husna)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ê-sai 40:28 - Ngươi không biết sao, không nghe sao?
Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðức Giê-hô-va, là Ðấng
đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt;
sự khôn ngoan Ngài không thể dò.
------------------------------------------------Bakara 2:255 - Allah! Không có Thượng Ðế nào khác
ngoài Ngài, Ðấng Hằng sống, Ðấng Tự hữu và Nuôi
dưỡng vạn vật . Ngài không buồn ngủ, cũng không
ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là
của Ngài. Ngài là Ðấng Tối Cao, Ðấng Chí Ðại.
Hashr 59:23 - Ngài là Allah, Ðấng mà ngoài Ngài không có
Thượng Ðế nào khác; Ðức Vua, Ðấng Linh Thiêng, Ðấng Ban
sự Bằng An, Ðấng bố Ðức Tin, Ðấng Bảo Vệ An Ninh, Ðấng
Toàn Năng, Ðấng Không Cưỡng lại được, Ðấng Tự Hào.

27.

Are the “God” of the Bible and the “Allah” of the
Qur’an one and the same entity?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 - Ðức Chúa Trời phán rằng: Ta là
Ðấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho
dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Ðấng Tự Hữu đã sai ta đến
cùng các ngươi.
1 Giăng 5:20 -Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy
chính Ngài là Ðức Chúa Trời chân thật và là sự
sống đời đời.
2 Giăng 9 -Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo
Ðấng Christ, thì người ấy không có Ðức Chúa Trời. Còn
ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Ðức Chúa
Cha và Ðức Chúa Con.
------------------------------------------------Ankebut 29:46 - Và chỉ tranh luận với Người dân
Kinh sách…bảo họ: “Chúng tôi tin tưởng nơi điều
đã được ban xuống cho chúng tôi và điều đã được
ban xuống cho quí vị. Và Thượng Ðế của chúng tôi
và Thượng Ðế của quí vị chỉ là Một (Thượng Ðế)
duy nhất.
Safat 37:126 - …Allah, Rabb (Ðấng Chủ Tể) của các
người và là Rabb của tổ tiên xa xưa của các người..

28.

Is God’s eternal and unchangeable name “Yahweh”?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15 - Ðức Chúa Trời lại phán
cùng Môi-se rằng: Ngươi sẽ nói cho dân Y-sơ-ra-ên
như vầy: Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của tổ phụ các
ngươi, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời
của Y-sác, Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, sai ta đến
cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy
sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời
Giăng 8:58 - Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật,
quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa
có Áp-ra-ham, đã có ta
------------------------------------------------A'raf 7:180 - Allah có các tên gọi tốt đẹp nhất; do đó
hãy gọi Ngài bằng các tên gọi đó. Và hãy lánh xa
những kẻ báng bổ tên gọi của Ngài. Họ sẽ lãnh đủ về
tội của họ.
Isra 17:110 - Cầu nguyện Allah hay cầu nguyện ArRahmaan , cầu nguyện Ngài với bất cứ danh xưng nào
(đều tốt cả)
Lưu ý: Tên đặc biệt và vĩnh hằng của Đức Chúa Trời
“Yahweh” được sử dụng 6,823 lần trong Kinh Thánh
nhưng không được tìm thấy ở tất cả 99 tên của Thượng
Đế (Esmaül-Husna) trong Kinh Qur'an. Cf. Taha 20: 8,
Rahman 55:78 & Hashr 59:24.

29.
Có câu nào trong Kinh Thánh gọi Thiên Chúa là “Thánh” không?(elKuddus)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ê-sai 6:3 - Thánh thay, thánh thay, thánh thay là
Ðức Giê-hô-va vạn quân…
Ê-sai 40:25 - Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai?
Ai sẽ bằng ta?
Ê-sai 57:15 - Ðấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng,
danh Ngài là Thánh
Giăng 17:11 - Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh,
Khải-huyền 4:8 - …Thánh thay, thánh thay, thánh
thay là Chúa
------------------------------------------------Hashr 59:23 -. Ngài là Allah, Ðấng mà ngoài Ngài
không có Thượng Ðế nào khác; Ðức Vua, Ðấng Linh
Thiêng.
Jum’a 62:1 - Mọi vật trong các tầng trời và mọi
vật dưới đất đều tôn vinh Allah, Ðấng Hoàng Ðế,
Ðấng Linh thiêng, Ðấng Toàn Năng, Ðấng Chí Minh.
Ghi Chú: Việc gọi Thiên Chúa là Thánh chỉ được nhắc hai lần trong Thánh
Kinh Koran và 450 lần trong Kinh Thánh Bible.

30.

Trong những nhân vật và sự kiện xuất hiện trong Kinh Thánh, có bao
giờ Đấng Tạo Hóa tự cho mình là “Cha” không?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ê-sai 63:16 - …Ngài là Cha chúng tôi, danh Ngài là
Ðấng Cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời…
Ma-thi-ơ 5:45 & 48 -45. hầu cho các ngươi được làm con
của Cha các ngươi ở trên trời;48 như Cha các ngươi ở
trên trời là trọn vẹn.
Giăng 8:41 - chúng tôi chỉ có một Cha, là Ðức Chúa Trời.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Ðấng sáng tạo các tầng trời và trái
đất. Làm sao Ngài có thể có được một đứa con trai
trong lúc Ngài không có bạn đời?
Furkan 25:2 - Ngài đã không nhận ai làm con trai của
Ngài; và cũng không có một vị hợp tác nào trong việc
thống trị của Ngài
Jinn 72:3 - …Quả thật, Uy Quyền của Rabb của
chúng tôi hết sức tối cao, Ngài (Allah) không có
vợ cũng không có con.

31.

Thiên Chúa có tự hào là thuộc tính nhân vật của Đấng Tạo Hóa?(elMütekebbir)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Thi-thiên 101:5 - Còn kẻ nào có mắt tự cao và
lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi.
Châm-ngôn 6:16 - …Có sáu điều Ðức Giê-hô-va ghét,
Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc
Ê-sai 57:15 – Ðấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng,
danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong
nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau
đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh
của những kẻ khiêm nhường,
1 Giăng 2:16 -và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ
Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.
------------------------------------------------Hashr 59:23 -Ngài là Allah, Ðấng mà ngoài Ngài
không có Thượng Ðế nào khác; Ðức Vua, Ðấng Linh
Thiêng, Ðấng Ban sự Bằng An, Ðấng bố Ðức Tin,
Ðấng Bảo Vệ An Ninh, Ðấng Toàn Năng, Ðấng Không
Cưỡng lại được, Ðấng Tự Hào.

32.

Trong số các nhân vật và các thuộc tính của Thiên Chúa có phải Thiên
Chúa cho biết rằng Ngài là “Đấng Cứu Rỗi” không?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ê-sai 43:3 & 11 -3 Vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời
ngươi, Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa ngươi..11
Ấy chính ta, chính ta là Ðức Giê-hô-va, ngoài ta
không có cứu chúa nào khác.
Ô-sê 13:4 - chính ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi
từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô,
Lu-ca 2:11 - ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh
cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.
Tít 1:4 - nguyền xin con được ân điển và sự bình an
ban cho bởi Ðức Chúa Trời, là Cha, và bởi Ðức Chúa
Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta!
Tít 2:10-13 -10 Cứu Chúa chúng ta, trong mọi đường…13
Ðức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Ðức Chúa
Jêsus Christ.
Tít 3:4-6 -4 Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, mà
Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Ðức Chúa
Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta;
Giu-đe 1:25 - …Ðức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta
------------------------------------------------Lưu ý: Thuộc tính của Thiên Chúa được nhắc đến như là “Đấng Cứu Rỗi” xuất hiện 39
lần trong Kinh Thánh Bible nhưng không hề thấy nhắc đến trong Kinh Koran

33.

Trong Kinh Thánh khi Đấng Tạo Hóa nói đến chính Ngài, có phải Ngài dùng danh
từ nhân xưng là “Chúng ta”?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 1:26 - Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy
làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.
Sáng-thế Ký 11:6-7 -6 Ðức Giê-hô-va phán rằng…7. hôi!
chúng ta, hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó,
İsaiah 6:8 - Ðoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng:
Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa
rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.
Giăng 17:11 - Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn
ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin
gìn giữ họ trong danh Cha
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72 -57. TA đã tạo hóa các
người, nhưng tại sao các người không xác nhận (việc
Phục sinh)?58 Há các người thấy cái mà các người đã
cho xuất ra? 59. Há các người thấy cái mà các người
đã cho xuất ra?
İnsan 76:23 -… TA (Allah) đã ban Qur'an xuống cho
Ngươi theo từng giai đoạn.

34.

Khái niệm “Đức Chúa Trời Ba Ngôi” có được chấp nhận không? (Đức
Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Con và Thánh Thần)
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 11:6-7 -….6 Ðức Giê-hô-va phán rằng,7
hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó…
Ma-thi-ơ 28:19-20 -18 Chúa Jêsus 19. Vậy, hãy đi
dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con,
và Ðức Thánh Linh.
Ê-phê-sô 4:4-6 –4.Chỉ có một thân thể, một Thánh
Linh…5. chỉ có một Chúa. 6 chỉ có một Ðức Chúa
Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi
người
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64 -chúng ta không kết hợp bất cứ ai
(cái gì) với Ngài
Nisa 4:171 - Hỡi Người dân Kinh sách!. Masih 'Isa
(Giê-su) đứa con trai của Maryam, chỉ là một
Thiên sứ tin tưởng nơi Allah… Và chớ nói 'Ba'
(ngôi). Từ bỏ nó tốt cho các người hơn. Quả thật,
Allah là Thượng Ðế Duy nhất. Ngài quá siêu phàm
về việc có một đứa con trai!
Maide 5:72-73 -… chắc chắn là không có đức tin
những ai nói: “Masih (Giê-su)… 73 Allah là vị thứ
ba trong Ba (ngôi).

35.
Có bao giờ Đức Chúa Trời cáo buộc Chúa Jêsus đã làm điều sai trái
hoặc Chúa Jêsus đã từng nói dối Đức Chúa Trời để che dấu những việc
làm sai trái?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giăng 8:46 -… Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được
chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta?
Tít 1:2 -…. trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Ðức
Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước.
1 Phi-e-rơ 2:21-23 -21Ðấng Christ…22Ngài chưa hề phạm
tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá
------------------------------------------------Ma’ida 5:116 - Allah bảo: Hỡi 'Isa (Giê-su), con
trai của Maryam! Có phải Ngươi đã nói với nhân
loại: “Hãy nhận Ta và Mẹ của Ta làm hai Thượng Ðế
bên cạnh Allah? ('Isa) thưa: “Ngài thật quang vinh!
Bề tôi không bao giờ có thể nói được điều mà bề tôi
không có quyền nói. Nếu bề tôi có nói ra điều đó
thì chắc chắn Ngài đã biết nó. Ngài biết hết mọi
điều trong tâm tư của bề tôi trong lúc bề tôi không
biết một tí gì nơi Ngài. Quả thật Ngài, chỉ riêng
Ngài mới biết rõ điều vô hình.

36.
Có phải Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa ở nơi xa xôi và là Đấng siêu
phàm vì vậy hiếm khi Ngài thể hiện quyền năng hay hiếm khi để lại dấu
tích của Ngài trong lịch sử nhân loại?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21 - Ðức Giê-hô-va đi trước
dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn
đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng
cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm
Xuất Ê-díp-tô Ký 16:9-10 -9. Môi-se nói… cho cả
hội chúng Y-sơ-ra-ên…10. thấy sự vinh quang của
Ngài hiện ra trong đám mây.
1 Sa-mu-ên 12:16 -Vậy, bây giờ hãy đứng tại đây,
đặng xem việc lớn mà Ðức Giê-hô-va sẽ làm trước
mắt các ngươi.
------------------------------------------------En'am 6:37-38 -37Và họ nói như sau: “Tại sao
không có một Dấu lạ nào từ Rabb của Y được ban
xuống cho Y?” Hãy bảo họ: “Thật ra Allah thừa sức
ban xuống một Dấu lạ nhưng đa số bọn họ không
biết.”38
Tevbe 9:30-31 -…30 Allah….31. Ngài Rất mực Quang vinh,
không can hệ gì đến điều mà họ đã kết hợp với Ngài.

37.
Đức Chúa Trời có bao giờ để con người trên trái đất được nhìn thấy
Ngài không? (Theophany or Ru’yetullah)
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11 & 18-23 - 11Ðức Giê-hô-va đối
diện phán cùng Môi-se… 18Tôi xin Ngài cho tôi xem sự
vinh hiển của Ngài! 23Ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy
phía sau ta; nhưng thấy mặt ta chẳng được.
Dân-số Ký 12:7-8 – 7.Tôi tớ Môi-se…8…Ta nói chuyện
cùng người miệng đối miệng… và người thấy hình Ðức Giêhô-va.

------------------------------------------------En'am 6:103 -… Không cái nhìn nào bắt kịp Ngài
A'raf 7:143 - Musa (Musa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi!
Xin Ngài hiện ra trước mặt để cho bề tôi nhìn thấy
Ngài.” (Allah) phán: “Ngươi không bao giờ nhìn thấy TA…

Lokman 31:16 -Allah vẫn thừa khả năng mang nó đến
Lưu ý: Các Thần Hiển khác trong Kinh Thánh: Gen. 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; Ex.
3:2-4:17; Ex. 24:9-11; Deut. 31:14-15; Job 38-42.

38.
Ngoài Mặc Khải của Đức Chúa Trời, Ngài có bao giờ nói chuyện trực
tiếp với con người không?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Giô-ên 2:28 - Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên các loài xác
thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri;

1 1 Cô-rinh-tô 14:1-4 & 24-25 -1Hãy nôn nả tìm kiếm tình
yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng,
nhứt là sự ban cho nói tiên tri…4. gây dựng cho Hội
thánh.24. Song nếu ai nấy đều nói tiên tri, mà có người
chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi
người bắt phục, và bị mọi người xét đoán. 25. sự kín
giấu trong lòng họ đã tỏ ra; họ bèn sấp mặt xuống đất,
thờ lạy Ðức Chúa Trời, và nói rằng thật có Ðức Chúa Trời
ở giữa anh em.31Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói
tiên tri được cả
------------------------------------------------Tevbe 9:31 -…chỉ thờ phụng một Thượng Ðế Duy
nhất.
Shura 42:51 -….Chỉ thích hợp đối với một người
phàm khi Allah muốn phán bảo với y là bằng Thiên
khải (Mặc khải) hoặc từ sau một bức màn (vô hình)
hoặc cử phái một Thiên sứ (Thiên thần)…

39.

Đức Chúa Trời vô hạn có mong muốn có mối quan hệ
gần gũi và yêu thương với con người hữu hạn được
mệnh danh là “Con cái của Đức Chúa” hay không?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ô-sê 1:10 -… và chính nơi mà đã bảo chúng nó rằng:
Các ngươi chẳng phải là dân ta, sẽ lại bảo rằng: Các
ngươi là con trai của Ðức Chúa Trời hằng sống.
Ga-la-ti 4:6 - Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời
đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta…
1 Giăng 3:1-2 -…1Hãy xem Ðức Chúa Cha đã tỏ cho chúng
ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng
là con cái Ðức Chúa Trời…2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng
ta là con cái Ðức Chúa Trời…
-----------------------------------------------Maide 5:18 -Và người Do thái lẫn tín đồ Ki-tô
giáo đều nói: “Chúng tôi là các đứa con đáng yêu
của Allah.” Hãy bảo: “Nếu thế, thì tại sao Ngài
bắt phạt các ngươi vì tội lỗi của các ngươi?”
Không, các ngươi là những người phàm trong loài
người mà Ngài đã tạo.
Lưu ý: Thánh Kinh Koran phủ nhận rằng con Người
là Con của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa cũng được
cho là rất gần với con người: Cf. Enfal 8:24;
Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16.

40.

Có phải tình yêu của Đức Chúa Trời là vô điều kiện?
(el-Vedud)
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Rô-ma 5:8 - Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu
thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn
là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta
chịu chết.
1 Giăng 4:8-10 -8. vì Ðức Chúa Trời là sự yêu
thương.10.Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải
chúng ta đã yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng
ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.
-----------------------------------------------Bakara 2:195 & 276 -195. hãy làm tốt bởi vì quả
thật Allah yêu thương những người làm tốt.276. Allah
không yêu thương những kẻ phụ ơn và tội lỗi.
Al-i İmran 3:57 & 159 -57 Allah không yêu thương
những kẻ làm điều sai quấy.159Allah yêu thương những
người tin cậy mà phó thác cho Ngài.
Nisa 4:107 -Và chớ bênh vực những kẻ đã phản bội linh
hồn mình bởi vì quả thật Allah không yêu thương những
kẻ phản bội, tội lỗi.
Rum 30:45 -Ngài không thương yêu những kẻ vô đức tin.
Saf 61:4 -Allah yêu thương những ai chiến đấu cho con
đường (Chính nghĩa) của Ngài

41.

Có phải Đức Chúa Trời xem những các tín đồ như là
nộ lệ hay kẻ phục tùng của Ngài không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giăng 15:15 - …Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ
nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng
ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta
1 Phi-e-rơ 2:5 & 9-10 -5. và anh em cũng như đá sống,
được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh,
đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Ðức Chúa Jêsus
Christ mà đẹp ý Ðức Chúa Trời.9. 9Nhưng anh em là dòng
giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân
thánh là dân thuộc về Ðức Chúa Trời. 10anh em ngày trước
không phải là một dân, mà bây giờ là dân Ðức Chúa Trời,
trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.
------------------------------------------------Sad 38:83 -Ngoại trừ những người bề tôi được chọn
của Ngài trong chúng.
Zulmer 39:16-17 -. Bên trên chúng là các lớp màn
lửa và bên dưới chúng, các lớp khác. Allah dùng
nó mà làm run sợ các bầy tôi của Ngài như thế.
“Hỡi bầy tôi của TA! Hãy sợ TA.”
Shura 42:19 -…Allah Rất mực Nhân từ đối với bầy
tôi của Ngài.

42.

Có phải Đức Chúa Trời có sự thiên vị dành cho một
nhóm người đặc biệt hay không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Mác 12:14 - Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là người thật,
không lo sợ gì ai; vì thầy không xem bề ngoài người ta
Ga-la-ti 3:28 - Tại đây không còn chia ra người Giu-đa
hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người
tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Ðức
Chúa Jêsus Christ
Ê-phê-sô 6:9 - mình với chúng nó đều có một chủ chung ở
trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.
------------------------------------------------En'am 6:165 - Và Ngài đã nâng cấp bậc của người này
trội hơn người kia để Ngài có thể thử thách các người
với món quà mà Ngài đã ban cấp.
Nahl 16:71 & 75 -71 Allah đã ưu đãi một số người
này hơn một số người nọ.75. Vậy hai người đó có
bằng nhau chăng?
Ahzab 33:50 - Ngài (Allah) chấp thuận cho Ngươi cưới
các bà vợ… điều khoản này đặc biệt dành cho Ngươi chứ
không áp dụng đối với những người có đức tin khác.
Lưu ý: Cf. Hadith: Mishkat ul-Masabih, Vol. 3. p. 117
and Bukhari Vol. 1 no. 28 & 301; Vol. 2, No. 161.

43.

Có phải Đức Chúa Trời đặc biệt căm ghét những tội đồ và Ngài sẽ cho
một trong số họ xuống địa ngục?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ê-xê-chi-ên 18:23 & 32 -23 há chẳng thà vui về sự
nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao?32 ta
không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy
các ngươi hãy xây lại, mà được sống!
2 Phi-e-rơ 3:9 -Chúa không chậm trễ về lời hứa của
Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng
nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người
nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.
------------------------------------------------Maide 5:41 - …Ðó là những kẻ mà Allah không muốn
tẩy sạch tấm lòng. Chúng sẽ bị hạ nhục ở đời này
A’raf 7:179 - TA (Allah) sẽ đưa đa số Jinn và
người vào Hỏa ngục…Những kẻ như thế chẳng khác
nào thú vật; không… Chúng là những kẻ thờ ơ,
khinh suất.
Tevbe 9:55 -Alah chỉ muốn dùng những thứ đó để
trừng phạt chúng trên thế gian này; và để cho
linh hồn của chúng ra đi vĩnh viễn trong tình
trạng mất đức tin.

44.

Có phải Thượng Đế là tác giả của “Thiện” và “Ác” và Ngài trịu trách
nhiệm cho cả hai? (Hayır & Sher)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giê-rê-mi 29:11 - Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng
các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa…
Gia-cơ 1:13 - …Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói
rằng: Ấy là Ðức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Ðức Chúa
Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài
cũng không cám dỗ ai.
------------------------------------------------Bakara 2:26 -…. Allah làm cho nhiều người đi lạc.
Nisa 4:78-79 -….Và khi gặp một điều lành, chúng
nói: “Ðiều này do Allah ban cấp.”
Maide 5:14 -….Và trong số những người đã tự gọi mình là
tín đồ Ki-tô giáo, TA (Allah) đã nhận lời giao ước của họ
Enbiya 21:35 -…TA sẽ thử thách các người với điều
xấu và điều tốt. Và các người sẽ được đưa trở về
với TA.
Lưu ý: Trong Kinh Thánh có những nơi mà Đức Chúa Trời cho phép nghịch cảnh hay
thiên tai (không phải là ác quỷ) xảy đến với con người: Isa. 45: 7, Jer. 4: 6 và Amos 3: 6.
Nhưng Satan được xem là chủ nhân của cái ác: Jn. 8:44, 1 Jn. 3: 8.

45.
Có phải Đức Chúa Trời được miêu tả như người “giỏi mưu đồ” và giỏi
“giỏi lên kế hoạch”? (Makara)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ha-ba-cúc 1:13 - …Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự
dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược.
Xa-cha-ri 8:17 - …Chớ toan sự dữ trong lòng nghịch
cùng kẻ lân cận; và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là
những điều mà ta ghét, Ðức Giê-hô-va phán vậy.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54 - …Và chúng mưu định (hãm hại
'Isa) và Allah cũng hoạch định. Và Allah là Ðấng
Hoạch định Siêu việt.
Ra’d 13:42 - nhưng tất cả các kế hoạch đều là của Allah cả.
Lưu ý: Trong Kinh Thánh 'âm mưu' và 'mưu đồ' được xem là xấu xa và những hoạt
động này được quy cho Sa-tan, không phải là Đức Chúa Trời. Cf. Gen. 3:1, Est. 9:25,
Ps. 21:11, Ps. 36:4, Pro. 1:30, 2 Cor. 11:13-15, Eph. 6:11, 1 Pet 5:8-9, 2 John 1:7.

46.
Có phải Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm cho sự thù hận và căm ghét
giữa những người có đức tin khác?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giê-rê-mi 29:11 - …Ðức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý
tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình
an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự
trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.
Ha-ba-cúc 1:13 -…Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn
sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược.
------------------------------------------------Bakara 2:10 - …Trong lòng của chúng có một chứng
bệnh (giả dốiƯ). Allah làm cho bệnh tình của
chúng thêm trầm trọng.
Nisa 4:88 -… Allah lật đổ chúng vì những điều mà
chúng đã gây ra? Và ai mà bị Allah đánh lạc hướng
thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y một con
đường.
Maide 5:14 -…Và trong số những người đã tự gọi
mình là tín đồ Ki-tô giáo, TA (Allah) đã nhận lời
giao ước của họ
Maide 5:64 -…Người Do Thái… Và TA (Allah) đã khiến bọn
họ ác cảm và hận thù lẫn nhau cho đến Ngày Phục sinh.

47.

Có phải mục đích của Đức Chúa Trời là làm vững tin những tín đồ và
dẫn dắt họ lạc lối?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 18:11-14 -… 11.Vì Con người đã đến cứu
sự đã mất… 14.Cũng một thể ấy, Cha các ngươi ở
trên trời không muốn cho một đứa nào trong những
đứa trẻ nầy phải hư mất.
1 Ti-mô-thê 2:3-4 -…3. Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa
chúng ta,4.Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi
và hiểu biết lẽ thật.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26 -…7. Allah niêm kín tấm lòng của
chúng và lấy tấm màn bịt tai…15. Allah chế giễu lại
chúng và buông lỏng chúng lang thang vơ vẩn trong sự
thái quá…26. Allah làm cho nhiều người đi lạc.
Nisa 4:119 -…Và tôi sẽ đánh lừa chúng, xúi giục chúng
ảo vọng và chỉ huy chúng; bởi thế; và tôi sẽ chỉ huy
chúng, bởi thế chúng thay đổi sự tạo hóa của Allah…
A’raf 7:186 -…Ai mà Allah đánh lạc hướng thì y sẽ
không có một người hướng đạo; bởi vì Ngài bỏ mặc họ
lang thang vơ vẩn trong sự thái quá của họ.

48.

Có phải Đức Chúa Trời có tính cách và hành vi thất thường và kỳ quái?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Dân-số Ký 23:19 -…Ðiều Ngài đã nói, Ngài há sẽ
chẳng làm ư? Ðiều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng
làm ứng nghiệm sao?
Thi-thiên 119:90 -…Sự thành tín Chúa còn đời nầy đến
đời kia.
Ma-la-chi 3:6 - Vì ta là Ðức Giê-hô-va, ta không hề
thay đổi;
2 Ti-mô-thê 2:13 -…nếu chúng ta không thành tín,
song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự
chối mình được.
Tít 1:2 - .Ðức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa
từ muôn đời về trước
------------------------------------------------Hud 11:106-108- 106.Ðối với những ai bị họa thì
sẽ ở trong Lửa…107 Họ sẽ ở trong đó lâu bằng thời
gian… trừ phi Rabb của Ngươi muốn khác đi bởi vì
quả thật Rabb của Ngươi làm bất cứ điều gì Ngài
muốn.
Hajj 22:14 -…Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
Fatir 35:8 -…Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài
muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn
Buruj 85:16 -…Chủ nhân của Thiên ngai, Ðấng Quang
Vinh

49.
Có phải không được danh xưng bất cứ ai ngoài Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2-5 -…2. Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa
Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà
nô lệ….5. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó,
và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va
Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:7-9…7. Trước mặt ta ngươi chớ
có các thần khác…9. Ngươi chớ quì lạy trước các hình
tượng đó…vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức
là Ðức Chúa Trời kỵ tà.
Khải-huyền 22:8-9 -….8. tôi sấp mình xuống dưới chơn
thiên sứ…9. Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là
bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng
tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy.
Hãy thờ phượng Ðức Chúa Trời!
------------------------------------------------İsra 17:23 - Và Rabb (Allah) của Ngươi truyền
lệnh bảo các người chỉ được thờ phụng riêng Ngài.
Zariyat 51:56 - Và TA (Allah) đã tạo hóa loài
Jinn và loài người chỉ để chúng thờ phụng TA.

50.
Có phải Đức Chúa Trời ban hành sắc lệnh vĩnh hằng, ra lệnh cho tất cả
các thiên sứ: “Hãy cuối đầu trước A-đam”.
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ê-sai 14:12-17 -…12. Hỡi sao mai, con trai của sáng
sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống!..13. Ngươi vẫn
bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên
trên các ngôi sao Ðức Chúa Trời….14. Ta sẽ lên trên
cao những đám mây, làm ra mình bằng Ðấng Rất Cao.
Ê-xê-chi-ên 28:11-19 -…12. Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự
khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn…17. Lòng ngươi đã kiêu
ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm
cho ngươi làm hư khôn ngoan mình.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34 -…34. Và hãy nhớ khi TA (Allah) phán
cho các Thiên thần: “Hãy phủ phục trước Adam!” Do đó,
chúng phủ phục ngoại trừ Iblis. Nó từ chối và ngạo
mạn. Và nó trở thành một tên phản nghịch…
İsra 17:61-65 –61.Và khi TA phán cho các thiên
thần: “Hãy phủ phục trước Adam!” Chúng đều phủ
phục ngoại trừ Iblis. Nó thưa: “Bề tôi phải phủ
phục trước kẻ mà Ngài đã tạo bằng đất sét?”

The Holy Spirit,
Angels, Demons & Satan
51.
Có phải “Chúa Thánh Thần” được xem như là Đức Chúa Trời? (Ruh-ül Kudüs)
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Thi-thiên 139:7 -… Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa?
Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?
Giăng 4:24 -… Ðức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy
Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.
Công-vụ các Sứ-đồ 5:3-4 -…3. Hỡi A-na-nia, sao quỉ
Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối
cùng Ðức Thánh Linh…4. Ấy chẳng phải ngươi nói dối
loài người, bèn là nói dối Ðức Chúa Trời.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253 -…87. TA đã ban cho ‘Isa (Giê-su),
con trai của Maryam, những bằng chứng rõ rệt và hỗ
trợ Người với Ruh-al-Qudus (Thiên Thần Jibril).
Maide 5:110 -… Hỡi 'Isa (Giê-su), con trai của
Maryam!.. TA đã hỗ trợ Ngươi với Ruh al-Qudus (Thiên
thần Jibril)
Lưu ý: Có 113 địa điểm trong Kinh Thánh nơi Chúa
Thánh Thần được mô tả như là Đức Chúa Trời.

52.
Chúa Thánh Thần có quyền năng để tạo ra mọi vật hay không?Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 1:1-2 -1. Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời
đất….2. Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.
Gióp 26:13 - …Thần Chúa điểm trang các từng trời;
Tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẹ
Gióp 33:4 -… Thần Ðức Chúa Trời đã sáng tạo tôi,
Hơi thở của Ðấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.
Thi-thiên 104:30 -… Chúa sai Thần Chúa ra, chúng
nó được dựng nên
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118 -…110. Hỡi 'Isa (Giê-su),
con trai của Maryam!Ngươi khi TA đã hỗ trợ Ngươi
với Ruh al-Qudus (Thiên thần Jibril).116. Quả
thật Ngài, chỉ riêng Ngài mới biết rõ điều vô
hình.118. Ngài là Ðấng Toàn Năng, Ðấng Sáng suốt.
Meryem 19:17-19 -…. (Thiên thần) bảo: Ta là một Thiên Sứ
của Rabb của Nàng đến báo việc Ngài sẽ ban cho Nàng một
đứa con trai trong sạch….

53.
“Chúa Thánh Thần” và Thiên Thần “Gabriel” có phải cùng là một hay
không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Lu-ca 1:11-35 -….11. có một thiên sứ của Chúa hiện ra
cùng Xa-cha-ri…13. Thiên sứ nói…: Hỡi Xa-cha-ri… Ê-lisa-bét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt
tên là Giăng…15. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt
Chúa; sẽ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh từ khi còn trong
lòng mẹ.
Giăng 4:24 -… Ðức Chúa Trời là thần.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98 -….87. TA đã ban cho ‘Isa (Giê-su),
con trai của Maryam, những bằng chứng rõ rệt và hỗ
trợ Người với Ruh-al-Qudus (Thiên Thần Jibril)…98. Ai
là kẻ thù chống Allah và các Thiên thần và các Thiên
sứ và (Thiên thần) Jibril và (Thiên thần) Mikail.
Lưu ý: Trong Đạo Hồi Islam, Chúa Thánh Thần được miêu tả là thiên
thần Gabriel.

54.
Có phải sự xúc phạm không tôn trọng “Chúa Thánh Thần” là tội lỗi
không thể tha thứ được?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 12:31-32 -…31. Ấy vậy, ta phán cùng các
ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người
ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Ðức
Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. 32. Nếu ai
nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu
ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh, thì dầu đời nầy
hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168 -….48. Quả thật, Allah không tha
thứ tội kết hợp thần linh cùng với Ngài….116. Quả
thật, Allah không tha thứ việc kết hợp thần linh
cùng với Ngài. Ngoài điều đó, Ngài sẽ tha thứ cho
người nào Ngài muốn. Và ai kết hợp thần linh với
Allah thì chắc chắn là đi lạc…168. Quả thật, những
ai không có đức tin và làm điều sai quấy thì chắc
chắn sẽ không được Allah tha thứ cũng sẽ không được
Ngài hướng dẫn theo con đường nào.

55.

Có phải Kinh Thánh chỉ tập chung vào những điều thuộc về Thánh Linh
hay không?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Rô-ma 1:11 -Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm
anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng
cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng.
Rô-ma 8:9 - Về phần anh em, nếu thật quả Thánh
Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống
theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song
nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì
người ấy chẳng thuộc về Ngài.
1 Cô-rinh-tô 2:13-16 -…13. chúng ta nói về ơn đó, không
cậy lời nói, song cậy sự khôn ngoan mà Ðức Thánh Linh
đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng
liêng….15. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi
sự, và chính mình không bị ai xử đoán.
Giu-đe 18-19 -….18. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng,
trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo
báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình.
19Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về
tánh xác thịt, không có Ðức Thánh Linh.
------------------------------------------------İsra 17:85 - Họ hỏi Ngươi về Ruuh . Hãy bảo họ:
“Ruuh là do Chỉ thị của Rabb (Allah) của Ta. Sự
hiểu biết chỉ được ban cho các người chút ít.”

56.

Có phải “Chúa Thánh Thần” ngự trị trong tâm của tín đồ và mang lại
sức mạnh và sự yên bình như là món quà tinh thần cho tín đồ?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Giăng 20:21-23 -…21. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng
sai các ngươi thể ấy….23. Kẻ nào mà các ngươi tha tội
cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm
tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8 -…. các ngươi sẽ nhận lấy
quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-rusa-lem, cả xứ Giu-đê.
1 Cô-rinh-tô 12:1, 4-11 & 13 -….1. Hỡi anh em, tôi
không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng
liêng…7. Ðức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho
ai nấy đều được sự ích chung….13. Vì chưng chúng ta
hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi,
hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh
Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu
uống chung một Thánh Linh nữa.
------------------------------------------------Lưu ý: Trong Thánh Kinh Koran không đề cập đến món quà tinh thần
cũng như sự ngự trị của Chúa Thánh Thần.

57.
Có phải những món quà tinh thần thiêng liêng có thể truyền tay từ tín
đồ này sang tín đồ khác?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
1 Ti-mô-thê 4:14-16 -….14. Ðừng bỏ quên ơn ban
trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhơn hội
trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. 15Hãy
săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ
thấy sự tấn tới của con.
2 Ti-mô-thê 1:6 -Vậy nên ta khuyên con hãy nhen
lại ơn của Ðức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận
lãnh bởi sự đặt tay của ta.
Hê-bơ-rơ 6:1 -….1. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua
các điều sơ học về Tin Lành của Ðấng Christ, mà
tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa,
tức là: từ bỏ các việc chết, tin Ðức Chúa Trời…2.
sự dạy về phép đặt tay…
------------------------------------------------Lưu ý: Thánh Kinh Koran không hề đề cập đến việc truyền tay món quà
tinh thần. Cf. Romans 1:11, 2 Thessalonians 2:8 & 1 Timothy 4:14-16.

58.
Có phải Đức Chúa Trời ban cho môn đồ của Chúa Jêsus những quyền
năng mà Chúa Jêsus đã từng có từ Chúa Thánh Thần?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Giăng 14:12 -…. Quả thật, quả thật, ta nói cùng
các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta
làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về
cùng Cha.
Lu-ca 10:17 -…. Bảy mươi môn đồ trở về cách vui
vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ
cũng phục chúng tôi.
Công-vụ các Sứ-đồ 6:8 -…. Ê-tiên được đầy ơn và quyền
làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân.
Công-vụ các Sứ-đồ 8:6 -…. Ðoàn dân nghe người
giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng
lòng lắng tai nghe người nói.
------------------------------------------------Lưu ý: Chưa từng tìm thấy thông nào trong Thánh Kinh Koran cho thấy
người nào có thể làm được điều kỳ diệu trước Chúa Jêsus

59.
Có phải Đức Chúa Trời ban cho môn đồ của Ngài món quà là có thể nói
được một ngôn ngữ khác nhờ vào quyền năng cùa Chúa Thánh Thần?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
1 Cô-rinh-tô 14:2, 5 -….2. Vì người nào nói tiếng lạ,
thì không phải nói với người ta, bèn là với Ðức Chúa
Trời, bởi chẳng có ai hiểu (ấy là trong tâm thần mà
người kia nói lời mầu nhiệm)…5. Tôi ước ao anh em đều
nói tiếng lạ cả….
Rô-ma 8:26-27 - Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho
sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình
phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức
Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu
khẩn thay cho chúng ta. 27Ðấng dò xét lòng người hiểu
biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý
Ðức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.
------------------------------------------------Lưu ý: Trong Thánh Kinh Koran không hề đề cập đến việc nói một ngôn
ngữ khác

60.
Có sự phân biệt rõ ràng giữa Thiên thần (Melek) là môn đồ của Thiên
Chúa và Quỷ dữ (Jinn) là những bị quăng xuống với nó.
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 25:41 – Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những
người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra
khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ
và những quỉ sứ nó.
Khải-huyền 12:9 - Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức
là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả
thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị
quăng xuống với nó.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16 -…1. Hãy bảo: “Ta đã được mặc khải
cho biết có một đám Jinn đã nghe (Qur'an). Chúng
bảo: “Chúng tôi đã nghe một cuộc xướng đọc hết
sức tuyệt diệu!2. “Nó hướng dẫn đến Chân-lý. Bởi
thế, chúng tôi tin tưởng nơi Nó. Và chúng tôi
không kết hợp một ai cùng với Rabb (Allah) của
chúng tôi….11. 'Và quả thật, trong chúng tôi có
người đức hạnh và trong chúng tôi cũng có kẻ khác
đi. Chúng tôi đi theo những con đường khác biệt….

61.
Liệu có khi nào một ngày nào đó Sa-tan sẽ ăn năn
và quay về chính đạo?
Kinh Thánh
Không / Không Kinh Qur'an
Khải-huyền 12:9-10 -… 'Và quả thật, trong chúng
tôi có người đức hạnh và trong chúng tôi cũng có
kẻ khác đi. Chúng tôi đi theo những con đường
khác biệt.
------------------------------------------------Bakara 2:208 -… Chớ dẫm theo bước chân của
Shaytan bởi vì nó là kẻ thù công khai của các
ngươi.
Zukhruf 43:36-39 -….36. TA sẽ chỉ định một tên
Shaytan làm một người bạn đường thân thiết của
y…39. Vào Ngày đó, nó chẳng giúp ích gì được cho
các người khi các người đã làm điều sai quấy; quả
thật các người cùng san sẻ sự trừng phạt.

62.
Would it be possible for some “Demons” to repent
and become good? (Jinn)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giu-đe 6-7 -…6. Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải
có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước
cách với nước… 7.Ngài làm nên khoảng không, phân
rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên
khoảng không; thì có như vậy.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14 -…1. Hãy bảo: “Ta đã được mặc
khải cho biết có một đám Jinn đã nghe (Qur'an). Chúng
bảo: “Chúng tôi đã nghe một cuộc xướng đọc hết sức
tuyệt diệu!...11. Hãy bảo: “Ta đã được mặc khải cho
biết có một đám Jinn đã nghe (Qur'an). Chúng bảo:
“Chúng tôi đã nghe một cuộc xướng đọc hết sức tuyệt
diệu!...13. 'Và quả thật khi nghe Chỉ đạo (Qur'an),
chúng tôi tin nơi Nó. Và ai tin tưởng nơi Rabb của y
thì sẽ không sợ bị giảm bớt phần thưởng cũng không sợ
bị thiệt thòi…14. 'Và quả thật, trong chúng tôi có một
số thần phục Allah nhưng trong chúng tôi cũng có một
số lệch lạc.' Bởi thế, ai theo Islam thì là tìm được
Chân lý.

63.
Có câu nào trong Kinh Thánh nói rằng sẽ ném ma quỷ ra khỏi con
người hay không?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 9:33 -…. Quỉ bị đuổi ra rồi, thì người câm
nói được. Ðoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề
bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên.
Ma-thi-ơ 17:18 -… Rồi Ðức Chúa Jêsus quở trách
quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa
trẻ được lành.
Mác 1:25-26 - …25. Nhưng Ðức Chúa Jêsus nghiêm
trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người… 26.Tà
ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và
ra khỏi người.
Lu-ca 4:35, 8:33 & 9:42 -…. Song Ðức Chúa Jêsus quở
nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi người nầy.
Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi
không làm hại chi đến người.
------------------------------------------------Lưu ý: Không có câu nào trong Thánh Kinh Koran luận về việc ném ma
quỷ ra khỏi con người, nhưng có 89 câu trong Kinh Thánh Bible về việc
ném quỷ dữ.

64.

Có phải quyền lực dối trá của Sa-tan được miêu tả là yếu đuối và
không hiệu quả phải không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Lu-ca 4:6 -… và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi hết
thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó;
vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta.
2 1 Cô-rinh-tô 4:3—4 -…3. Nếu Tin Lành của chúng
tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ
hư mất, 4.cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy
đã làm mù lòng họ…
------------------------------------------------Nisâ 4:76 - quả thật, mưu kế của Shaytan yếu kém.
İbrahim 14:22 - Shaytan sẽ nói….Và ta chẳng có quyền
gì đối với các người ngoài việc kêu gọi các người;
Nahl 16:98 - Vậy khi đọc Qur'an, Ngươi hãy cầu xin
Allah che chở tránh xa Shaytan, đáng tống xuất.
Shu'arâ 26:210-211 -… 210.Và không phải những tên
Shaytan mang Nó xuống.211. Bởi vì điều đó không
thích hợp với chúng; và chúng cũng không có khả
năng.

65.

Có phải Sa-tan được ví như là "Đế Vương" hay "Người cai trị" của thế
giới?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Lu-ca 4:6 -…5. Ma quỉ đem Ngài lên, cho xem mọi nước
thế gian trong giây phút… 6.và nói rằng: Ta sẽ cho
ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước
đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta.
Giăng 12:31 -… Hiện bây giờ, có sự phán xét thế
gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy
phải bị xua đuổi.
Giăng 14:30 -… vì vua chúa thế gian nầy hầu đến;
người chẳng có chi hết nơi ta…
2 1 Cô-rinh-tô 4:3-4 -…3. Nếu Tin Lành của chúng
tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ
hư mất. 4.cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy
đã làm mù lòng họ…
------------------------------------------------Nisa 4:76 -… mưu kế của Shaytan yếu kém.
Shuara 26:210-211 -….210. Và không phải những tên
Shaytan mang Nó xuống….211… chúng cũng không có
khả năng.

Chúa Jêsus Chirst và Nhà Tiên Tri Muhammad (sas)
66.

Có phải Chúa Jêsus được Đức Trinh Nữ sinh ra?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ê-sai 7:14 -… Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho
các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh
ra một trai, và đặt trên là Em-ma-nu-ên.
Ma-thi-ơ 1:18 -…. Vả, sự giáng sinh của Ðức Chúa
Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ
Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng
nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh.
------------------------------------------------Meryem 19:16-22 -…16. Maryam…20. Nàng thưa: “Làm
sao tôi có thể có được một đứa con trai trong lúc
không có một người đàn ông nào chạm đến mình
tôi?” 21.(Thiên Thần) bảo: “Ðúng như thế! Rabb của
Nàng đã phán: ‘Việc đó rất dễ đối với TA’.22. Sau
đó, Nàng thụ thai Người (Giê-su) và cưu mang
Người về tạm trú ở một nơi xa.
Enbiya 21:91 - …Rồi TA đã thổi (Linh hồn) vào Nàng từ
Ruuh (Jibriil) của TA và đã làm cho Nàng và đứa con
trai (Giê-su) của Nàng thành một Dấu lạ cho vũ trụ và
muôn loài .

67.

Có phải Chúa Jêsus không có tội lỗi nào?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Mác 1:24 - Hỡi Jêsus… Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.
Giăng 7:18 -… Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh
hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh hiển của Ðấng
đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong
mình không có điều gì không công bình đâu…
Giăng 8:46 -… Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội
được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không
tin ta?
2 Cô-rinh-tô 5:21 -…Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng
vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta.
1 Phi-e-rơ 2:21-22 -…21. Ðấng Christ…22. 22Ngài
chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có
chút chi dối trá.
1 Giăng 3:5 -….Vả, các con biết Ðức Chúa Jêsus
Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong
Ngài không có tội lỗi.
------------------------------------------------Bakara 2:253 -……TA đã ban cho 'Isa (Giê-su), con
trai của Maryam (Mary), những bằng chứng rõ rệt
Meryem 19:19 -…(Thiên thần) bảo: “Ta là một Thiên
Sứ của Rabb của Nàng đến báo việc Ngài sẽ ban cho
Nàng một đứa con trai trong sạch.”

68.

Có phải Chúa Jêsus sở hữu trí tuệ và kiến thức siêu nhiên?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 9:4 - …. Song Ðức Chúa Jêsus biết ý tưởng
mấy thầy đó, thì phán rằng: Nhơn sao trong lòng các
ngươi có ác tưởng làm vậy?
Giăng 7:45-46 –…45.Vậy bọn lính trở về cùng các
thầy tế lễ cả và các người Pha-ri-si. Những người
nầy hỏi họ rằng: Sao các ngươi không điệu người
đến? 46Bọn lính thưa rằng: Chẳng hề có người nào đã
nói như người nầy!
Giăng 16:30 - Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết
mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy; bởi đó nên
chúng tôi tin thầy ra từ Ðức Chúa Trời.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48 – 45. Đấng Mết-si-a, Chúa Jêsus
... một trong những người sẽ được mang đến gần Đức
Chúa Trời ... 48. và Ngài sẽ dạy cho ông Kinh Thánh
và sự khôn ngoan, và Torah và Tin Mừng.
Zuhruf 43:63 - Và khi Chúa Giêsu đến với bằng
chứng rõ ràng về chủ quyền của Allah, ông nói:
"Tôi đã mang sự khôn ngoan cho bạn, và đã đến để
làm cho bạn thực tế về những điều mà bạn khác
nhau: sợ Allah và tuân theo tôi."

69.

Có phải Chúa Jêsus có quyền năng siêu nhiên để ban phép lạ và ban sự
sống cho người chết?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Mác 1:40-45 -…40. Có một người phung đến cùng
Ngài…Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch
được…41. Ðức Chúa Jêsus…Ta khứng, hãy sạch đi.
Mác 6:47-52 - … Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng
môn đồ…
Giăng 11:14-44 -…14. Ðức Chúa Jêsus bèn nói tỏ tường
cùng môn đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi….25. Ðức Chúa
Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống…43.
Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng:
Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! 44.Người chết đi ra…
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50 -….45.Người là Masih “Isa”
(Giê-su).49. thật sự với sự chấp thuận của Allah.
Và Ta sẽ chữa lành những người mù bẩm sinh và
những người mang bệnh cùi; và Ta sẽ làm cho người
chết sống lại…
Maide 5:110 -… và việc Ngươi chữa lành người mù
bẩm sinh và người mang bệnh cùi với sự chấp thuận
của TA; và việc Ngươi làm cho người chết sống lại
với sự chấp thuận của TA…
Lưu ý: Có 37 phép lạ của Chúa Jêsus trong Injil (Phúc Âm).

70.

Có phải Chúa Jêsus có quyền điều khiền đức tin và sự vâng phục của
con người?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 23:10 -… vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Ðấng
Christ.
Giăng 14:15 & 21-24 -…15. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì
giữ gìn các điều răn ta…21. Ai có các điều răn của ta và
vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến
ta…23. Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta…24. Còn kẻ
nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta….
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55 - …50 Và Ta mang một Dấu hiệu
từ Rabb của các ngươi đến cho các ngươi, tuân theo
Ta…55. TA sẽ mang Ngươi lên cùng với TA…và làm cho
những ai theo Ngươi cao hơn những kẻ không có đức
tin cho đến Ngày Phục sinh.
Zuhruf 43:61 & 63 -….61. Và quả thật Người ('Isa)
là một Dấu hiệu về Giờ (Phán xử); bởi thế chớ ngờ
vực về điều đó, nhưng hãy tuân theo TA (Allah);
Ðây là Chính-đạo.63. Ta đến gặp các người với
điều sáng suốt cao minh ….Bởi thế, hãy sợ Allah
và nghe theo Ta.

71.
Có phải Chúa Jêsus cũng được gọi là “Messiah- Đấng Cứu Thế? (Đấng Cứu Rỗi)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 26:63-64 -….63. hãy nói cho chúng ta,
ngươi có phải là Ðấng Christ.64. Ðức Chúa Jêsus
đáp rằng, Thật như lời…
Giăng 1:41 -…. Chúng ta đã gặp Ðấng Mê-si (nghĩa
là Ðấng Christ).
Giăng 4:25-26 -….25. Người đờn bà thưa: Tôi biết
rằng Ðấng Mê-si (nghĩa là Ðấng Christ) phải đến;
khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng
ta. 26.Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta, người đang
nói với ngươi đây, chính là Ðấng đó.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45 -… Allah báo cho Nàng tin mừng về một Lời
phán từ Ngài: Tên của Người là Masih 'Isa (Giê-su)
Nisa 4:171-172 -…171. Masih 'Isa (Giê-su) đứa con
trai của Maryam chỉ là một Thiên sứ từ Allah…172.
Masih (Giê-su) không có gì phải ái ngại làm một
người bề tôi của Allah.
Lưu ý: Cụm từ “Đấng Cứu Thế” hoặc “Chúa Jêsus” được dùng 558 lần trong
Kinh Tân Ước và cụm từ “Đấng Cứu Thế” được dùng 10 lần trong Thánh Kinh
Koran để nói đến Chúa Jêsus.

72.

Chúa Jêsus cũng được gọi là Đấng Tạo Hóa phải không?
(Logos / Kalimullâh)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Giăng 1:1-3 & 14 -…1. Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở
cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời.2.
Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời.3. Muôn vật bởi Ngài
làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi
Ngài.14. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta
Khải-huyền 19:13-16 -…13. danh Ngài xưng là Lời Ðức
Chúa Trời…16. Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 -… Allah báo cho Ngươi tin mừng về
Yahya (Giăng), để xác nhận một Lời phán từ Allah, và
là một nhà lãnh đạo quí phái, một người trong sạch,
một vị Nabi trong hàng ngũ của những người tốt.”
Al-i İmran 3:45 -….. Allah báo cho Nàng tin mừng về
một Lời phán từ Ngài: Tên của Người là Masih 'Isa
(Giê-su), con trai của Maryam, sẽ được vinh danh ở đời
này và Ðời sau và sẽ thuộc thành phần của những người
kế cận Allah.”

73.

Theo lời Đấng Tạo Hóa có phải Chúa Jêsus đã từng xuất hiện trước khi
Ngài được sinh ra?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ê-sai 9:6 -… trên nước Ngài, đặng làm cho nước
bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công
bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng
của Ðức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!
Mi-chê 5:2 -…. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho
đến lúc người đờn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, và
kẻ sót lại của anh em Ngài
Giăng 8:58 -…. Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật,
quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa
có Áp-ra-ham, đã có ta.
Hê-bơ-rơ 13:8 -…. Ðức Chúa Jêsus Christ hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
Khải-huyền 1:1, 8 & 17-18 -…1. Sự mặc thị của Ðức
Chúa Jêsus Christ…8. Chúa là Ðức Chúa Trời, Ðấng Hiện
Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, phán rằng:
Ta là An-pha và Ô-mê-ga.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59 -… Ðối với Allah, trường hợp của
'Isa (Giê-su) giống trường hợp của Adam. Ngài
(Allah) đã tạo Người từ đất bụi, rồi phán cho
Người: 'Hãy Thành' và Người đã thành như thế.

74.

Có phải Đức Chúa Trời mượn thân thể con người trong hiện thân của
Đức Chúa Jêsus?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 1:18-24 -…23. Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu
thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên
con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở
cùng chúng ta.
Giăng 1:1 & 14 -… 1.Ban đầu có Ngôi Lời…14. Ngôi Lời
đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta…
Phi-líp 2:5-8 -…5. Ðấng Christ,6. Ngài vốn có hình
Ðức Chúa Trời…7. chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy
hình tôi tớ và trở nên giống như loài người…
Cô-lô-se 1:3 & 15 -….3. Cha Ðức Chúa Jêsus Christ
chúng ta…15. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Ðức Chúa
Trời không thấy được…
1 Ti-mô-thê 3:16 -….Ðấng đã được tỏ ra trong xác
thịt
------------------------------------------------Maide 5:17 -…Chắc chắn là không có đức tin những
ai nói Allah là Masih (Giê-su), con trai của
Maryam…Allah có quyền chi phối trên tất cả mọi
vật.

75.

Chúa Jêsus là “Thần Thánh” hay Đức Chúa Trời tronh hình hài con
người?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Giăng 1:1 & 14 -…1. Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở
cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời…14.
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.
Giăng 5:17-18 -…17.Ngài phán: Cha ta làm việc cho đến bây
giờ, ta đây cũng làm việc như vậy…18. Ngài gọi Ðức Chúa
Trời là Thân phụ mình, làm ra mình bằng Ðức Chúa Trời.
Giăng 10:25-33 -… 25. Ðức Chúa Jêsus….những việc ta
nhơn danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta…30. Ta
với Cha là một.
Giăng 20:28-29 -…28. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và
Ðức Chúa Trời tôi!29. Ðức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã
thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng
thấy mà đã tin vậy!
Cô-lô-se 2:8-9 -…8. Ðấng Christ…9. Vì sự đầy dẫy của
bổn tánh Ðức Chúa Trời thảy đều ở trong Ðấng ấy như
có hình.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118 -…17. Chắc chắn là không
có đức tin những ai nói Allah là Masih (Giê-su)…
Zuhruf 43:57-59 -…57. đứa con trai của Maryam…59.
Người ('Isa) chỉ là một người bề tôi mà TA đã ban
ân và TA đã dùng Người làm một cái gương cho con
cháu Israel.
Lưu ý: Kinh Thánh mô tả Chúa Giêsu là "Thiên
Chúa" 367 lần.

76.

Có phải Chúa Jêsus tạo ra thế giới này?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ê-phê-sô 3:8-9 -…. Ðức Chúa Trời là Ðấng dựng nên
muôn vật.
Cô-lô-se 1:13-20 -…13. chúng ta dời qua nước của
Con rất yêu dấu Ngài….15. Ấy chính Ngài là hình
ảnh của Ðức Chúa Trời không thấy được…16. Vì muôn
vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên
trời, dưới đất
Hê-bơ-rơ 1:1-2 & 10-12 -… 1.Ðức Chúa Trời…2. rồi
đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng
ta bởi Con Ngài…lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên
thế gian…10… Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã
dựng nền đất.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118 -…75. Masih (Giê-su), con
trai của Maryam, chỉ là một Thiên sứ…
Zuhruf 43:57-59 -…59. Người ('Isa) chỉ là một
người bề tôi mà TA đã ban ân và TA đã dùng Người
làm một cái gương cho con cháu Israel.

77.
Có phải Chúa Jêsus là cầu nối giữa Đấng Tạo Hóa và con người?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Giăng 14:6 -…Ðức Chúa Jêsus …Ta là đường đi, lẽ thật,
và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Công-vụ các Sứ-đồ 4:12 -… Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng
nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài
người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

1 Ti-mô-thê 2:5-6 -…5. Vì chỉ có một Ðức Chúa
Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức
Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Jêsus
Christ…6.Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá
chuộc mọi người.
------------------------------------------------Bakara 2:48 -…Và hãy sợ một Ngày mà không một
linh hồn nào có thể giúp ích được một linh hồn
nào khác về bất cứ điều gì; và không một sự can
thiệp nào của nó được chấp thuận; và không một sự
bồi thường nào của nó được chấp nhận…
Yunus 10:3 -… Allah..Không ai được phép can thiệp trừ phi
được Ngài
Zümer 39:44 -…..Tất cả mọi sự can thiệp đều thuộc
về Allah.

78.
Có phải Chúa Jêsus là con của Đấng Tạo Hóa?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 16:16 -… Si-môn Phi -e-rơ thưa rằng: Chúa
là Ðấng Christ, con Ðức Chúa Trời hằng sống.
Mác 14:61-62 - …61.Ấy chính ngươi là Ðấng Christ,
Con Ðức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? 62.
Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta chính phải đó.
Lu-ca 1:32 & 35 -…32. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng,
được xưng là Con của Ðấng Rất Cao…35. cho nên con
thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 -…30. các tín đồ Ki-tô giáo bảo Masih
(Giê-su) là con trai của Allah.31. họ nhận được lệnh
chỉ thờ phụng một Thượng Ðế Duy nhất. Không có Thượng
Ðế nào khác ngoài Ngài (Allah).
Lưu ý: Có 92 câu trong Kinh Thánh Bible cho biết Chúa Jêsus là “Con của
Đấng Tạo Hóa”, cf. En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.

79.

Trong Kinh Thánh khi có thuật ngữ “Con của Đấng Tạo Hóa” được
dùng, có phải thuật ngữ đó có nghĩa là đứa con được sinh ra từ mối
quan hệ tình dục bình thường?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Lu-ca 1:26-35 -…27. tới cùng một người nữ đồng trinh
tên là Ma-ri…35. hiên sứ truyền rằng: Ðức Thánh Linh
sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Ðấng Rất Cao sẽ che
phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra,
phải xưng là Con Ðức Chúa Trời.
1 Giăng 5:20 - ….Nhưng chúng ta biết Con Ðức Chúa Trời đã
đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết
Ðấng chân thật….Ấy chính Ngài là Ðức Chúa Trời chân thật và
là sự sống đời đời.
------------------------------------------------En'am 6:101 -….Ðấng sáng tạo các tầng trời và
trái đất. Làm sao Ngài có thể có được một đứa con
trai trong lúc Ngài không có bạn đời? Và Ngài đã
tạo hóa mọi vật. Và Ngài biết hết mọi vật.
Jinn 72:3 -….chúng tôi hết sức tối cao, Ngài
(Allah) không có vợ cũng không có con.

80.

Có phải con người tôn thờ Chúa Jêsus và được Chúa Jêsus chấp nhận
sự tôn thờ của các tông đồ?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 28:9-10 -…9. Ðức Chúa Jêsus gặp họ…Hai
người cùng đến gần ôm chơn Ngài, và thờ lạy
Ngài.10. Ðức Chúa Jêsus… hãy đi bảo cho anh em ta…
Giăng 9:35-38 -…35. Ngươi có tin đến Con Ðức Chúa
Trời chăng?...38. Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình
xuống trước mặt Ngài.
Giăng 20:28-29 -…28. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa
tôi và Ðức Chúa Trời tôi!...29. Ðức Chúa Jêsus…
Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!
Phi-líp 2:10-11 -…10. nghe đến danh Ðức Chúa
Jêsus, mọi đầu gối thảy đều quì xuống….11. và mọi
lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn
vinh Ðức Chúa Trời
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118 -…116. Và Allah bảo: Hỡi 'Isa (Giêsu), con trai của Maryam! Có phải Ngươi đã nói với
nhân loại: “Hãy nhận Ta và Mẹ của Ta làm hai Thượng
Ðế bên cạnh Allah? ('Isa) sẽ thưa: “Ngài thật quang
vinh! Bề tôi không bao giờ có thể nói được điều mà bề
tôi không có quyền nói….118. Ngài là Ðấng Toàn Năng,
Ðấng Sáng suốt.

81.
Có phải Chúa Jêsus có thể tha thứ những tội lỗi mà con người gây ra?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Mác 2:5-7 & 10-11 -……5. Ðức Chúa Jêsus thấy đức tin
họ, bèn phán với kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi
ngươi đã được tha…7. Sao người nầy nói như vậy? Người
nói phạm thượng đó! Ngoài mình Ðức Chúa Trời, còn có
ai tha tội được chăng?..10. Vả, để cho các ngươi biết
rằng Con người ở thế gian có quyền tha tội…11. Ta
biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.
Lu-ca 5:20 -… Ðức Chúa Jêsus thấy đức tin của họ, bèn
phán rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha.
Công-vụ các Sứ-đồ 10:43 -… hết thảy các đấng tiên
tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài
thì được sự tha tội vì danh Ngài.
Công-vụ các Sứ-đồ 13:38 -… nhờ Ðấng đó mà sự tha tội
được rao truyền cho anh em.
1 Giăng 2:12 -…ta viết cho các con, vì tội lỗi
các con đã nhờ danh Chúa được tha cho.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 -…ai có thể tha tội nếu không
phải là Allah?
Maide 5:75 -….75. Masih (Giê-su), con trai của
Maryam, chỉ là một Thiên sứ…

82.
Có phải Chúa Jêsus nắm giữ chìa khóa sinh tử?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Lu-ca 12:5 -… phải sợ Ðấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ
xuống địa ngục.
Khải-huyền 1:11-18 -….1. Sự mặc thị của Ðức Chúa
Jêsus Christ…8. Chúa là Ðức Chúa Trời, Ðấng Hiện Có,
Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, phán rằng: Ta
là An-pha và Ô-mê-ga…14. mắt như ngọn lửa…17. Ðấng
trước hết và là Ðấng sau cùng;18. là Ðấng Sống, ta
đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của
sự chết và âm phủ.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 -….57. đứa con trai của
Maryam…59. Người ('Isa) chỉ là một người bề tôi
mà TA đã ban ân và TA đã dùng Người làm một cái
gương cho con cháu Israel.

83.

Cóphải Chúa Jêsus là “Đấng Cứu Rỗi”?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ê-sai 43:11-13 -…11. Ấy chính ta, chính ta là Ðức Giê-hôva, ngoài ta không có cứu chúa nào khác…13. Ta làm ra
Lu-ca 2:11 -…ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh
cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.
Giăng 4:42 -… vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết
rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.
Tít 1:4 -… nguyền xin con được ân điển và sự bình
an ban cho bởi Ðức Chúa Trời, là Cha, và bởi Ðức
Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta!
Tít 3:4-6 -…4. hưng từ khi lòng nhơn từ của Ðức
Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta…6. mà Ngài đã rải
ra trên chúng ta cách dư dật bởi Ðức Chúa Jêsus
Christ, Cứu Chúa chúng ta
1 Giăng 4:14 -…Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng
Ðức Chúa Cha đã sai Ðức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa
thế gian.
------------------------------------------------Nisa 4:171 - … Masih 'Isa (Giê-su) đứa con trai
của Maryam, chỉ là một Thiên sứ của Allah…

84.

Có phải Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi và đến với Chúa là cách duy nhất để có được
sự sống đời đời?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Giăng 3:16 & 36 -… 16.Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế
gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai
tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời
đời.36. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không
chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn
thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
Giăng 14:6 - … Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường
đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai
được đến cùng Cha.
Công-vụ các Sứ-đồ 4:10-12 -…10. nhơn danh Ðức Chúa
Jêsus Christ…12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào
khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho
loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85 -…19. Chính đạo đối với Allah là
Islam.85. Và ai tìm kiếm một tôn giáo khác Islam thì
điều đó sẽ không bao giờ được chấp nhận từ y; và ở
Ðời sau y sẽ là một kẻ thua thiệt.
Lưu ý: Có 200 câu trong Kinh Thánh Bible mô tả Chúa Jêsus như Đấng Cứu Rỗi.

85.

Có phải máu của Chúa Jêsus dùng để hiến tế cho tội lỗi của thế gian?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ê-sai 53:5-12 -…5. nhưng người đã vì tội lỗi
chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị
thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được
bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành
bịnh….6. Ðức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết
thảy chúng ta đều chất trên người.
Giăng 1:29 -…. Giăng nói rằng: Kìa, Chiên con của
Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi.
1 1 Cô-rinh-tô 15:3-4 -…3. anh em… Ðấng Christ
chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh;
4.Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống
lại, theo lời Kinh Thánh.
------------------------------------------------En’am 6:164 -….Và mỗi linh hồn chỉ chịu trách nhiệm
cho chính bản thân mình; và không một người khuân vác
nào sẽ vác giùm gánh nặng (trách nhiệm) của người khác
İsra 17:15 -….Và không người khuân vác nào vác giùm
gánh nặng (tội lỗi) của người khác
Nejm 53:38 -….Rằng không một người khuân vác nào vác
giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác.

86.

Có phải trong KinhThánh, các nhà tiên tri đã nói rằng Đấng Cứu Rỗi
(Chúa Jêsus) sẽ chết
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Thi-thiêns 16:10 -… Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn
tôi trong âm phủ, Cũng không để người thánh Chúa
thấy sự hư nát.
Ê-sai 53:1-12 -… 11.và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ…12.
vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể
vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và
cầu thay cho những kẻ phạm tội.
Đa-ni-ên 9:26 -… Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Ðấng
chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 -… Allah phán: “Hỡi 'Isa (Giêsu)! TA sẽ làm cho Ngươi qua đời và sẽ mang Ngươi
lên cùng với TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi khỏi (lời
vu cáo của) những kẻ không có đức tin và và TA sẽ
phân xử giữa các ngươi về những điều mà các ngươi
thường tranh chấp.
Meryem 19:30 & 33 -…30. Ngài ban cho tôi Kinh
sách và chỉ định tôi làm một Nabi….33. “Và được
bằng an vào ngày tôi chào đời, và ngày tôi lìa
đời và Ngày tôi sẽ được phục sinh.”

87.
Có phải Chúa Jêsus đã đoán trước được Ngài sẽ bị Người Do Thái giết?
..
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 16:21-23 -…. Từ đó, Ðức Chúa Jêsus mới tỏ cho
môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-salem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những
người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông
giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.
Giăng 10:11 & 15 -…11. Ta là người chăn hiền
lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự
sống mình.15. ta vì chiên ta phó sự sống mình.
Giăng 12:32-33 – 32.Còn ta, khi ta đã được treo
lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta.
33.Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào.
------------------------------------------------Lưu ý: Ở Qur'an, không có câu nào mà Jesus nói
rằng ông ta sẽ bị người Do Thái giết.

88.
Có phải Chúa Jêsus đã chết trên thập tự giá và Ngài đã hồi sinh từ cõi
chết?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 27:50 -… Ðức Chúa Jêsus lại kêu lên một
tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.
Mác 15:37 -… Nhưng Ðức Chúa Jêsus kêu một tiếng
lớn, rồi trút linh hồn.
Lu-ca 24:44 & 46 -…44. Ðoạn, Ngài phán rằng: Ấy
đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo
các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật
pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi
Thiên phải được ứng nghiệm…46. Ngài phán: Có lời
chép rằng Ðấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy,
ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại…
Giăng 19:30 -…. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Mọi
việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh
hồn.
1 1 Cô-rinh-tô 15:3-4 -…3. Ðấng Christ chịu chết vì
tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4.Ngài đã bị chôn,
đến ngày thứ ba, Ngài sống lại…
------------------------------------------------Nisa 4:157 -…. họ đã không giết chết cũng không
đóng đinh Người trên cây thánh giá mà chỉ là một
sự kiện tương tự đã xảy ra cho họ. Và quả thật,
những ai tranh luận về việc đó thì ngờ vực nó; họ
đã không có một sự hiểu biết chắc chắn về việc đó

89.
Có phải Chúa Jêsus vẫn còn đang sống và một ngày nào đó Ngài sẽ
quay trở lại?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Giăng 14:2-3 -….2. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở…
Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ…3. Khi ta đã đi,
và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại
đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các
ngươi cũng ở đó….
Khải-huyền 2:25 -… Chỉn các ngươi khá bền giữ
những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến…
Khải-huyền 22:12 & 20 -…12. Nầy, ta đến mau chóng, và
đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy
theo công việc họ làm…20. Phải, ta đến mau chóng. Amen, lạy Ðức Chúa Jêsus, xin hãy đến!
------------------------------------------------Nisa 4:158 -… Allah đã đưa Người (Giê-su) lên
cùng với Ngài.
Zuhruf 43:61 -… Và quả thật Người ('Isa) là một
Dấu hiệu về Giờ (Phán xử); bởi thế chớ ngờ vực về
điều đó…
Lưu ý: Có 73 câu trong Kinh Thánh Bible đề cập về việc Chúa Jêsus sẽ quay trở lại.

90.

Có câu nào trong Kinh Thánh Bible “dự đoán” hay “báo trước” sự xuất hiện
của nhà tiên tri Muhammad (sas)?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 24:11 & 26 -… 11.Nhiều tiên tri giả sẽ nổi
lên và dỗ dành lắm kẻ….26. Vậy nếu người ta nói với
các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng
đi đến, nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin.
Giăng 5:31 -….. Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì
sự làm chứng ấy không đáng tin.
2 1 Cô-rinh-tô 13:1 -…Mọi việc sẽ định cứ lời
khai của hai hoặc ba người làm chứng.
------------------------------------------------A’raf 7:157 -… Những ai tuân theo Thiên sứ
(Muhammad), một Nabi Ummi mà họ đã thấy ghi trong
Kinh Taurah và Injil…
Saf 61:6 -… Isa… bảo…Ta là Thiên sứ được cử phái
đến với các người, tái xác nhận những điều trong
Kinh Taurah đã có trước Ta và báo tin mừng về một
Thiên sứ tên Ahmad sẽ đến sau Ta.

91.
Có cần không cho nhà tiên tri Muhammad (sas) trở thành một người Do Thái
biết chữ để đủ điều kiện trở thành một nhà tiên tri truyền đạt những lời của
Đấng Tạo Hóa?
Bible Có / Không Qur’an
Giăng 4:22 - vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến.
Rô-ma 3:1-2 -…1. Vậy thì, sự trổi hơn của người Giu-đa
là thể nào, hay là phép cắt bì có ích gì chăng? 2.
Trước hết là điều nầy: ấy là lời phán của Ðức Chúa
Trời đã phó cho dân Giu-đa.
Rô-ma 9:4 -…4. tức dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những
sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật
pháp, và lời hứa
------------------------------------------------A’raf 7:157-158 -…157. Những ai tuân theo Thiên
sứ (Muhammad), một Nabi Ummi mà họ đã thấy ghi
trong Kinh Taurah…158. tin tưởng nơi Allah và các
Lời phán của Ngài. Hãy tuân theo Người, để may ra
các ngươi được hướng dẫn đúng đường.
Shura 42:52 -…52. TA đã mặc khải cho Ngươi Tinh
thần (mặc khải) theo Mệnh Lệnh của TA. Ngươi đã
không hề biết đến kinh sách và đức tin.

92.
Có phải nhà tiên tri Muhammad (sas) tự tuyên bố ngài là tiên tri và đó chính là
bằng chứng rõ ràng nhất về nhà tiên tri?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giăng 5:31 & 36 -…31. Nếu ta tự mình làm chứng lấy,
thì sự làm chứng ấy không đáng tin.36. vì các việc Cha
đã giao cho ta làm trọn, làm chứng cho ta rằng Cha đã
sai ta.
1 1 Cô-rinh-tô 14:32-33 -…32. Tâm thần của các
đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. 33Vả,
Ðức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc,
bèn là Chúa sự hòa bình.
2 1 Cô-rinh-tô 13:1 -…Mọi việc sẽ định cứ lời khai
của hai hoặc ba người làm chứng
------------------------------------------------Rad 13:43 -….những kẻ không có niềm tin…: “Ngươi
không phải là một Thiên sứ.” Hãy bảo: “Allah đủ
làm chứng giữa Ta với các người và những ai có sự
hiểu biết về Kinh Sách.”
Fetih 48:28 -…Ngài là Ðấng đã cử Thiên sứ của Ngài,
mang Chỉ đạo và tôn giáo của Chân lý (Islam) đến làm
cho nó trội hơn tất cả mọi tôn giáo. Và Allah đủ làm
một Nhân chứng (cho sự thật này).

93.
Có phải nhà tiên tri Muhammad (sas) hoàn toàn đồng thuận với những lời truyền dạy
của Chúa Jêsus và nhà tiên tri khác hay không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ê-sai 8:20 -…Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ
chẳng có rạng đông cho nó.
1 Cô-rinh-tô 14:32-33 -…32.Tâm thần của các đấng tiên tri
suy phục các đấng tiên tri. 33.Vả, Ðức Chúa Trời chẳng phải
là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197 -…192. Quả thật, Nó (Qur'an)
do Ðấng Rabb của vũ trụ ban xuống…196. Quả thật,
Nó đã được nhắc qua trong các Kinh sách cũ.197.
Và há Nó không là một Dấu hiệu cho họ bởi vì
những người có học trong số con cháu Israel đã
công nhận Nó?
Fussilet 41:43 -… Thiên sứ trước Ngươi. Quả thật,
Rabb của Ngươi là Ðấng nắm việc tha-thứ và là
Ðấng nắm việc trừng-phạt đau đớn.
Shura 42:15 -….“Ta tin nơi điều mà Allah đã ban xuống
trong Kinh sách….Không có việc tranh cãi giữa bọn ta
và các người.

94.
Có phải Đấng Tạo Hóa đã trao cho nhà tiên tri Muhammad (sas) những
quyền năng siêu nhiên để có thể làm những phép lạ như Chúa Jêsus
hay như các nhà tiên khác để chứng minh rằng nhà tiên tri Muhammad
(sas) được Đấng Tạo Hóa gửi xuống?
Kinh Thánh
Không / Không Kinh Qur'an
Giăng 5:36 -… các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng
Cha đã sai ta.
Giăng 14:11 -… hãy tin bởi công việc ta
------------------------------------------------En’am 6:37-38 -…37. Và họ nói: “Tại sao không có một Dấu
lạ nào từ Rabb của Y được ban xuống cho Y?” Hãy bảo họ:
“Thật ra Allah thừa sức ban xuống một Dấu lạ …38. TA
(Allah) đã không bỏ sót một điều nào trong quyển Sổ….
Yunus 10:20 - Và họ nói: “ạTại sao không có một
Dấu-lạ nào từ Rabb của y được ban xuống cho y?”
Hãy bảo họ: “ạChắc chắn điều vô hình thuộc vềợ
Allah. Thôi, các người hãy chờ đợi, ta sẽ cùng
chờ đợi với các người.”
Lưu ý: Trong Kinh Thánh Bible, có 157 phép lạ của Chúa Jêsus được ghi lại và
của các nhà tiên tri khác , nhưng lại không có thông tin nào được ghi lại trong
Thánh Kinh Koran về nhà tiên tri Muhammad (sas).

95.
Đã làm Hz. Muhammad có một món quà tiên tri để có thể "dự đoán"
hoặc "báo trước" tương lai như Chúa Giêsu và các tiên tri khác?
Kinh Thánh
Không / Không Kinh Qur'an
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:22 -… Khi kẻ tiên tri
nhân danh Ðức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người
nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời
mà Ðức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó
bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người.
1 Sa-mu-ên 9:9 -….(Thuở xưa, trong Y-sơ-ra-ên, hễ
người ta đi cầu vấn Ðức Chúa Trời, thì thường nói
rằng: Chúng ta hãy đi tìm người tiên kiến; vì
người mà thiên hạ ngày nay gọi là tiên tri, ngày
xưa gọi là người tiên kiến)
Ê-sai 41:22 -… Phải, hãy thuật lại đi! Hãy rao cho chúng
ta điều sẽ xảy đến… hãy là bảo cho chúng ta biết những
sự hầu đến.
------------------------------------------------En’am 6:50 -… Hãy bảo: Ta đã không nói với các
ngươi rằng Ta nắm giữ các kho-tàng của Allah; và
Ta cũng không biết điều vô-hình…
Ahkaf 46:9 -…. ta cũng không biết điều gì sẽ xảy
đến với ta và với các người. Thật sự, ta chỉ tuân
theo điều đã được mặc khải cho ta.

96.
Liệu Đức Chúa Trời của nhà tiên tri Abraham đã tha thứ cho nhà tiên
tri Muhammad rằng đã hôn lên Tản Đá Đen ở Ka ba hay tôn vinh các vị
thần ngoại giáo Ả Rập?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5 -…3. Trước mặt ta, ngươi
chớ có các thần khác.5. Ngươi chớ quì lạy trước
các hình tượng đó
1 Các Vua 19:18 -…Nhưng ta đã để dành lại cho ta
trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối
xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.
2 1 Cô-rinh-tô 6:16 -…Có thể nào hiệp đền thờ Ðức
Chúa Trời lại với hình tượng tà thần?
------------------------------------------------Bakara 2:158 -…Quả thật, (hai ngọn đồi) Safa và
Marwah (tại Makkah) là những biểu hiệu của Allah. Do
đó, ai làm Hajj hoặc 'Umrah tại Ngôi đền (của Allah)
thì sẽ không có tội khi đi vòng hai địa điểm đó.
Nejm 53:18-20 -…19. Há các người đã thấy Al-Lat và
Al-'Uzza.20. Và Manat, nữ thần thứ ba ?
Lưu ý: Hadith: Bukhari 2:667, 673-680 & En’am 6:103-109.

97.
Có phải nhà tiên tri Muhammad (sas) được xem là người bình thường
và cũng được tha thứ cho những lỗi lầm của chính Ngài?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Truyền-đạo 7:20 -… Thật, chẳng có người công bình ở
trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.
1 Giăng 1:8 & 10 -….Ví bằng chúng ta nói mình không
có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình,
và lẽ thật không ở trong chúng ta.
------------------------------------------------Nisa 4:106 -….Và Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ.
Yusuf 12:53 -…“Và tôi đã không tự cho mình hoàn toàn
vô tội bởi vì chắc chắn dục vọng (của con người)
Muhammad 47:19 -…Và hãy xin (Ngài) tha thứ tội lỗi
của Ngươi
Fatih 48:1-2 –….1. Quả thật, TA (Allah) đã ban
cho Ngươi một thắng lợi rõ rệt.
Lưu ý: Muhammad không chắc chắn về sự cứu rỗi của chính
mình: Cf. Ê-sai 46: 9; Hadith: Bukhari Vol. 5 không. 266
& 234-236.

98.
Có phải nhà tiên tri Muhammad (sas) là nhà tiên tri cuối cùng và là nhà
tiên tri vĩ đại nhất trong số các nhà tiên tri?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Khải-huyền 1:1, 8 & 17 -….1. Sự mặc thị của Ðức
Chúa Jêsus Christ…8. Chúa là Ðức Chúa Trời, Ðấng
Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng,
phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.17. Ðừng sợ
chi, ta là Ðấng trước hết và là Ðấng sau cùng.
Khải-huyền 22:13, 16 & 20 -… Ta là An-pha và Ô-mê-ga,
là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt…16. Ta…là
sao mai sáng chói.20. Phải, ta đến mau chóng. A-men,
lạy Ðức Chúa Jêsus, xin hãy đến!
------------------------------------------------Ahzab 33:40 -… Muhammad không phải là người cha
của một ai trong số đàn ông của các người. Ngược
lại, Người là Thiên sứ và là Ấn tín của các Nabi
. Và Allah Hằng Biết hết mọi việc.
Fatih 48:28 -… Ngài là Ðấng đã cử Thiên sứ của Ngài,
mang Chỉ đạo và tôn giáo của Chân lý (Islam) đến làm
cho nó trội hơn tất cả mọi tôn giáo. Và Allah đủ làm
một Nhân chứng (cho sự thật này).
Lưu ý: Chúa Jêsus được mong đợi sẽ quay trở lại nhưng nhà tiên tri Muhammad
thì không.

Con người và tội lỗi
99.
Có phải khi A-đam và Ê-va phạm tội, điều đó đã gây ra sự tách biệt cơ bản giữa
Đức Chúa Trời và con người, dẫn đến nhu cầu cho con người cần được cứu rỗi
khỏi những tội lỗi của chính mính vào ngày Phán Xét?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 2:16-17 -… Rồi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời
phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây
trong vườn; 17nhưng về cây biết điều thiện và điều ác
thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.
Rô-ma 5:12-19 -… Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi
vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì
sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì
mọi người đều phạm tội.
------------------------------------------------Bakara 2:35-38 -….35.TA (Allah) phán: “Này Adam!
…chớ đến gần cái 'Cây' này; nếu không nghe thì
hai ngươi sẽ trở thành những kẻ phạm giới.”37.
Sau đó, Adam học được từ Rabb của Người Lời (tạ
tội) bởi vì Ngài xót thương mà đoái nhìn Người
trở lại. Quả thật, Ngài là Ðấng Hằng Quay lại Tha
thứ, Rất mực Khoan dung.

100.
Có câu nào trong Kinh Thánh nói về việc con người khi được sinh ra đã
mang sẵn “tội lỗi”? (Nguồn gốc tội lỗi)
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ê-sai 64:6 -… Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật
ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp;
chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi
như gió đùa mình đi.
Giê-rê-mi 13:23 -… Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi
được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó
chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ
quen rồi, sẽ làm lành được.
Giê-rê-mi 17:9 -… Lòng người ta là dối trá hơn mọi
vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?
Rô-ma 3:23 -… vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu
mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời
------------------------------------------------Taha 20:122 -… Rồi Rabb của Người đã chọn Người,
tha thứ và hướng dẫn Người.
Tin 95:4 -…. Chắc chắn, TA (Allah) đã tạo hóa con
người theo một hình thái tốt đẹp nhất.

101.
Có phải con người bao gồm cả các nhà tiên tri điều có mang tội lỗi?
(Theo Chúa Jêsus)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
1 Các Vua 8:46 -…. Khi chúng nó phạm tội cùng Chúa
(vì không có người nào chẳng phạm tội)
Thi-thiên 130:3 -… Hỡi Ðức Giê-hô-va, nếu Ngài cố
chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?
Châm-ngôn 20:9 -… Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng
mình, Ta đã trong sạch tội ta rồi?
Rô-ma 3:10 -… Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một
người cũng không.
1 Giăng 1:8 -…Ví bằng chúng ta nói mình không có tội
chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật
không ở trong chúng ta

------------------------------------------------Yusuf 12:53 -…Và tôi đã không tự cho mình hoàn toàn vô tội
bởi vì chắc chắn dục vọng (của con người)
İbrahim 14:34 -… Chắc chắn con người là một kẻ làm
điều sai quấy…
Nahl 16:61 -…Và nếu Allah muốn trừng phạt loài người
về tội ác của họ thì Ngài sẽ không để cho một sinh vật
nào tồn tại trên trái đất.
Shu’ara 26:82 -… Và là Ðấng mà tôi hy vọng sẽ tha thứ
cho tôi những lỗi lầm của tôi vào Ngày Phán xử.
Muhammad 47:19 -…Và hãy xin (Ngài) tha thứ tội lỗi của
Ngươi

102.
Có phải Mary, Mẹ của Chúa Jêsus được xem là người thiêng liêng và
cao quý và vì vậy bà có nên được tôn kính như là Đức Mẹ của Đức Tối
Cao?
Kinh Thánh
Không / Không Kinh Qur'an
Ê-sai 42:8 -… Ta là Ðức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta
chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác…
Giăng 2:3-5 -…3. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Ðức Chúa Jêsus nói
với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. 4Ðức Chúa Jêsus đáp
rằng: Hỡi đờn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa
đến. 5.Mẹ Ngài…Người biểu chi, hãy vâng theo cả

------------------------------------------------İsra 17:22-23 -… Và Rabb (Allah) của Ngươi truyền
lệnh bảo các người chỉ được thờ phụng riêng Ngài.
Zariyat 51:56 -… Và TA (Allah) đã tạo hóa loài
Jinn và loài người chỉ để chúng thờ phụng TA.

103.
Có phải chính vì tội lỗi mà con người bị tách biệt khỏi Đức Thánh Linh,
và như một hệ quả tự nhiên những tội nhân bị kết tội sẽ phải đi vào
địa ngục có đúng hay không?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ê-xê-chi-ên 18:4 & 20 -…4. linh hồn nào phạm tội thì
sẽ chết.20. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.
Lu-ca 12:5 -…. phải sợ Ðấng khi đã giết rồi…Ðấng các
ngươi phải sợ!
Khải-huyền 20:13—15 -…13. Mỗi người trong bọn đó bị xử
đoán tùy công việc mình làm.14. Ðoạn, Sự Chết và Aâm
phủ bị quăng xuống hồ lửa…15. Kẻ nào không được biên
vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
------------------------------------------------A’raf 7:41 -…. Họ sẽ có một cái giường trong Lửa
với các tấm phủ bên trên. TA trừng phạt những kẻ
làm điều sai quấy.
Yunus 10:27 -… Còn những ai phạm tội… Họ sẽ là cư dân
của Hỏa ngục, nơi mà họ sẽ vào trong đó ở đời đời.

104.
Đức Thánh Linh có xem xét cẩn trọng những tội lỗi nhỏ của con người hay không?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 5:19 -… Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào
trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như
vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng.
Ma-thi-ơ 12:36 -… Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán
xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã
nói
1 1 Cô-rinh-tô 5:6 -…Anh em há chẳng biết rằng
một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao?
Gia-cơ 2:10 -… phạm một điều răn…thì cũng đáng tội
như đã phạm hết thảy.
------------------------------------------------Ahzab 33:5 -…. các người không có tội nếu các
người nhầm lẫn trong việc xưng hô này. Ngược lại,
điều đáng tội là khi các người có ý xấu trong
lòng.
Nejm 53:31-32 -…32. Những ai tránh được những tội lớn
và những điều thô bỉ ngoại trừ những điều xúc phạm
nhỏ nhặt. Quả thật, lòng tha thứ của Rabb của Ngươi
bao la. Bởi thế, chớ tự cho mình trong sạch.

105.
Cắt đứt tay kẻ trộm cắp có phải là hình phạt đúng đắn hay không
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 22:1-4...1. Ví ai bắt trộm bò hay
chiên, rồi giết hoặc bán đi, thì phải thường năm con
bò cho một con, và bốn con chiên cho một con…4. Nếu
vật mà kẻ trộm đã lấy…hãy còn thấy sống trong tay,
thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai.
Châm-ngôn 6:30-31 -….30. Người ta chẳng khinh dị
kẻ trộm, Nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi đói
khát;31. Nó sẽ nộp hết tài sản của nhà nó.
Lu-ca 6:35-36 -…35. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù
mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng.
Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn…. 36.Hãy
thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.
------------------------------------------------Maide 5:38 -… Người nam và nữ trộm cắp, hãy chặt
tay cả hai như một sự trừng phạt về vật dụng mà
họ đã lấy, một biện pháp cảnh cáo từ Allah.

106.
Có được hay không nếu thỉnh thoảng tông đồ nói dối hay lừa gạt ai đó
để bảo vệ chính mình? (Taqiyya hay Kitman)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Châm-ngôn 6:16-17 -…16. Có sáu điều Ðức Giê-hô-va ghét,
Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc…17. lưỡi dối trá…
Sô-phô-ni 3:13 -.. Những kẻ sót lại của Y-sơ-ra-ên sẽ
không làm sự gian ác, không nói dối, không có lưỡi
phỉnh gạt trong miệng chúng nó
Ê-phê-sô 4:25 -… Như vậy, mỗi người trong anh em phải
chừa sự nói dối
Khải-huyền 21:8 & 27 -….8. và phàm kẻ nào nói
dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm
cháy bừng bừng….27. người làm điều gớm ghiếc và
nói dối không hề được vào thành
------------------------------------------------Bakara 2:225 -…. Allah sẽ không gọi các ngươi đến hỏi về
những điều vô nghĩa trong lời thề của các ngươi.
Tahrim 66:2 -… Chắc chắn, trước đây, Allah đã qui định
cho các người (Muslim) phương cách xóa bỏ lời thề.
Lưu ý: Taqiyya= nói điều gì đó không đúng sự thật. Kitman= nói không rõ
ràng, chỉ nói một phần câu chuyện.

107.

Có phải đồng tín là tội lỗi bị nghiêm cấm và lên
án?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Lê-vi Ký 18:22 -… Chớ nằm cùng một người nam như người
ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm
Lê-vi Ký 20:13 -…. Nếu một người nam nằm cùng một
người nam khác, như nằm cùng người nữ, thì hai người
đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm
ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ
Rô-ma 1:24 & 26-27 -…26. Ấy vì cớ đó mà Ðức Chúa Trời
đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ… những người đờn bà
đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với
tánh tự nhiên.27. và chính mình họ phải chịu báo ứng
xứng với điều lầm lỗi của mình.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81 -…80. Và hãy nhớ Lut (Lốt) khi
Người bảo người dân của Người: “Há các người đã
làm một điều thô bỉ nhất mà không ai trong thiên
hạ đã làm như các người?81. “Các người đã làm
tình với đàn ông thay vì phụ nữ. Không, các người
là một đám người vượt quá mức giới hạn.”
Neml 27:54-55 -….54. “Há các người đã làm điều khả-ố
trong lúc các người thấy rõ?55. Há các người vì nhục
dục đã đến với đàn ông thay vì phụ nữ?

108.

Phá thai và giết người có được coi là tội lỗi bị
nghêm cấm và lên án không?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 9:6-7 -…6. Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì
sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì Ðức Chúa Trời làm
nên người như hình của Ngài.7Vậy, các ngươi hãy sanh
sản, thêm nhiều
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13 - …Ngươi chớ giết người.
Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12 -… Kẻ nào đánh chết một
người, sẽ bị xử tử.
Châm-ngôn 6:16-17 -…16. Có sáu điều Ðức Giê-hô-va
ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiế…17. Tay
làm đổ huyết vô tội
---------------------------------------------Maide 5:32 -… ai giết một người không phải là một
tên sát nhân hay một kẻ phá hoại trên trái đất,
thì như là hắn đã giết toàn thể nhân loại.
İsra 17:31 -… Và chớ vì sợ nghèo mà giết con cái của
các người. TA cung dưỡng chúng và cả các người nữa.
Chắc chắn, việc giết chúng là một trọng tội.

109.

“Làm những việc tốt” có thể giúp xóa bỏ sự những tội lỗi đã gây ra hay
không? (Sevap)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Rô-ma 3:28 -… rằng người ta được xưng công bình bởi
đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.
Ga-la-ti 3:11 -…. Vả lại chẳng hề có ai cậy luật
pháp mà được xưng công bình trước mặt Ðức Chúa
Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình
sẽ sống bởi đức tin.
Tít 3:5-6 -… không phải cứu vì việc công bình chúng ta
đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài
Gia-cơ 2:10 -… Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm
một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.
------------------------------------------------Hud 11:114 -… vì điều tốt sẽ xoá tan điều xấu (tội lỗi).
Ankebut 29:7 -… Và những ai tin tưởng và làm việc thiện
thì sẽ được TA xoá bỏ những điều xấu xa tội lỗi…
Nejm 53:32 -… Những ai tránh được những tội lớn
và những điều thô bỉ ngoại trừ những điều xúc
phạm nhỏ nhặt. Quả thật, lòng tha thứ của Rabb
của Ngươi bao la.

Sự Cứu Rỗi
110.

Có phải ai sinh ra đều hoặc là “Tín đồ Thiên Chúa” hoặc là “Tín Đồ Hồi
Giáo” ?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giăng 1:12-13 -… Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì
Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa
Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13là kẻ
chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục,
hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời.
Giăng 3:5 -… Ðức Chúa Jêsus…nếu một người chẳng nhờ
nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước
Ðức Chúa Trời.
1 Phi-e-rơ 1:23 -….anh em đã được lại sanh, chẳng
phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng
hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của
Ðức Chúa Trời.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6 -…1. Hãy bảo: “Này hỡi những kẻ phủ
nhận Allah!6. Tôn giáo của các ngươi là của các ngươi,
tôn giáo của Ta là của Ta.”
Lưu ý: Theo Kinh Thánh Bible không ai được sinh ra là người theo đạo
Thiên Chúa; chỉ có những người “được sinh ra lần nữa” bởi Thánh Linh
của Đức Chúa Trời thì sẽ thừa hưởng thế giới của Đấng Tạo Hóa. Trong
Hồi Giáo Islam, nếu Cha là người Muslim thi đứa con sinh ra hiển nhiên
sẽ là người Muslim.

111.
Một người cứu rỗi có thật sự cứu rỗi hay không dựa trên những việc
tốt mà họ đã làm? (Ameller)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Rô-ma 4:2 -… Thật thế nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi
việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Ðức Chúa Trời
không có như vậy.
Ê-phê-sô 2:8-9 -…8. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức
tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh
em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9.Ấy chẳng phải
bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.
Tít 3:5-6 -…4. Nhưng từ khi lòng nhơn từ của Ðức Chúa Trời,
là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với
mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, 5.nhưng
cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và
sự đổi mới của Ðức Thánh Linh

------------------------------------------------Hud 11:114 -… vì điều tốt sẽ xoá tan điều xấu (tội lỗi).
Ankebut 29:7 - Và đối với những người tin và làm
công việc tốt, Chúng ta sẽ chuyển cho họ những
hành động xấu xa của họ và sẽ trả lại cho họ
những điều tốt nhất mà họ đã làm.

112.
Có phải sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thể hiện bằng hình phạt và luôn
tùy thuộc vào sự hi sinh đổ máu vì đạo để được tha thứ? (Kefaret)
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Lê-vi Ký 17:11 -… vì sanh mạng của xác thịt ở trong
huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ
đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh
mạng mà huyết mới chuộc tội được
Hê-bơ-rơ 9:12 & 22 -…12. Ngài đã nhưng dùng chính
huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời…22. Theo
luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được
sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
------------------------------------------------Bakara 2:48 -… Và hãy sợ một Ngày mà không một
linh hồn nào có thể giúp ích được một linh hồn
nào khác về bất cứ điều gì; và không một sự can
thiệp nào của nó được chấp thuận; và không một sự
bồi thường nào của nó được chấp nhận.
Hajj 22:37 -… Không phải thịt cũng không phải máu
của chúng đến tận Allah mà chính lòng ngay chính
sợ Allah của các người lên giáp Ngài. Ngài chế
ngự chúng cho các người như thế là để các người
có dịp tán dương sự Vĩ đại của Allah

113.
Có phải băng đức tin và sự hi sinh vì đạo của Con Chiên sẽ được Đức
Chúa Trời cứu rỗi? (Jesus Christ)
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Giăng 1:29 -… Giăng nói rằng: Kìa, Chiên con của
Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi.
Rô-ma 3:24-28 -…. và họ nhờ ân điển Ngài mà được
xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã
làm trọn trong Ðức Chúa Jêsus Christ, 25.là Ðấng
Ðức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi
đức tin trong huyết Ðấng ấy….28. vì chúng ta kể
rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin,
chớ không bởi việc làm theo luật pháp.
Ê-phê-sô 1:7 -… Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được
cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư
dật của ân điển Ngài
Ê-phê-sô 2:8 -… ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin
-----------------------------------------------En’am 6:164 -… Và mỗi linh hồn chỉ chịu trách nhiệm cho
chính bản thân mình; và không một người khuân vác nào sẽ
vác giùm gánh nặng (trách nhiệm) của người khác
İsra 17:15 -… không người khuân vác nào vác giùm gánh
nặng (tội lỗi) của người khác
Nejm 53:38 -… Rằng không một người khuân vác nào vác
giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác.

114.
Để có được đời sống đời đời, có phải tín đồ cần phải tin vào những lời
truyền dạy của Chúa Jêsus và tin rằng Chúa Jêsus đã được Đấng Tạo
Hóa gửi xuống làm Đấng Cứu Thế cho nhân loại?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Rô-ma 10:9-10 & 17 -…9. Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức
Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã
khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được
cứu; 10vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình,
còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.17. Như
vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta
nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120 -…119. Và chắc chắn TA (Allah) đã cử
Ngươi làm một người mang Tin mừng và một người Cảnh
cáo, bằng sự Thật…120. Và những người Do thái lẫn tín
đồ Ki-tô giáo sẽ không bao giờ hài lòng với Ngươi trừ
phi Ngươi theo tín ngưỡng của họ. Hãy bảo: “Quả thật,
Chỉ đạo của Allah mới là sự hướng dẫn đúng đắn”.

115.
Có phải tin vào Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế và là Đấng Tạo Hóa là cách
duy nhất để con người được tha thứ tội lỗi và nhận được cuộc sống
đời đời?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Giăng 11:25-…. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự
sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống,
mặc dầu đã chết rồi.
Giăng 17:3 -…. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết
Cha, tức là Ðức Chúa Trời có một và thật, cùng
Jêsus Christ, là Ðấng Cha đã sai đến.
----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 -…19. Quả thật, Chính đạo đối với
Allah là Islam. Và những ai đã được ban cấp Kinh sách
sau khi đã tiếp thu mọi hiểu biết, vì đố kỵ mà đâm ra
tranh chấp…20. nếu họ theo Islam thì chắc chắn họ sẽ
được hướng dẫn; ngược lại nếu họ quay bỏ đi thì nhiệm
vụ của Ngươi chỉ là truyền đạt (thông điệp của
Allah). Và Allah thấy rõ bầy tôi của Ngài.

116.
Có phải các tín đồ cần phải trải qua lễ rửa tội
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 28:19-20 -….19. Ðức Chúa Jêsus…Hết cả
quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho
ta.20. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh
Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép
báp tem cho họ, 20và dạy họ giữ hết cả mọi điều
mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường
ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Mác 16:16 -…. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được
rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.
Công-vụ các Sứ-đồ 2:38 - Phi -e-rơ trả lời rằng:
Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Ðức Chúa Jêsus
chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ
được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh.
Công-vụ các Sứ-đồ 22:16 -… Bây giờ, anh còn trễ
nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà
chịu phép báp-tem và làm sạch tội lỗi mình đi.
------------------------------------------------Lưu ý: Không có câu nào trong Thánh Kinh Koran bàn về lễ rửa tội.

117.

Có phải các tín đồ nam giới cần trải qua tục lệ cắt da qui đầu phải không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Công-vụ các Sứ-đồ 15:5-11 -… Nhưng có mấy kẻ về đảng
Pha-ri-si đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm phép
cắt bì cho những người ngoại
1 1 Cô-rinh-tô 7:18 & 20 -….18.Có người nào đã chịu
phép cắt bì rồi được gọi chăng? nên cứ giữ cắt bì
vậy. Có người nào chưa chịu phép cắt bì mà được gọi
chăng? thì chớ chịu phép cắt bì…20. Ai khi được gọi ở
đấng bậc nào, thì phải cứ theo đấng bậc ấy.
Ga-la-ti 5:2 -… Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng,
nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Ðấng Christ
không bổ ích chi cho anh em hết.
Ga-la-ti 5:6 -… Vì trong Ðức Chúa Jêsus Christ, cái
điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì
hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay
làm ra bởi sự yêu thương vậy.
------------------------------------------------Nahl 16:123 -… Rồi TA đã mặc khải cho Ngươi: “Hãy
theo tín ngưỡng của Ibrahim, chính trực, và chớ
là một người tôn thờ đa thần.
Lưu ý: Trong Hồi Giáo Islam, tục lệ cắt da qui đầu là một phần trong đạo
cảu Abraham, và vì vậy trong đạo Muslim là bắt buộc. Trong Hadith cũng
đề cập: Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; and Muslim 4:2370.

118.

Có câu nào trong Kinh Thánh yêu cầu con người phải trở nên “thánh”
và “thánh thiện” để được bước vào thiên đàng không?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Lê-vi Ký 11:44 -… Vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa
Trời của các ngươi; ta là thánh, nên các ngươi
phải nên thánh, thì sẽ được thánh.
1 1 Cô-rinh-tô 3:16-17 -Anh em là đền thờ của Ðức Chúa
Trời.17…vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà
chính anh em là đền thờ.
Hê-bơ-rơ 12:14 -…. Hãy cầu sự bình an với mọi
người…vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được
thấy Ðức Chúa Trời.
1 Phi-e-rơ 1:15-16 -…15. Nhưng, như Ðấng gọi anh em
là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách
ăn ở mình, 16.bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì
ta là thánh.
Khải-huyền 22:11 -… kẻ nào là thánh, cứ làm nên
thánh nữa!
------------------------------------------------Lưu ý: Không có câu nào trong Thánh Kinh Koran yêu cầu con người trở
thành thánh hoặc ngụ ý rằng con người có thể là thánh.

119.

Con người có thể trở thành con chiên của Đấng Tạo Hóa được không,
bằng việc tự lựa chọn tôn giáo cho riêng mình và làm theo những gì họ
mong muốn?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Giăng 1:12 -… Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài
ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời
Rô-ma 8:14 & 16 -…14. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh
Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Ðức
Chúa Trời.16. Chính Ðức Thánh Linh làm chứng cho lòng
chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời.
Ga-la-ti 3:26 -… bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ,
nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời.
Hê-bơ-rơ 12:5 -…5. chớ dể ngươi sự sửa phạt của
Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng;6.Vì Chúa
sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con.
------------------------------------------------Maide 5:18 -… Và người Do thái lẫn tín đồ Ki-tô
giáo đều nói: “Chúng tôi là các đứa con đáng yêu
của Allah.” Hãy bảo: “Nếu thế, thì tại sao Ngài
bắt phạt các ngươi vì tội lỗi của các ngươi?”
Không, các ngươi là những người phàm trong loài
người mà Ngài đã tạo

120.

Có đúng hay không khi số phận của một người hoàn toàn được Đấng
Tạo Hóa định đoạt trước hoặc được được sắp đặt trước? (Kader or
Kısmet)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-27 -…26. Kìa, ngày
nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và
sự rủa sả: 27.sự phước lành, nếu các ngươi nghe
theo các điều răn…
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19 -….ta bắt trời và
đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước
mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự
rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống,
Giô-suê 24:15 -… thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn
phục sự, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Ðức Giê-hô-va.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 -…Hãy bảo: “Chẳng có điều gì xảy đến
cho chúng tôi cả mà chỉ có điều Allah đã định
sẵn.”
Kasas 28:68 -… Chúng không có một sự chọn lựa
nào…
Ahzab 33:38 -…38. Và Mệnh lệnh của Allah là một
Chỉ Dụ
Lưu Ý: Những người thuộc phái thần học Thiên Chúa Armin trả lời cho
câu hỏi trên là “Không đúng”, nhưng những người thuộc phái thần học
Calvin thì trả lời là “Đúng”.

121.

Có phải Đấng Tạo Hóa sử dụng cán cân công lý để đo lường việc làm
tốt và xấu của một người để quyết định xem họ sẽ phải xuống địa ngục
hay lên thiên đàng? (Terazi)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ê-phê-sô 2:8-9 -…8. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi
đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải
đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa
Trời. 9.Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho
không ai khoe mình
Tít 3:4-5 -…4. Nhưng từ khi lòng nhơn từ là Cứu Chúa
chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi
người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta,
5.không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm,
nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9 -…8. Bởi thế, những ai mà bàn cân chứa
việc làm tốt nặng thì là những người sẽ thành đạt.9.
Còn những ai mà bàn cân chứa việc làm tốt nhẹ thì là
những kẻ đã tự làm thiệt hại bản thân.
Mü’minun 23:102-103 -…102. Nhưng ai mà bàn cân
(chứa việc thiện) nặng thì là những người sẽ
thành đạt.103. Còn ai mà bàn cân (chứa việc
thiện) nhẹ thì là những kẻ đã tự làm hại bản
thân. Chúng sẽ ở trong Hỏa ngục đời đời.

122.

Để được vào Địa Đàng của Đấng Tạo Hóa, có phải “tái thế” và “tái
sinh” là điều kiện cần thiết?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Giăng 1:12-13-…12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài
ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là
ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13là kẻ chẳng phải
sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý
người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy.
Giăng 3:3 - Ðức Chúa Jêsus cất:quả thật, nếu một
người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được
nước Ðức Chúa Trời.
2 1 Cô-rinh-tô 5:17 -…Vậy, nếu ai ở trong Ðấng
Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự
cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
1 Phi-e-rơ 1:23 -…anh em đã được lại sanh, chẳng
phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng
hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của
Ðức Chúa Trời.
------------------------------------------------Lưu ý: Trong Thánh Kinh Koran không hề đề cập về việc cần phải tái thế hoặc
“tái sinh”.

123.
Có phải Đấng Tạo Hóa hứa và đảm bảo cho những tín đồ chân chính
của Chúa Jêsus có được cuộc sống đời đời?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Giăng 3:36 -…. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời
Giăng 5:24 -… ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà
tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115 -…55.Allah phán: “Hỡi
'Isa (Giê-su)! TA sẽ…làm cho những ai theo Ngươi
cao hơn những kẻ không có đức tin cho đến Ngày
Phục sinh…113… Trong số Người dân Kinh sách, có
một nhóm đứng đọc.115. Và bất cứ điều tốt nào mà
họ làm sẽ không bao giờ bị phủ nhận…
Maide 5:47 & 69 -…47.Người dân Injil.Và ai không xét
xử theo điều mà Allah đã ban xuống thì là những kẻ
ngoan cố…69. những tín đồ Ki-tô giáo: (nói chung) ai
tin nơi Allah và Ngày Cuối cùng và làm việc thiện thì
sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền.

Những điều của Tương Lai
124.
Có phải cụm từ “nhà tiên tri” và “lời tiên tri” chủ yếu dùng để ám chỉ
đến một người được ân huệ của Đấng Tạo Hóa biết được những việc
của tương lai?(Nebi)
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
1 Sa-mu-ên 9:9 -…(Thuở xưa, trong Y-sơ-ra-ên, hễ
người ta đi cầu vấn Ðức Chúa Trời, thì thường nói
rằng: Chúng ta hãy đi tìm người tiên kiến; vì
người mà thiên hạ ngày nay gọi là tiên tri, ngày
xưa gọi là người tiên kiến).
Khải-huyền 19:10 -… Vì sự làm chứng cho Ðức Chúa
Jêsus là đại ý của lời tiên tri.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188 -…158. Người cũng tin tưởng nơi
Allah và các Lời phán của Ngài. Hãy tuân theo Người,
để may ra các ngươi được hướng dẫn đúng đường….188.
Thật sự ta chỉ là một người báo trước và là một người
mang tin lành cho đám người có đức tin.
Ahkaf 46:9 -… Hãy bảo: “Ta không phải là một người bịa
đặt điều mới trong số các Thiên sứ; ta cũng không biết
điều gì sẽ xảy đến với ta và với các người. Thật sự,
ta chỉ tuân theo điều đã được mặc khải cho ta và ta
chỉ là một Người báo-trước công khai.”

125.
Có thông tin chi tiết nào nói về những việc sẽ
xảy ra và ngày tận thế? (Eschatology / Gayb
Haber)
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 24:3, 14 & 25 -…3 Xin Chúa phán cho chúng
tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì
chỉ về sự Chúa đến và tận thế.14. Tin Lành nầy về nước
Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng
cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.25. Nầy, ta
đã bảo trước cho các ngươi.
Khải-huyền 1:1 - Sự mặc thị của Ðức Chúa Jêsus Christ mà
Ðức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ
Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên
sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài
------------------------------------------------En’am 6:50 - … Hãy bảo: “Ta đã không nói với các ngươi
rằng Ta nắm giữ các kho-tàng của Allah; và Ta cũng
không biết điều vô-hình và Ta đã không nói với các
ngươi rằng Ta là một Thiên thần. Ta chỉ tuân theo điều
(lệnh) đã được mặc khải cho Ta.

126.
Có câu tiên tri nào dự đoán rằng có sự xuất hiện
của một kẻ cai trị độc ác và kẻ cai trị này sẽ có
mặt vào ngày tận thế? (Antichrist / Mehdi)
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 24:21-25 -…23 thì đừng tin.24. Vì nhiều
christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên,
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-9 -…8. Bấy giờ kẻ nghịch
cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Ðức Chúa Jêsus sẽ
dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó…9. Kẻ đó sẽ
lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến…
1 Giăng 2:18 -….Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng
là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại
Ðấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều
kẻ địch lại Ðấng Christ; bởi đó, chúng ta biết
rằng ấy là giờ cuối cùng.
Khải-huyền 6:1-2 -….2. Tôi nhìn xem, thấy một con
ngựa bạch. Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ
ban cho người một cái mão triều thiên, và người
đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng.
------------------------------------------------Lưu ý: Thánh Kinh Koran không có đề cập việc trở
lại của những kẻ chống lại Đấng Tạo Hóa.

127.
Có phải “Ngày Phán Xét” là ngày mà Đức Chúa Trời sẽ cho con người
quay lại từ cõi chết để phán quyết xem hoặc họ sẽ lên Thiêng Đàng
hoặc là xuống Địa Ngục? (Ahiret Günü)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Hê-bơ-rơ 9:27 -… Theo như đã định cho loài người
phải chết một lần, rồi chịu phán xét.
2 Phi-e-rơ 2:9 -…thì Chúa biết cứu chữa những người
tôn kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công
bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét
Khải-huyền 20:11-15 -….2. những kẻ chết bị xử
đoán…15. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống
đều bị ném xuống hồ lửa.
------------------------------------------------Bakara 2:113 -… Nhưng vào Ngày Phục sinh, Allah
sẽ xét xử giữa bọn họ về những điều mà họ đã từng
tranh chấp.
Al-i İmran 3:185 -…. Mỗi sinh linh đều phải nếm
cái chết. Và chỉ vào Ngày Phục sinh các ngươi mới
được đền bù trọn vẹn phần công lao của các người.

128.
Có phải những ai xuống Địa Ngục phải trải qua khoảng thời gian đau
khổ?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giăng 5:24 -…. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các
ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì
được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song
vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.
Rô-ma 8:1 -… Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán
phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 -…Vì Ðức Chúa Trời chẳng định
sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự
giải cứu bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185 -…ai được bốc ra khỏi Lửa (của Hỏa
ngục) và được thu nhận vào Thiên đàng…
Meryem 19:70-72 -…70. Rồi chắc chắn TA biết trong
bọn chúng ai là kẻ đáng bị đốt nhất trong
đó.71.Không một ai trong các người lại không đến
đó . Và đối với Rabb của Ngươi đó là một quyết
định chắc chắn..72. Rồi TA sẽ giải cứu những ai
sợ và thần phục Allah; và TA sẽ để cho những kẻ
làm điều sai quấy quì gối trong đó.

129.

Nếu một kẻ phải vào địa ngục, vậy có khả năng người đó sau khi chịu tội ở địa
ngục sẽ được vào Thiên Đàng?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 25:41 & 46 -…41. Kế đó, Ngài sẽ phán
cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa,
hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn
cho ma quỉ và những quỉ sứ nó….46. Rồi những kẻ
nầy sẽ vào hình phạt đời đời.
Lu-ca 16:25-26 -…25. Nhưng Áp-ra-ham trả lời
rằng:…bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi
phải bị khổ hình. 26.có một vực sâu ở giữa chúng
ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không
được, mà muốn từ đó qua đây cũng không được.
------------------------------------------------En’am 6:128 -… (Allah) sẽ phán: Lửa sẽ là chỗ ở
mà các ngươi sẽ vào sống muôn đời trong đó trừ
phi Allah muốn khác đi.
Hud 11:106-107 -…106. Ðối với những ai bị họa thì
sẽ ở trong Lửa...107. Họ sẽ ở trong đó lâu…trừ
phi Rabb của Ngươi muốn khác đi.

130.

Có phải một cơ thể phục sinh là một cơ thể bằng xương bằng thịt hay
không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
1 1 Cô-rinh-tô 15:35-50 -…35.Nhưng có kẻ sẽ nói
rằng: Người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà
trở lại?44. đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống
lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí,
thì cũng có thể thiêng liêng…50. Hỡi anh em, tôi
đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Ðức
Chúa Trời được…
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259 -…25. họ sẽ được ban cấp những
người vợ trong sạch; và họ sẽ ở trong đó đời
đời…259. nhà ngươi hãy nhìn xem những khúc xương
mà TA đã dựng và sắp xếp, rồi TA lấy thịt bao
chúng trở lại như thế nào
Zuhruf 43:70 -…Hãy vui vầy bước vào Thiên đàng,
các ngươi và các người vợ của các ngươi, để được
thết đãi.
Vakia 56:35-38 -….35. TA đã tạo sinh họ (các tiên nữ)
tuyệt vời.36. TA đã tạo họ hoàn toàn trinh tiết.
Nebe 78:33 -…Những trinh nữ trẻ đẹp với bộ ngực
căng tròn cùng lứa tuổi.

131.
Có phải trên Thiên Đàng cũng có hôn nhân và các mối quan hệ nam
nữ? (Houris)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 22:28-33 -…28. Vậy, lúc sống lại, đờn bà đó
sẽ làm vợ ai trong bảy người?... vì cả thảy đều đã
lấy người làm vợ.29. Ðức Chúa Jêsus đáp rằng:…vì không
hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Ðức
Chúa Trời thể nào.30. Vì đến khi sống lại, người ta
không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ
sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.
1 1 Cô-rinh-tô 15:50 -…thịt và máu chẳng hưởng
nước Ðức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không
hưởng sự không hay hư nát được.
------------------------------------------------Tur 52:20 -… và TA sẽ kết hôn họ với những tiên
nữ có đôi mắt to trữ tình.
Rahman 55:55-56, 70-72 -…55. Thế Ân huệ nào của Rabb
của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?.56. Trong đó
(Thiên đàng) sẽ có các tiên nữ trinh trắng, với cái
nhìn thẹn thùa mà chưa một con người hay một tên Jinn
nào trước họ đã chạm đến thân thể.70. Trong các Thiên
đàng có các (tiên nữ) tươi trẻ và xinh đẹp…72. Các
tiên nữ cấm cung trong các căn lều.

132.
Có phải Giáo Hội phổ thông được ví như là “Hiền Thê của Đức Kitô”?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ê-phê-sô 5:23, 25, & 32 -23. Ngài là Cứu Chúa của Hội
thánh….25. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Ðấng
Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh
Khải-huyền 19:7 -… Chúng ta hãy hớn hở vui mừng,
tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ
Ngài đã sửa soạn.
Khải-huyền 21:9 -… Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi
thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con.
Khải-huyền 22:17 -… Thánh Linh và vợ mới cùng nói:
Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai
khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự
sống cách nhưng không.
------------------------------------------------Lưu ý: Trong Thánh Kinh Koran chỉ đề cập về Giáo Hội một lần và không hề
nói đến “Hiền Thê của Đức Kitô”: Hajj 22:40

Những vấn đề liên quan đến đời sống thực tế
133.
Có phải Đấng Tạo Hóa muốn các tín đồ phải thực
tập và sống theo đạo? (Shariah)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Rô-ma 6:14 -… Vì tội lỗi không cai trị trên anh em
đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc
dưới ân điển.
Rô-ma 10:4 -… vì Ðấng Christ là sự cuối cùng của
luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình.
Ga-la-ti 3:11 & 25 -…11. Vả lại chẳng hề có ai
cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt
Ðức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người
công bình sẽ sống bởi đức tin…25. Song khi đức
tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy
giáo ấy nữa.
------------------------------------------------Maide 5:48 -… TA (Allah) đã qui định cho từng
(Thiên sứ) trong các ngươi một hệ thống luật pháp
và một lề lối.
Jathiyah 45:18 -… TA (Allah) đã qui định cho từng
(Thiên sứ) trong các ngươi một hệ thống luật pháp
và một lề lối.

134.

Có phải tín đồ bị cấm uống rượu bia?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Lu-ca 7:34-35 -…34. Con người đến, ăn và uống,
thì các ngươi nói rằng: Ấy đó là người ham ăn mê
uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội.
35.Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ
những việc làm của nó.
Giăng 2:1-11 -… Vừa khi thiếu rượu, mẹ Ðức Chúa Jêsus
nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa.
1 Ti-mô-thê 5:23 -…Ðừng chỉ uống nước luôn; nhưng
phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con
hay khó ở.
------------------------------------------------Bakara 2:219 -…Họ hỏi Ngươi về việc uống rượu và cờ
bạc. Hãy bảo họ: “Trong hai thứ đó vừa có một tội
lớn vừa có một vài mối lợi cho nhân loại
Maide 5:90-91 -…90. Hỡi những ai có niềm tin!
Uống rượu và cờ bạc và cúng kiếng trên bàn thờ
bằng đá và dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là
điều khả ố, việc làm của Shaytan. Hãy từ bỏ nó để
may ra các người được phát đạt.91. Thế các người
không chịu ngưng ư?

135.
Có phải tín đồ bị cấm ăn thịt heo?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Công-vụ các Sứ-đồ 10:13-15 -…13. Lại có tiếng phán
cùng người rằng: Hỡi Phi -e-rơ, hãy dậy, làm thịt và
ăn. 14Song Phi -e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy;
vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ.
15Tiếng đó lại phải cùng người lần thứ hai rằng:
Phàm vật chi Ðức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ
cầm bằng dơ dáy.
1 Cô-rinh-tô 10:25 -…Phàm vật gì bán ở hàng thịt,
hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó…
Cô-lô-se 2:16 -….Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh
em về của ăn uống
------------------------------------------------Maide 5:3 -…(Allah) cấm các người ăn (thịt của)
xác chết…
En’am 6:145 -…Hãy bảo: “Ta không thấy nơi điều đã
được mặc khải cho Ta có khoản nào cấm một người
ăn không được dùng món đó, ngoại trừ thịt của xác
chết hoặc máu (huyết) tuôn ra hoặc thịt của con
heo bởi vì nó ô-uế…

136.
Có phải Đấng Tạo Hóa yêu cầu tín đồ nhịn ăn (hay còn gọi là ăn chay)?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Giô-ên 2:12 -… Ðức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng
hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc
và buồn rầu.
Ma-thi-ơ 6:17-18 -… Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức
dầu trên đầu, và rửa mặt.
Mác 2:20 -… Song tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi
họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn.
1 1 Cô-rinh-tô 7:5 -… để chuyên việc cầu nguyện;
rồi trở lại hiệp cùng nhau
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185 -….183. Hỡi những ai có niềm tin!
Nhịn chay theo chế độ Siyaam được truyền xuống cho
các ngươi như đã được truyền xuống cho những người
trước...185. Tháng Ramadan là tháng mà Kinh Qur'an đã
được ban xuống… ai trong các ngươi chứng kiến (hoặc
hiện diện) tháng đó thì phải thực hiện
Ahzab 33:35 -…. những người tưởng nhớ Allah
nhiều, nam và nữ; Allah sẽ tha thứ và ban thưởng
to lớn cho họ

137.
Có phải Đức Chúa Trời mong muốn tông đồ của Ngài để người khác
thấy khi họ cầu nguyện và khi thực hiện nghi thức nhịn ăn?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 6:5-8 -…6. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy
vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha
ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Ðấng thấy
trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.
Ma-thi-ơ 6:16-18 -…16. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm
bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi
người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các
ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.
------------------------------------------------Nisa 4:103 -… Và khi đã hoàn tất cuộc lễ Salaah,
các người hãy niệm tên Allah (ở các tư thế) đứng,
ngồi và nằm nghiêng một bên
Jumah 62:9 -… Hỡi những ai có niềm tin! Khi tiếng
'Aazaan' dõng dạc gọi các người đến dâng lễ
'Salaah' vào Ngày Thứ Sáu, hãy vội vã đến (Thánh
đường) để tưởng nhớ Allah và tạm gác việc mua bán
sang một bên. Ðiều đó tốt cho các người nhất nếu
các người biết.

138.
Có phải Đức Chúa Trời muốn Tín Đồ của Ngài nhịn ăn vào ban ngày và
có những bữa ăn thịnh soạn về đêm? (Ramadan)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ê-sai 58:3 -…. Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há
chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những
trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do,
bẻ gãy mọi ách, hay sao?
Ma-thi-ơ 6:16-18 -…16. Khi các ngươi kiêng ăn…18.
ầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng
ăn và Cha người thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ
thưởng cho ngươi.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185 -…183. Hỡi những ai có niềm tin!
Nhịn chay theo chế độ Siyaam được truyền xuống
cho các ngươi như đã được truyền xuống cho những
người trước….185. Tháng Ramadan…ai trong các
ngươi chứng kiến (hoặc hiện diện) tháng đó thì
phải thực hiện 'Siyaam' trọn tháng; và ai bị bệnh
hoặc đi xa nhà thì phải nhịn bù cho đủ số ngày đã
thiếu về sau. Allah muốn điều dễ dàng cho các
ngươi và không muốn gây khó khăn cho các ngươi
hầu các ngươi hoàn tất số ngày ấn định….

139.
Có phải Đấng Tạo Hóa yêu cầu tôn đồ của Ngài đóng thuế thập phân và
làm từ thiện (bố thí)? (Zekat)
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ma-la-chi 3:8-10 -… Người ta có thể ăn trộm Ðức
Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi
nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi
đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của
dâng.
Ma-thi-ơ 6:3 -… Song khi ngươi bố thí, đừng cho
tay tả biết tay hữu làm việc gì
Ma-thi-ơ 19:21-23 -… hãy đi bán hết gia tài mà bố
thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở
trên trời; rồi hãy đến mà theo ta
Lu-ca 11:41 -…. hà các ngươi lấy của mình có mà bố thí
------------------------------------------------Bakara 2:177 -… và vì yêu thương Ngài mà bố thí
và đóng 'Zakaah
Tevbe 9:103-104 -…103. Hãy thu của bố thí từ tài
sản của họ…104. Allah chấp nhận sự hối cải và của
bố thí của bầy tôi
Mu’minun 23:1 & 4 -…1. Những người có đức tin
chắc chắn thành đạt…4. Và những ai tích cực đóng
Zakaah.

140.
Đấng Tạo Hóa có thật sự muốn nghe những lời cầu nguyện được lặp đi
lặp nhiều lần trong ngày và trong cùng một ngày? (Namaz)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 6:7 -… Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng
dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ
tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.
Giăng 4:24 -… Ðức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy
Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.
------------------------------------------------Bakara 2:45 -… Và hãy cầu xin được giúp đỡ trong niềm
kiên nhẫn và với việc dâng lễ 'Salaah'
Hud 11:114 -… Và hãy dâng lễ Salaah vào hai đầu
mút của ban ngày và vào một số giấc của ban đêm
İsra 17:78 -… Hãy chu đáo dâng lễ Salaah từ lúc
mặt trời nghiêng bóng cho đến lúc màn đêm tối đặc
. Và hãy đọc Qur'an vào lúc hừng đông…

141.
Có phải Đấng Tạo Hóa yêu cầu các tôn đồ thực hiện chuyến hành
hương đến đất Thánh ít nhất một lần trong đời họ? (Hajj)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 24:24-26 -…26. Vậy nếu người ta nói với
các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì
đừng đi đến
Giăng 4:19-24 -…21. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi
người đờn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi
thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng
chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem.24. Ðức Chúa Trời
là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm
thần và lẽ thật mà thờ lạy
------------------------------------------------Bakara 2:196 -…. Và hãy hoàn tất việc làm Hajj và
'Umrah dâng lên Allah.
Al-i İmran 3:97 -…. Và việc đi làm Hajj dâng lên Allah
tại Ngôi đền (Ka'bah) là một bổn phận đối với người
nào trong nhân loại có đủ phương tiện đi đến đó.

142.
Có phải Đấng Tạo Hóa vẫn muốn con người ngày nay thực hiện nghi lễ
hiến tế động vật một lần mỗi năm? (Kurban)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Thi-thiên 51:16-17 -…16. Vì Chúa không ưa thích
của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của lễ thiêu
cũng không đẹp lòng Chúa.17.Của lễ đẹp lòng Ðức
Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Ðức Chúa
Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không
khinh dể đâu.
Hê-bơ-rơ 9:11-12 & 25-28 -…11. Nhưng Ðấng Christ…12.
dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời
đời…25. mà dâng huyết không phải là huyết mình…26.
Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã
hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội
lỗi đi….28. cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một
lần đặng cất tội lỗi của nhiều người….
------------------------------------------------Bakara 2:196 -…. Nhưng nếu ai trong các ngươi bị bệnh hoặc
ngứa da đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng cách
nhịn chay 'Siyaam' hoặc bố thí hoặc dâng một con vật tế.
Hajj 22:28 & 34 -…28. để họ tụng niệm tên của Allah
trong một số ngày ấn định và trên những con thú nuôi
mà Ngài đã cung cấp cho họ . Do đó, hãy ăn thịt của
chúng và phân phối cho những người nghèo đói…34. Và
TA đã ban cho mỗi cộng đồng một số nghi lễ cúng tế

143.

Nếu người đạo Muslim có thắc mắc gì liên quan đến Kinh Thánh Bible,
thì họ có thể hỏi các tín đồ Thiên Chúa hay tín đồ Do Thái hay không?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
1 Phi-e-rơ 3:15 -… nhưng hãy tôn Ðấng Christ, là
Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường
sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy
trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.
------------------------------------------------Yunus 10:94 -… Nếu Ngươi có ý nghi ngờ về điều mà
TA đã ban xuống cho Ngươi thì hãy hỏi những ai đã
đọc Kinh sách trước Ngươi. Chắc chắn đó là Chân
lý từ Rabb của Ngươi đã đến với Ngươi. Bởi vậy,
chớ là một kẻ ngờ vực.
Nahl 16:43 -…. Và trước Ngươi, TA chỉ cử phái
những người phàm mà TA đã mặc khải (Kinh sách)
làm Thiên sứ. Nếu các người không biết.

144.

Nếu một ai đó có thắc mắc về điều gì đó trong các Sách Thánh, có phải
tín đồ nên tránh hỏi những câu hỏi trung thực nếu anh ta có thể không
biết câu trả lời?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Công-vụ các Sứ-đồ 17:11 -…11. Những người nầy có ý
hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu
lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét
lời giảng có thật chăng.
1 Giăng 4:1 -…1. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi
thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi
Ðức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện
ra trong thiên hạ.
------------------------------------------------Bakara 2:108 -… Há các ngươi muốn vặn hỏi Thiên
sứ của các ngươi giống như (Thiên sứ) Musa (Môise) đã bị vặn hỏi trước đây? Và ai thay đổi từ
chỗ có đức tin sang chỗ không tin tưởng thì chắc
chắn sẽ đi lạc khỏi chính đạo.
Maide 5:101 - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ hỏi
vặn những điều, nếu được trình bày rõ cho các
người, sẽ làm cho các người thêm thắc mắc. Nhưng
nếu các người hỏi về các vấn đề trong thời gian
Kinh Qur'an đang được ban xuống thì chúng sẽ được
trình bày rõ cho các người.102. Chắc chắn trước
các người đã có người đặt những câu hỏi tương tự
và cũng vì thế mà họ đã mất niềm tin.
Enbiya 21:7 -…. Và những vị mà TA đã cử đến trước
Ngươi chỉ là những người phàm mà TA đã mặc khải.
Bởi thế, nếu các ngươi không biết thì hãy hỏi
những người đang giữ Thông điệp.

145.
Ngoài Mặc Khải ra thì theo truyền thống và sự thuật lại từ ngàn xưa
cho biết rằng con người đáng tin cậy và vì vậy họ cần hiểu đúng về
Sách Thánh? (Sola Scriptura / Hadith)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giê-rê-mi 17:5 -… Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Ðáng
rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt
làm cánh tay, lòng lìa khỏi Ðức Giê-hô-va.
Rô-ma 3:4 -… chẳng hề như vậy! Thà xưng Ðức Chúa Trời
là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: Ấy
vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của
Ngài, Và sẽ được thắng khi chịu xét đoán.
------------------------------------------------Nejm 52:33 -…33. Hoặc chúng nói: “Y đã bịa đặt Nó
(Qur'an).” ?....34. Ðể chúng mang đến một phương ngôn
giống như Nó nếu chúng nói thật.
Lưu ý: Trong Hồi Giáo Islam những ghi lại sữ sách đáng tin cậy của Hadith bao gồm
Ibn Ishaq (d. 768); Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham (d. 833); Muhammad al-Bukhari (d. 870); Sahih
Hồi giáo (d.875); İbn Maje (d. 886); al-Tirmidhi (d. 892); Ebu Jafer Taberi (d. 923); Không ai trong số
những vị này này sống cùng hoặc thậm chí gần thời đại với Nhà Tiên Tri Muhammad (sas) (570-632).
Trong số 600.000 hadith Bukhari đã thu thập được trong 16 năm, ông chỉ giữ 7,397 như là người tài
(sahih). Ông đã ném đi hơn 99% những gì ông thu thập được vì bị những người Hồi giáo Muslim cho
là phóng đại hoặc không nói đúng sự thật.

146.
Có phải Đấng Tạo Hóa yêu cầu tín đồ của ngày cùng nhau sùng bái Ngài
và truyền bá đức tin?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 28:19 -… Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân,
hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh
mà làm phép báp tem cho họ
2 1 Cô-rinh-tô 5:20 -…20. chúng tôi làm chức khâm
sai của Ðấng Christ, cũng như Ðức Chúa Trời bởi
chúng tôi mà khuyên bảo…
1 Phi-e-rơ 3:15 -…. Hãy thường thường sẵn sàng để
trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh
em, song phải hiền hòa và kính sợ.
------------------------------------------------Tevbe 9:33 -… Ngài là Ðấng đã cử Thiên sứ của Ngài
mang Chỉ đạo và tôn giáo của sự Thật (Islam) đến để
làm cho nó trội hơn mọi tôn giáo khác.
Nahl 16:125 -… Hãy dùng sự khôn ngoan và lời khuyến
cáo tốt đẹp mà gọi mời (tất cả) đến với con đường…

147.
Có phải Thiên Chúa yêu cầu tín đồ của Ngài chia thành các giáo phái,
các giáo hội khác nhau, và các nhóm khác nhau?
Kinh Thánh
Không / Không Kinh Qur'an
1 1 Cô-rinh-tô 1:10-13 -… Hỡi Anh em, tôi nhơn danh
Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy
đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ
nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.
1 1 Cô-rinh-tô 3:3-4 -…3. Thật, bởi trong anh em
có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng
phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian
sao? 4Có người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô;
kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há
chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103 -… Và hãy cùng nhau nắm vững sợi dây
(Islam) mà Allah đã giăng ra cho các người và đừng
chia rẽ nhau
En’am 6:159 -…. Còn đối với những ai đã phân chia tôn giáo
của họ và đã chia rẽ thành giáo phái, Ngươi chẳng có quan
hệ gì với họ. Công việc của họ chỉ quan hệ với Allah. Rồi
Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ đã từng làm.

148.
Có câu nào trong Kinh Thánh khuyến khích mọi người tận hưởng cuộc
sống một cách hạnh phúc trong cuộc đời của mình?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Thi-thiên 5:11 -… Nhưng phàm ai nương náu mình
nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi
mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ
danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa.
Phi-líp 4:4 -… Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn.
Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70 -… Hãy vui vầy bước vào Thiên đàng,
các ngươi và các người vợ của các ngươi, để được
thết đãi.
İnsan 76:11 -… Bởi thế, Allah sẽ giải cứu họ khỏi
sự xấu xa của Ngày đó và làm cho họ rạng rỡ và
vui sướng.
Lưu ý: Chỉ có trong Thánh Kinh Koran nói về việc tận hưởng cuộc sống ở
thế giới bên kia.

149.

Có ví dụ nào trong Kinh Thánh nói về việc Đấng Tạo Hóa có thể chữa
lành bệnh cho con người?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26 -… vì ta là Ðức Giê-hô-va,
Ðấng chữa bịnh cho ngươi.
Thi-thiên 103:2-3 -…2. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen
Ðức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.
3.Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi
bịnh tật ngươi
Ma-thi-ơ 4:23 -… Ðức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê,
dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Ðức
Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.
Công-vụ các Sứ-đồ 5:15-16 -…15. Trong những ngày
đó, Phi -e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người
nhóm lại ước được một trăm hai mươi người, mà nói
rằng: 16Hỡi anh em ta, lời Ðức Thánh Linh đã nhờ
miệng vua Ða-vít mà nói tiên tri trong Kinh Thánh
về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt
Ðức Chúa Jêsus, thì phải được ứng nghiệm.
1 1 Cô-rinh-tô 12:28 & 30 -…28. kế đến kẻ làm phép lạ,
rồi kẻ được ơn chữa bịnh….30. Cả thảy đều được ơn chữa
bịnh sao?
------------------------------------------------Lưu ý: Trong Kinh Tân Ước, có 26 sự kiện được ghi lại về việc Chúa Jêsus chữa
bệnh, nhưng trong Thánh Kinh Koran thời của nhà tiên tri Muhammad không hề
nói tới việc Đấng Tạo Hóa có thể chữa lành bệnh cho con người

150.

Are there verses where God encourages believers
to use music, dance and singing in their worship?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:19 -… Vậy bây giờ, hãy
chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên; hãy để
trong miệng họ, để bài ca nầy dùng làm chứng cho
ta nghịch cùng dân Y-sơ-ra-ên.
Thi-thiên 100:1-2 -…1. Hãy cất tiếng reo mừng cho
Ðức Giê-hô-va!2. Khá hầu việc Ðức Giê-hô-va cách
vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.
Ê-phê-sô 5:18-19 -…18. phải đầy dẫy Ðức Thánh
Linh.19. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát
thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng
hát mừng ngợi khen Chúa.
Cô-lô-se 3:16 -… Hãy dùng những ca vịnh, thơ
thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên
nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát
khen Ðức Chúa Trời
------------------------------------------------Lưu ý: trong Kinh Thánh Bible có hơn 450 câu khuyến khích nghe nhạc,
nhảy múa và ca hát, nhưng lại không có câu nào trong Thánh Kinh Koran.

151.
Có phải Đấng Tạo Hóa cho phép đàn ông được phép lấy nhiều vợ cùng
lúc?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:17 -…. Vua cũng không nên
kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa.
1 1 Cô-rinh-tô 7:2 -…. người đờn ông phải có vợ,
mỗi người đờn bà phải có chồng.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24 -…3. Và nếu các người sợ không thể đối
xử công bằng với các đứa con mồ-côi, thì hãy cưới
những phụ nữ (khác) mà các người vừa ý hoặc hai, hoặc
ba, hoặc bốn…24. Và (cấm lấy) các phụ nữ đã có chồng
ngoại trừ phụ nữ nằm trong tay của các người.
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50 -…21. Chắc chắn nơi Thiên
sứ các người có được một gương mẫu tốt đẹp..32. Hỡi
các bà vợ của Nabi!38. Nabi không phạm tội về việc mà
Allah đã ra lệnh cho Người thi hành.

152.
Có phải đàn ông có thể đối xử công bằng với vợ nếu như cùng lúc có
nhiều vợ?
Kinh Thánh
Không / Không Kinh Qur'an
Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:15 -…. Khi một người
nam nào có hai vợ, vợ nầy được thương, vợ kia bị
ghét…
Nê-hê-mi 13:26-27 -…26. Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên
há chẳng có phạm tội trong điều đó sao?.27. lấy
người đờn bà ngoại bang mà vi phạm.
------------------------------------------------Nisa 4:3 -… Và nếu các người sợ không thể đối xử
công bằng với các đứa con mồ-côi, thì hãy cưới
những phụ nữ (khác) mà các người vừa ý hoặc hai,
hoặc ba, hoặc bốn. Nhưng nếu các người sợ không
thể (ăn ở) công bằng với họ (vợ) thì hãy cưới một
bà thôi hoặc người (phụ nữ) nào ở dưới tay của
các người . Ðiều đó thích hợp cho các người hơn
để may ra các người tránh được bất công.
Nisa 4:129 - …. Và không bao giờ các ngươi có thể
đối xử công bằng với các bà vợ mặc dầu các ngươi
rất muốn.

153.
Hôn nhân tạm thời hay ngắn hạn có được phép hay không? (Mut’ah /
Định luật khát vọng)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ma-la-chi 2:16 -…. Vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của
Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ…
Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi.
1 1 Cô-rinh-tô 7:10-13 - …10. Về những kẻ đã cưới
gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là
Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng…11.
còn chồng cũng không nên để vợ…12. người anh em
nào có vợ thì không nên để bỏ.
------------------------------------------------Nisa 4:24 -… Và (cấm lấy) các phụ nữ đã có chồng ngoại
trừ phụ nữ nằm trong tay của các người. Ðó là lệnh
của Allah đối với các người. Ngoài các điều kiện đó,
các người được phép kiếm vợ bằng tài sản của các
người và cưới hỏi đàng hoàng chứ không được gian dâm.
Do bởi việc các người hưởng lạc từ họ, hãy tặng họ
tiền cưới của họ như một nghĩa vụ.
Maide 5:87 -… Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cấm dùng
các món sạch và tốt mà Allah đã cho phép các dùng.

154.
Trong những cuốn Kinh Thánh, có phải người vợ được xem như là đôi
tượng để làm tình, một loại hàng hóa hoặc là một món đồ sở hữu của
người chồng?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
1 Phi-e-rơ 3:7 -…. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều
khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với
giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước
sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì
làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Ê-phê-sô 5:25 -… Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ
mình, như Ðấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính
mình vì Hội thánh
----------------------------------------------------Baqara 2:223 -…. Vợ của các ngươi là một miếng
đất trồng cho các ngươi. Do đó, hãy đến gần mảnh
đất trồng của các ngươi
Al-i Imran 3:14 -… Nhân loại thường đam mê những
thú vui từ phụ nữ, và con cái, và kho tàng vàng
bạc chất đóng, và giống ngựa tốt, và gia súc, và
đất đai trồng trọt tốt.

155.
Đàn ông có được phép sở hữu hoặc chiếm lấy nữ nô lệ và quan hệ tình
dục với họ hay không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
1 Cô-rinh-tô 7:23 -… Anh em đã được chuộc bằng giá
cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-7 -… Vì ý muốn Ðức Chúa Trời, ấy là
khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, 4mỗi
người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn
trọng, 5chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như
người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Ðức Chúa Trời
----------------------------------------------------Nisa 4:24 -…. Và (cấm lấy) các phụ nữ đã có chồng
ngoại trừ phụ nữ nằm trong tay của các người.
Mü’minun 23:5-6 -…5. Và những ai giữ gìn phần kín
đáo của cơ thể.6. Ngoại trừ với vợ hoặc với những
người nằm dưới tay kiểm soát của họ thì không bị
khiển trách.
Ma’arij 70:22 & 29-30 -…22. Ngoại trừ những người dâng
lễ 'Salaah'.29. Và những ai giữ gìn phần kín đáo của
cơ thể.30. Ngoại trừ với vợ và với ai nằm dưới tay
phải của mình ; bởi vì họ không bị khiển trách.

156.
Phụ nữ có cần đeo mạn che mặt và toàn thân khi đi ra ngoài không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
1 1 Cô-rinh-tô 11:15 -… Nhưng, nếu đờn bà để tóc
dài thì là lịch sự cho mình, và đã ban tóc dài
cho người, dường như khăn trùm vậy.
Ga-la-ti 5:1 -… Ðấng Christ đã buông tha chúng ta
cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để
mình dưới ách tôi mọi nữa.
Cô-lô-se 2:16 -… thì làm sao lại để cho những thể lệ
nầy ép buột mình
------------------------------------------------Nur 24:30-31 -…30. Hãy bảo những người phụ nữ có
đức tin nên…31. nhìn xuống và che phủ phần kín
đáo của họ; ngoại trừ với người chồng…
Ahzab 33:59 -…. Hỡi Nabi! Hãy bảo các bà vợ của
Ngươi và các đứa con gái của Ngươi và các bà vợ
của các tín đồ hãy dùng áo choàng mà phủ kín thân
mình của họ. Làm thế để dễ nhận biết họ và vì
thế, sẽ không bị xúc phạm. Và Allah Hằng Tha thứ,
Rất mực Khoan dung.

157.

Có phải phụ nữ có quyền bình đẳng như nam giới không?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:19 -…. Ngươi chớ thiên vị ai
2 Sử-ký 19:7 -… vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của chúng
ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người,
chẳng nhận của hối lộ.
Rô-ma 2:11 -…Vì trước mặt Ðức Chúa Trời, chẳng vị nể ai
đâu…
Ga-la-ti 2:6 & 28 -…6. Ðức Chúa Trời không tây vị ai
hết)…28. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc
người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự
chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Ðức
Chúa Jêsus Christ.
Gia-cơ 2:9 -….Nhưng nếu anh em tây vị người ta, thì phạm
tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282 -…228. Và theo lẽ công bằng
thì các bà vợ có quyền hạn tương đương với nghĩa
vụ của họ; tuy nhiên, đàn ông trội hơn phụ nữ một
bậc….282.. và hãy gọi hai người đàn ông của các
ngươi đến làm chứng; nhưng nếu không có hai người
đàn ông thì chọn một người đàn ông và hai người
phụ nữ của các ngươi đến làm chứng…
Nisa 4:3, 11 & 176 -…3. hãy cưới những phụ nữ (khác)
mà các người vừa ý hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn…11.
phần của con trai bằng hai phần của con gái.

158.

Có phải đàn ông được quyền đánh vợ của mình?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ê-phê-sô 5:25-29 -…25. Hỡi người làm chồng, hãy
yêu vợ mình…28. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu
vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu
chính mình vậy.29. Vì chẳng hề có người nào ghét
chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như
Ðấng Christ đối với Hội thánh.
Cô-lô-se 3:19 -…Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ
mình, chớ hề ở cay nghiệt với người.
1 Phi-e-rơ 3:7 -…Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều
khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là
với giống yếu đuối hơn..
------------------------------------------------Nisa 4:34 -… và đối với các bà (vợ) mà các người
sợ họ thất tiết và bướng bỉnh, (trước hết) hãy
cảnh cáo họ, (kế đó) từ chối ăn nằm với họ, và
(cuối cùng) đánh họ (nhẹ tay); bởi thế, nếu họ
chịu nghe lời các người thì chớ kiếm chuyện (rầy
rà) với họ bởi vì Allah Rất Tối cao, Rất Vĩ đại.

159.
Đạo Thiên Chúa và Đạo Hồi Muslim có được phép kết hôn với những
người theo tín ngưỡng khác hay không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3-4 -…Ngươi chớ làm sui
gia với chúng
1 1 Cô-rinh-tô 7:28 & 39 -…28. và nếu người nữ
đồng trinh lấy chồng, thì cũng chẳng phạm tội
gì…39. Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buột
chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự
do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa.
2 Cô-rinh-tô 6:14 & 17 -…14. Chớ mang ách chung với kẻ
chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp
nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau
được chăng?...17.Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi
giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó.
------------------------------------------------Maide 5:5 -… Ngày nay, các người được phép dùng các
món thực phẩm tốt và sạch Các người được phép cưới các
trinh nữ tự do có đức tin và cả các trinh nữ tự do của
người dân đã nhận Kinh sách vào thời trước các người
với điều kiện các người phải tặng họ phần tiền cưới
bắt buộc với mục đích nhận họ làm vợ…

160.
Nếu tông đồ ly hôn với bạn đời của họ mà không phải vì lý do ngoại tình
thì họ có được phép tái hôn không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 5:32 -…Nếu người nào để vợ mà không phải
vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra
người tà dâm; lại nếu người nào cưới đờn bà bị để,
thì cũng phạm tội tà dâm.
Ma-thi-ơ 19:3-9 -…Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai
để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ
khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới
người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
------------------------------------------------Bakara 2:231 -… Và khi các ngươi ly-dị vợ và họ sắp
hoàn tất thời hạn ở vậy thì hoặc giữ họ lại một cách
tử tế hoặc trả tự do cho họ một cách tốt đẹp
Tahrim 66:5 -….Bởi thế, chắc chắn họ bài bác sự
thật khi nó đến với họ. Nhưng họ sẽ sớm nhận tin
tức về những điều mà họ thường chế giễu.

161.
Có phải tín đồ theo đạo Thiên Chúa thì phải thực
hành theo lời dạy của Chúa Jêsus và tín đồ thẹo
đạo Muslim thì phải thực hành theo nhà tiên tri
Muhammad (sas)?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 10:24-25 -…25. Môn đồ được như thầy, tôi tớ
được như chủ, thì cũng đủ rồi.
Lu-ca 6:40 -…Môn đồ không hơn thầy; nhưng hễ môn đồ
được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình.
Giăng 14:15 & 23-24 -…15. Nếu các ngươi yêu mến
ta, thì giữ gìn các điều răn ta.23. Ðức Chúa
Jêsus: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta,
Cha ta sẽ thương yêu người…24. Còn kẻ nào chẳng
yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31 -….Hãy bảo: “Nếu các người thực sự
yêu thương Allah, thì hãy theo Ta, Allah sẽ yêu
thương các người trở lại và tha tội cho các người
Nisa 4:80 -…Ai vâng lời Thiên sứ thì là tuân mệnh Allah.
Ahzab 33:21 -…Chắc chắn nơi Thiên sứ các người có
được một gương mẫu tốt đẹp nhất…
Zukhruf 43:63 -……Isa…hãy sợ Allah và nghe theo Ta.

Kẻ Thù và Chiến Tranh
162.

Trong Kinh Thánh có chủ đề nổi bật nào nào nói về
một tín đồ có đức tin mạnh mẽ thì nên có mục tiêu
để thống trị tất cả các tôn giáo khác?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Lu-ca 17:20-21 -…20. Nước Ðức Chúa Trời không đến cách
rõ ràng…21. và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở
đó; vì nầy, nước Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi.
Rô-ma 14:17 & 22 -…17.Vì nước Ðức Chúa Trời chẳng
tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an,
vui vẻ bởi Ðức Thánh Linh vậy.22. Ngươi có đức
tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy
trước mặt Ðức Chúa Trời.
------------------------------------------------Tevbe 9:33 -…Ngài là Ðấng đã cử Thiên sứ của Ngài
mang Chỉ đạo và tôn giáo của sự Thật (Islam) đến
để làm cho nó trội hơn mọi tôn giáo khác
Saf 61:8-9 -…8. Allah sẽ hoàn thiện Ánh sáng của Ngài
dẫu rằng những kẻ vô đức tin căm ghét.9. Và Ngài là
Ðấng đã cử phái Thiên sứ của Ngài mang Chỉ đạo và tôn
giáo của Chân lý đến để làm nó (Islam) trội hơn tất
cả mọi tôn giáo

163.

Dùng vũ lực và sức mạnh có được cho phép trong tôn giáo không?
Kinh Thánh
Không / Không Kinh Qur'an
2 Ti-mô-thê 2:24-25 -…24. Vả, tôi tớ của Chúa
không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế
với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, 25.dùng
cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả…
Phi-lê-môn 14 -…Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà
chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm
chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành.
------------------------------------------------Bakara 2:256 -…Không có việc cưỡng bách tín ngưỡng
trong lãnh vực tôn giáo.
Al-i İmran 3:20 -…nếu họ theo Islam thì chắc chắn họ sẽ
được hướng dẫn; ngược lại nếu họ quay bỏ đi thì nhiệm vụ
của Ngươi chỉ là truyền đạt (thông điệp của Allah).
Kaf 50:45 -…Ngươi không là một người cưỡng bách
chúng. Bởi thế, hãy dùng Kinh Qur'an mà cảnh cáo
ai là người sợ Lời đe dọa của TA.
Gasiye 88:21-22 -…21. Hãy nhắc nhở (họ); Ngươi
chỉ là một Người Nhắc nhở

164.

Có phải Đấng Tạo Hóa khuyến khích tín đồ ngày nay được phép đấu tranh
chống lại những người theo tôn giáo khác cho đến khi chiến thắng được tôn
giáo của họ? (Thánh Chiến / Jihad)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Rô-ma 12:17-19 -…17. Chớ lấy ác trả ác cho ai…18. Nếu có
thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi
người.19.Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ
trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Ðức
Chúa Trời; trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.
Hê-bơ-rơ 12:14 -…Hãy cầu sự bình an với mọi người, vì nếu
không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời.
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216 -…190. Và vì Chính Nghĩa của
Allah hãy đánh trả. 191.Và hãy giết chúng nơi nào các
ngươi bắt được chúng…vì quấy nhiễu nghiêm trọng hơn
giết chóc…193. Và hãy tiếp tục đánh chúng cho đến khi
nào chấm dứt việc quấy nhiễu. Và chúng sẽ hoàn toàn
thần phục Allah.
Tevbe 9:29 -…Hãy đánh những ai không tin tưởng
nơi Allah và Ngày Cuối cùng
Lưu ý: Jihad là chủ đề được đề cập nhiều nhất trong Thánh Kinh Koran: 139
câu trong số 6,236 câu đồng nghĩa với trong số 45 câu sẽ có 1 câu nói về
Jihad. Trong Hadith (ghi lại những lời dạy của nhà tiên tri Muhammad (sas)
có 21% nói về Jihad: Trong Sirah (tiểu sử của nhà tiên tri Muhammad (sas) có
67% nói về việc Jihad (thánh chiến). Và có 64% trong Thánh Kinh Koran bàn
về việc chống lại “những kẻ không tin vào Đạo”.

165.
Có phải Đấng Tạo Hóa muốn các tông đồ của Ngài giết hại những
người có đức tin khác, cho dù điều đó có trái lại với lương tâm của họ?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Hê-bơ-rơ 3:12–13 -…12. Hỡi anh em, hãy giữ lấy,
kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà
trái bỏ Ðức Chúa Trời hằng sống chăng. 13.Nhưng
hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang
khi còn gọi là "Ngày nay," hầu cho trong anh em
không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.
------------------------------------------------Nisa 4:89 -…nếu chúng bội giáo, hãy bắt và giết
chúng nơi nào mà các người tìm ra chúng. Và chớ
nhận ai trong bọn chúng làm người đỡ đầu hay giúp
đỡ.
Lưu ý: Đoạn trích dẫn sau đây trong Hadith (ghi lại những lời dạy của
nhà tiên tri Muhammad (sas)) nói về những kẻ ngoại đạo: Tông Đồ của
Allah, “Bất kỳ ai từ bỏ đạo Islam, hãy giết hắn ta” (Sahih Bukhari: Vol. 9,
Book 84, No. 57-58, Cf. Vol. 4, Book 56, No. 808)

166.
Có phải thỉnh thoảng tông đồ được chỉ định phải đấu tranh chống lại
gia đình, bạn bè thậm chí cả anh em?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
1 1 Cô-rinh-tô 7:13-24 -…13. Lại nếu một người
đờn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với
mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. 14.Bởi vì,
chồng không tin Chúa, nhơn vợ mình được nên
thánh, vợ không tin Chúa, nhơn chồng mình tin
Chúa được nên thánh…16. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết
đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm
chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?
------------------------------------------------Mujadila 58:22 -…Ngươi sẽ không tìm thấy một đám
người nào đã có đức tin nơi Allah và Ngày Cuối
cùng lại kết thân với ai là người chống đối Allah
và Thiên sứ của Ngài dẫu rằng đó là cha mẹ, con
cái, anh em hay bà con ruột thịt của họ đi nữa.
Taghabun 64:14 -… Hỡi những ai có niềm tin! Quả
thật, trong số các người vợ và con cái của các
người, có người thù nghịch (cản trở) các người.
Bởi thế, hãy cảnh giác họ.

167.

Có phải Đấng Tạo Hóa muốn các tông đồ của Ngài giết hại những
người có đức tin khác, cho dù điều đó có trái lại với lương tâm của họ?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Công-vụ các Sứ-đồ 24:16 -… Cũng vì cớ ấy, nên tôi
vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc
trước mặt Ðức Chúa Trời và trước mặt loài người.
1 Ti-mô-thê 1:5 -….Mục đích của sự răn bảo, ấy là
sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt
và đức tin thật mà sanh ra
------------------------------------------------Bakara 2:216 -…Lệnh chiến đấu đã được truyền
xuống cho các ngươi và đó là điều mà các ngươi
không thích. Có lẽ các ngươi ghét điều mà chính
nó lại tốt cho các ngươi và có lẽ các ngươi thích
điều mà chính nó lại xấu cho các ngươi.
Enfal 8:17 –Bởi thế, không phải các ngươi đã giết chúng
mà chính Allah đã giết; và không phải Ngươi đã ném chúng
khi Ngươi ném mà chính Allah đã ném, hầu Ngài (Allah)
thử thách họ với một sự thử thách tốt từ Ngài.
Lưu ý: Cf. Hadith (lời dạy của nhà tiên tri Muhammad (sas), Sahih Muslim,
4661-4662, Ch. 789.

168.

Có phải cố sức đấu tranh chống lại những người có đức tin khác về cơ bản được xem
là tốt?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ga-la-ti 5:19-21 -…19. Vả, các việc làm của xác thịt
là rõ ràng lắm…20. ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy,
bất bình, bè đảng…21. ganh gổ, say sưa…cùng các sự
khác giống như vậy. hễ ai phạm những việc thể ấy thì
không được hưởng nước Ðức Chúa Trời.
Gia-cơ 4:2 & 8 -…1. Những điều chiến đấu tranh
cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải
từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan
thể mình sao?.8. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình
------------------------------------------------Tebve 9:41 -…Hãy lên đường đi chiến đấu (dù trang bị)
nhẹ hay nặng; và hãy tận lực chiến đấu cho Chính nghĩa
của Allah với cả tài sản và sinh mạng của các ngươi.
Ðiều đó tốt nhất cho các ngươi nếu các ngươi biết.
Ankebut 29:6 -…Và ai phấn đấu thì chỉ phấn đấu
cho bản thân mình.
Saf 61:11 -…Các người hãy tin tưởng nơi Allah và
Thiên sứ của Ngài; và chiến đấu cho Chính nghĩa
của Allah bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của các
người. Ðiều đó tốt nhất cho các người nếu các
người biết.

169.
Có phải Đấng Tạo Hóa cho phép nhà tiên tri
Muhammad (sas) thực hiện nhiều cuộc chiến tranh
xâm lược để truyền bá Đạo Islam?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giăng 18:36 -… Ðức Chúa Jêsus …Nước của ta chẳng
phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc
về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận,
2 1 Cô-rinh-tô 10:3-5 -…3. Vì chúng tôi dầu sống
trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác
thịt.4. bởi quyền năng của Ðức Chúa Trời, có sức
mạnh để đạp đổ các đồn lũy
------------------------------------------------1. Cuộc chiến Ba-dar: (Tháng 3 năm 624)
Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44
2. Cuộc chiến Uhud:
(Tháng 3 năm 625)
Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. Cuộc chiến Hendek: (Tháng 5 năm 627)
Ahzab 33:9-12 & 25-27
4. Cuộc chiến Hudeybiye: (Tháng 3 năm 628)
Fetih 48:1-3 & 22-27
5. Cuộc chiến Muta: (năm 629) Baqara 2:191-193
6. Cuộc chiến Hunayn: (Tháng 8 năm 630)
Tevbe 9:25-27
7. Cuộc chiến Tebük: (năm 630) Tevbe 9:38-40,
42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8 Cuộc chiến Mekka: (năm 630) Tevbe 9:12, Kasas
28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3

170.

Có phải Sách Thánh khuyến khích đấu tranh chống
lại dân Thánh?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Rô-ma 12:18 -…Nếu có thể được, thì hãy hết sức
mình mà hòa thuận với mọi người
------------------------------------------------Tevbe 9:29 -… Hãy đánh những ai không tin tưởng nơi
Allah và Ngày Cuối cùng, và không tôn trọng các giới
cấm mà Allah và Thiên sứ của Ngài đã ngăn cấm và
không chấp nhận tôn giáo của sự Thật trong số những
ai đã được ban cấp Kinh sách cho đến khi chúng chịu
thần phục và tự tay chịu trả thuế 'Jizyah' .
Ahzab 33:26 -…Và trong số Người dân Kinh sách , Ngài
đã đuổi những kẻ đã tiếp tay cho địch xuống khỏi
thành lũy của chúng và gieo khiếp đảm trong lòng của
chúng: một số người của chúng, các người đã giết và
một số khác, các người đã bắt làm tù binh.

171.
Có phải Kinh Thánh khuyến khích tông đồ tạo ra chiến tranh xâm lược
chống lại những người ngoại đạo? (Jihad)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ê-phê-sô 6:12 -… Vì chúng ta đánh trận, chẳng
phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền,
cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối
nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.
1 Ti-mô-thê 2:1-2 -…1.Vậy, trước hết mọi sự ta
dặn rằng.2.chúng ta được lấy điều nhơn đức và
thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77 -…76. Những ai có đức tin thì chiến
đấu cho Chính nghĩa của Allah…77 Nhưng sau đó,
khi lệnh chiến đấu được truyền xuống cho chúng
thì này! …“Lạy Rabb chúng tôi! Tại sao Ngài bắt
chúng tôi đi chiến đấu? Tại sao Ngài không triễn
hạn cho chúng tôi sống đến kỳ hạn sắp tới?” Hãy
bảo: “Ðời sống trần gian này ngắn ngủi trong lúc
Ðời sau tốt hơn cho người ngay chính sợ Allah.
Lưu ý: "Jihad" hoặc chiến đấu là chủ đề lớn nhất
trong Qur'an: 139 câu trong số 6.236 = 1 trong mỗi 45
câu trong Qur'an là một câu chiến! Chiến tranh hung
hăng được giảng dạy trong Tevbe 9:29 và 123.

172.
Có phải Đấng Tạo Hóa khuyến khích tông đồ ngày nay cướp phá và bốc
lột những người có đức tin khác?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 14:23 -… tôi cũng chẳng hề lấy; e vua
nói được rằng: Nhờ ta làm cho Áp-ram giàu có
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15 & 17 -…15. Ngươi chớ trộm
cướp.17. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng
đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa,
hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.
Ê-phê-sô 4:28 -…Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp
nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề
lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu
thốn thì hơn.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41 -…1. họ hỏi Ngươi về chiến lợi phẩm.
Hãy bảo: “Chiến lợi phẩm thuộc về Allah và Thiên
sứ…41. Và hãy biết rằng trong tất cả các chiến lợi
phẩm mà các ngươi thu được (trong chiến tranh), một
phần năm (1/5) dành cho Allah và Thiên sứ

173.
Có phải Đấng Tạo Hóa yêu cầu tông đồ của Ngài ngày nay dùng khủng bố vũ
lực và sự khắc nghiệt để chống lại kẻ thù?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giê-rê-mi 22:3 -..Ðức Giê-hô-va phán như vầy: hãy làm
sự chánh trực và công bình; cứu kẻ bị cướp khỏi tay
người ức hiếp...và chớ làm đổ máu vô tội trong nơi nầy
2 Ti-mô-thê 2:23-25 -24. Vả, tôi tớ của Chúa
không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế
với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, 25dùng
cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả…
------------------------------------------------A’raf 7:4 -…Và biết bao thị trấn đã bị TA (Allah)
tiêu diệt! Hình phạt của TA xảy đến cho chúng bất
ngờ vào ban đêm hoặc vào giấc nghỉ trưa.
Enfal 8:11 -…TA sẽ gieo niềm kinh hãi vào lòng của
những kẻ không có đức tin; bởi thế hãy đập vào cổ và
từng đầu ngón tay của chúng.
Enfal 8:67 -…Một Nabi không được phép giữ các tù
binh chiến tranh cho mình trừ phi bình định xong
lãnh thổ.

174.
Có phải Đấng Tạo Hóa yêu câu tông đồ của Ngài thực hiện luật trừng
phạt? (Mắt đền mắt, răng đền răng, hay lấy mắt đổi mắt, lấy răng đổi
răng, hay theo kiểu thường nghe là mạng đền mạng/ Kisas)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 5:39 -…Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự
kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa
má bên kia cho họ luôn
Rô-ma 12:19-20 -…19.Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính
mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ
của Ðức Chúa Trời…20.Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho
ăn; có khát, hãy cho uống…21. Ðừng để điều ác thắng mình,
nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.
------------------------------------------------Bakara 2:194 -…ai vi phạm những giới cấm nhằm lấn át
các ngươi, thì hãy lấn át trở lại tương đương với
điều mà chúng đã lấn át.
Shura 42:40-41 -…40. Báo oán bằng cái oán tương
tự…41. Và chắc chắn, đối với ai chống cự sau khi
bị áp bức bất công thì sẽ không có lý do nào để
qui tội họ.

175.

Đức Thánh Linh có khuyến khích các tông đồ của Ngài tự tay trả thù
hay không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:35-36 -…35. Khi chân
chúng nó xiêu tó, Sự báo thù sẽ thuộc về ta…36.
Thì Ngài sẽ đoán xét công bình cho chúng nó
Rô-ma 2:1-3 -Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng,
hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì
trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính
mình ngươi nữa
Rô-ma 12:14-18 -…14.Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh
em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa…17. Chớ lấy ác trả
ác cho ai
------------------------------------------------Bakara 2:179 -Và trong luật Qisaas có việc cứu
sinh mạng đối với các người, hỡi những người hiểu
biết! hầu các người trở thành những người ngay
chính sợ Allah.
Maide 5:45 -… TA (Allah) đã ra lệnh cho họ trong đó
(Taurah): “Mạng đền mạng, mắt đền mắt, mũi đền mũi,
tai đền tai, răng đền răng và thương tích đền theo
luật trả đũa.”

176.

Đức Thánh Linh có khuyến khích các tông đồ của Ngài nguyền rủa kẻ
thù của họ không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Lu-ca 6:27-28 -….27. Nhưng ta phán cùng các ngươi,
là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho
kẻ ghét mình.28. chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu
nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.
Gia-cơ 3:10 -…Ðồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen
ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy.
------------------------------------------------Bakara 2:159 -bị Allah nguyền rủa và bị cả những
người thóa mạ, nguyền rủa luôn.
Al-i İmran 3:61 -nếu có ai tranh luận với Ngươi
về điều này sau khi Ngươi đã tiếp thu mọi hiểu
biết liên hệ, thì hãy bảo họ: “Hãy mời đến đây.
Hãy gọi các đứa con trai của chúng tôi và các đứa
con trai của quí vị, và các phụ nữ của chúng tôi
và các phụ của quí vị, bản thân của chúng tôi lẫn
bản thân của quí vị đến tập họp; rồi để chúng ta
thật lòng cầu xin Allah giáng lời nguyền rủa của
Ngài lên những kẻ nói dối

177.

Có phải Đấng Tạo Hóa đặt người Do Thái là một quốc gia bị nguyền rủa
hay không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Giê-rê-mi 31:37 -… Nếu trên có thể đo được
trời…ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Y-sơ-ra-ên vì cớ
mọi đều chúng nó đã làm, Ðức Giê-hô-va phán vậy.
Rô-ma 11:1-2 -…1. Vậy tôi nói: Ðức Chúa Trời có
bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy…2. Ðức Chúa
Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước
Rô-ma 12:14 -… Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh
em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa…
------------------------------------------------Bakara 2:88-89 -…88. Và họ Allah nguyền rủa họ vì
tội vô đức tin tin của họ…89. Allah nguyền rủa
những kẻ không có đức tin.
Maide 5:12-13 –…12. Và chắc chắn Allah đã nhận
lời giao ước của con cháu Israel…13.Nhưng vì họ
đã bội ước nên TA (Allah) đã nguyền rủa họ và làm
chai cứng tấm lòng của họ..
Lưu ý: Trong Thánh Kinh Koran có 11% chống lại người Do Thái. Trong bài
viết tư tưởng chính trị Mein Kampf của Hitler chỉ có 7% chống Do Thái.

178.

Có phải những người biết chiến đấu thì tốt hơn những người không
biết hay không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
1 Sa-mu-ên 30:22-24 -…23. Nhưng Ða-vít đáp rằng;
Ðức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta; Ngài đã gìn
giữ ta, phó cho ta đạo binh đã đến đánh chúng ta.
24.Vậy, ai theo lời định ước của các ngươi được?
Phần của kẻ ra trận và phần của kẻ giữ đồ vật
phải bằng nhau; chúng sẽ chia cho nhau vậy.
------------------------------------------------Nisa 4:95 -Trong số những người có đức tin, ngoại
trừ các phế binh, thì người ở lại nhà không ngang
bằng với người ra đi chiến đấu cho Chính nghĩa
của Allah, hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của
họ. Allah đặc ân cấp bậc cao cho những người hy
sinh tài sản lẫn sinh mạng của họ vào việc thánh
chiến hơn những người ở lại nhà…
Tevbe 9:20 -…Ðối với Allah, những ai có đức tin
và đã di cư (đi tị nạn) và đã tận lực chiến đấu
cho Chính-nghĩa của Allah, vừa hy sinh cả tài sản
lẫn sinh mạng của họ, thì sẽ có cấp bậc cao. Và
họ là những người sẽ thành đạt

179.
Có phải Kinh Thánh khuyến khích chiến tranh bằng cách đảm bảo cho
những người biết đấu tranh và chết vì Thiên Chúa và Thánh Allah có
được phần thưởng được vào Thiên Đàng, cũng như hình phạt xuống
Địa Ngục cho những kẻ không biết đấu tranh? (Jihad)
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Gia-cơ 1:20 -…vì cơn giận của người ta không làm
nên sự công bình của Ðức Chúa Trời.
Gia-cơ 4:2 & 8 -…1. Những điều chiến đấu tranh cạnh
trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình
dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình
sao?...8. hãy lau tay mình,hãy làm sạch lòng đi.
------------------------------------------------Nisa 4:77 -...“Lạy Rabb chúng tôi! Tại sao Ngài bắt
chúng tôi đi chiến đấu? Tại sao Ngài không triễn hạn
cho chúng tôi sống đến kỳ hạn sắp tới?” Hãy bảo:
“Ðời sống trần gian này ngắn ngủi trong lúc Ðời sau
tốt hơn cho người ngay chính sợ Allah; và các người
sẽ không bị đối xử bất công một tí nào.
Fath 48:16 -…Hãy bảo những người Ả-rập vùng sa-mạc trì
trệ (trong việc tham chiến): “Các người được kêu gọi đi
tham chiến chống một đám người đã từng kinh qua các cuộc
chiến tranh dữ dội, hoặc các người đánh thắng chúng hoặc
các người đầu hàng. Bởi thế, nếu các người tuân lệnh thì
Allah sẽ trọng thưởng các người; và nếu các người đào
ngũ như các người đã từng làm trước đây, thì Ngài sẽ
trừng phạt các người bằng một sự trừng phạt đau đớn.”

Những sự kiện lịch sử
180.

Sau khi tạo ra thế giới, có phải Đấng Tạo Hóa nghỉ ngơi vào ngày thứ
bảy là tấm gương để nhân loại noi theo?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-10 -…8. Nhưng bấy giờ tại
nước Ê-díp-tô, có một vua mới lên ngôi, chẳng
quen biết Giô-sép.9. Vua phán cùng dân mình rằng:
Nầy, dân Y-sơ-ra-ên đông và mạnh hơn chúng ta
Hê-bơ-rơ 4:4 & 9-10 -…4. vậy được hưởng danh cao hơn
danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn
thiên sứ bấy nhiêu…9. Quyền bính của nước Chúa là
quyền bính ngay thẳng.
------------------------------------------------Kaf 50:38 -…Và chắc chắn TA đã tạo hóa các tầng
trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất trong
sáu (06) Ngày và TA không hề mỏi mệt.

181.
Đấng Tạo Hóa đã tạo ra con người dựa theo hình ảnh khuôn mẫu của
ngày đúng không?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 1:27-28 -…26. Ðức Chúa Trời phán rằng:
Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và
theo tượng ta…27. Ðức Chúa Trời dựng nên loài
người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người
giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người
nam cùng người nữ.
1 1 Cô-rinh-tô 11:7 -…Vả, đờn ông là hình ảnh và sự
vinh hiển của Ðức Chúa Trời, thì không nên trùm
đầu; nhưng đờn bà là sự vinh hiển của đờn ông.
------------------------------------------------Nisa 4:28 -…con người được tạo ra vốn yếu đuối.
İbrahim 14:34 -…Chắc chắn con người là một kẻ làm
điều sai quấy, bội ơn.
Shura 42:11 -…Ðấng sáng tạo…Ngài tạo từ bản thân
của các người các người vợ cho các người à từ các
loại gia súc các cặp (trống mái, đực cái).
Asr 103:2 -…Quả thật, con người sẽ bị thua thiệt,

182.
Khi Đấng Tạo Hóa trục xuất A-Đam và Ê-va từ Vườn Địa Đàng, có phải
Ngài đã phán rằng sẽ có những mối thù hận giữa đàn ông và phụ nữ?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 3:13-15 -…13. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời
phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy?
Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn
rồi.15. Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi
mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ
giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25 -…23. Hai người cầu nguyện, thưa:
“Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã tự làm hại bản
thân. Nếu Ngài không tha thứ và khoan dung, thì
chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành những kẻ mất
mát.”25. Allah) phán tiếp: “Nơi đó các ngươi sẽ
sống, và nơi đó các ngươi sẽ chết và từ đó các
ngươi sẽ được đưa ra trở lại.”
Taha 20:123 -…(Allah) phán: “Cả hai hãy đi xuống khỏi
đó, tất cả sẽ thù hằn lẫn nhau
Lưu ý: Trong Kinh Thánh Bible, sự thù hận mà Thiên Chúa phán không
phải giữa Adam và Eve mà là giữa Sa-tan và loài người.

183.
Trong trận đại hồng thủy, khi một trong những người con trai của Nô-ê
bị chết đuối, có phải chiếc thuyền của Nô-ê đáp trên núi Judi?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 7:7 -…Vì cớ nước lụt, nên Nô-ê vào tàu
cùng vợ, các con trai và các dâu mình
Sáng-thế Ký 8:4 & 18 -…4. Ðến tháng bảy, ngày mười bảy,
chiếc tàu tấp trên núi A-ra-rát…18. Vậy, Nô-ê cùng vợ
người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu.
Sáng-thế Ký 10:1 -…Ðây là dòng dõi của Sem, Cham và
Gia-phết, ba con trai của Nô-ê; sau khi lụt, họ sanh
con cái.
1 Phi-e-rơ 3:20 -…về thời kỳ Nô-ê, khi Ðức Chúa Trời
nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít
người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người.
------------------------------------------------Hud 11:42-44 -…42. Và chiếc tàu chở họ trôi đi giữa các
làn sóng to như những quả núi; và Nuh lớn tiếng gọi đứa
con trai của mình đứng ở đằng xa, bảo: “Này hỡi con! Hãy
lên tàu cùng với bọn cha. Chớ nhập chung với những kẻ
không tin tưởng.”43. (Nuh) bảo: “Ngày nay không có gì có
thể giải cứu con khỏi Mệnh Lệnh của Allah ngoại trừ
người nào mà Ngài khoan hồng.” Và những ngọn sóng thần
ùa đến chia lìa hai cha con. Do đó, đứa con đã bị chết
đuối…44. Và chiếc tàu đậu trên ngọn núi Judi.

184.
Có phải Đấng Tạo Hóa đã hứa ban phước cho hậu duệ của Áp-ra-ham
sẽ đặc biệt thông qua dòng dõi của Y-sác chứ không phải Ishmael?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 16:11-12 -…11. Lại phán rằng: Nầy,
ngươi đương có thai, sẽ sanh một trai, đặt tên là
Ích-ma-ên; vì Ðức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ
của ngươi…12. tay nó sẽ địch cùng mọi người, và
tay mọi người sẽ địch lại nó. Nó sẽ ở về phía
đông đối mặt cùng hết thảy anh em mình.
Sáng-thế Ký 17:18-21 -…21. Nhưng ta sẽ lập giao
ước ta cùng Y-sác, độ khoảng nầy năm tới Sa-ra
phải sanh cho ngươi.
------------------------------------------------Nisa 4:163 -…TA đã mặc khải cho Ibrahim và
Isma'il và Ishaq và Ya'qub và các Bộ lạc (của
Israel); và 'Isa (Giê-su)
Meryem 19:54 -…Và hãy nhắc Isma'il (Ishmael)
trong Kinh Sách (Qur'an) này, một Nabi.

185.
Có bao giờ Áp-ra-ham đi đến Mecca để dâng tế lễ
tại Ka'ba?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
1. Ur của Chaldees (Sáng thế ký 11:31; Công vụ 7: 2-4)
2. Haran (Sáng thế ký 12: 1-4; Công vụ 7: 4)
3. Damascus (Sáng thế ký 15: 2)
4. Si-chem (Sáng thế ký 12: 6, 7)
5. Bê-tên (Sáng thế Ký 12: 8)
6. Ai Cập (Sáng thế ký 12: 9-20)
7. Bê-tên (Sáng thế Ký 13: 1-9)
8. Hebron (Sáng thế ký 13: 10-18)
9. Dan (Sáng thế Ký 14: 1-14)
10. Hobah (Sáng thế ký 14:15, 16)
11. Salem (Sáng thế ký 14: 17-21)
12. Hebron (Sáng thế ký 15: 1-21; 17: 1-27 & 16)
13. Gerar (Sáng thế ký 20: 1-18)
14. Beersheba (Sáng thế ký 21: 1-34)
15. Moriah (Sáng thế Ký 22: 1-18)
16. Hebron (Sáng thế Ký 23: 1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26 -….Và khi TA (Allah) đã chỉ định cho
Ibrahim địa điểm xây dựng Ngôi đền…hãy giữ Ngôi
đền của TA trong sạch (Ka'bah)…
Note: Lưu ý: Kinh Thánh chỉ ra rằng Áp-ra-ham chưa
bao giờ đến Mecca. Ông qua đời ở tuổi 175 ở Hebron.

186.
Có phải Áp-ra-ham đã sẵn sàng hiến tế con trai
duy nhất của Ngài Isaac cho Đấng Tạo Hóa?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 22:2 & 9-12 -2. Hãy bắt đứa con một
ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a,
nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một
hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107 -…102. Khi trẻ đến tuổi biết chạy
cùng với Người, Người bảo đứa con: “Này con yêu dấu!
Cha thấy trong mộng việc cha đang tế con. Con nghĩ
sao? (Trẻ) đáp: “Thưa cha! Cha cứ làm theo lệnh
truyền…107. Và TA đã chuộc mạng đứa trẻ bằng một con
vật tế lớn.
Lưu ý: Trong Thánh Kinh Koran, không rõ người con
trai nào của Áp-ra-ham được dâng lên hiến tế.

187.
Có phải con trai của Áp-ra-ham Ishmael là nhà tiên tri?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Sáng-thế Ký 16:7-15 -..8. Hỡi A-ga, đòi của Sa-rai,
ngươi ở đâu đến, và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: Tôi
lánh xa mặt Sa-rai, chủ tôi…12. và tay mọi người sẽ
địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông đối mặt cùng hết
thảy anh em mình.
Ga-la-ti 4:22-31 -22. Vì có chép rằng Áp-ra-ham có hai
con trai: một là con của người nữ tôi mọi, một là con
của người nữ tự chủ.31. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta
chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là
người nữ tự chủ.
------------------------------------------------Nisa 4:163 -…TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi…TA
đã mặc khải cho Ibrahim và Isma'il…
Meryem 19:54 -…Rồi khi Ngài giải cứu các người
thoát hiểm thì một phần tử trong các người kết
hợp thần linh cùng với Rabb (Allah) của họ.

188.
Có phải là Áp-ra-ham đã bị ném vào lửa vì Ngài đã từ chối thờ tượng
thần thánh?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Đa-ni-ên 3:1-30 -…19. Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nếtsa cả giận, biḀ¿n sḀ¯c mặt mình nghịch cùng Sađơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô; và cất tiếng
truyền đốt lò lửa nóng gấp bảy lần hơn lúc bình
thường đã đốt.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71 -…66. (Ibrahim) nói: “Thế quí vị tôn
thờ ngoài Allah những vật chẳng làm lợi cũng chẳng
hãm hại được quí vị?”68. Họ nói: “Bắt nó thiêu sống
và cứu nguy các thần linh của quí vị nếu quí vị muốn
hành động.”69. TA (Allah) phán: “Hỡi Lửa! Hãy nguội
mát và thành một nguồn bằng an cho Ibrahim!”
Lưu ý: Trong Kinh Thánh Bible, không phải Áp-ra-ham bị ném vào lửa vì
từ chối thờ thần tượng; có thể tham khảo Shadrach, Meshach và
Abdnego. Cf. Ankebut 29:16-24 & Saffat 37:83 & 97.

189.
Khi Mô-sê yêu cầu được xem sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa, có phải
Mô-sê đã được nhìn thấy phía sau lưng của Đấng Tạo Hóa trong một
hình thể của con người?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:18-23 -…18. Môi-se thưa rằng: Tôi
xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!22. khi sự
vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bộng
đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đi qua
rồi.23. Ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta;
nhưng thấy mặt ta chẳng được.
------------------------------------------------A'raf 7:143 -…Và khi Musa đến chỗ hẹn của TA và Rabb
của Người tiếp chuyện với Người. (Musa) thưa: “Lạy
Rabb của bề tôi! Xin Ngài hiện ra trước mặt để cho
bề tôi nhìn thấy Ngài.” (Allah) phán: “Ngươi không
bao giờ nhìn thấy TA nhưng hãy nhìn về phía ngọn núi
kia, nếu nó còn đứng nguyên tại chỗ thì ngươi sẽ
thấy TA.” Và khi Rabb của Người biểu thị lên ngọn
núi, Ngài đã làm nó vỡ tan thành bụi. Và Musa té
xuống bất tỉnh. Sau khi hồi tỉnh, Người thưa: “Quang
vinh thay Ngài! Bề tôi xin sám hối với Ngài và là
người đầu tiên tin tưởng (nơi Ngài.)

190.
Có phải Haman đã sống cùng thời với Mô-sê và Pha-ra-ông?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:9-10 -…9. Công chúa nói rằng: Hãy
đem đứa trẻ nầy về nuôi bú cho ta…10. và đặt tên là
Môi-se, vì nàng nói rằng: Ta đã vớt nó khỏi nước.
Ê-xơ-tê 3:1 -… Sau các việc ấy, vua A-suê-ru
thăng chức cho Ha-man, con trai của Ham-mê-đatha, người A-gát, và làm nổi danh người, đặt ngôi
người trên các quan trưởng ở cung vua.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37 -…23. Và chắc chắn TA đã cử
Musa mang các dấu lạ của TA với một thẩm quyền rõ
rệt.24. Ðến gặp Fir'aun (Phê-rô).36. Và Fir'aun bảo:
“Hỡi Haman! Hãy xây cho ta một cái tháp cao để ta có
thể đến giáp các con đường;
Lưu ý: Mo-sê và Pha-ra-ông tại thế khoảng năm 1450 trước công nguyên; Nhưng
HA-man trong sách của Es-ther sống thời 1000 năm sau đó dưới thời trị vị của Aha-su-e-rus (Vua Xeres) 486-474 Trước Công Nguyên.

191.

Có phải Đức Cúa Trời đã khởi xướng Lễ Vượt Qua (hay còn gọi là Lễ Quá Hải) để
kỷ niệm đứa con đầu lòng của người Do Thái thoát khỏi cái chết khi Thần Chết đi
qua trong khoảng thời gian 10 thiên tai mà Đức Chúa Trời tạo ra tại Ai Cập?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-24 -…12. Ðêm đó ta sẽ đi qua xứ
Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ
người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của
xứ Ê-díp-tô…14. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm;
trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Ðức Giê-hô-va,
tức là một lễ lập ra đời đời.
Ma-thi-ơ 26:17-19 -…17. Ðức Chúa Jêsus…ta sẽ giữ
lễ Vượt qua trong nhà ngươi.
------------------------------------------------Isra 17:101 -….Và chắc chắn TA đã ban cho Musa chín
Dấu lạ rõ rệt. Ngươi hãy hỏi con cháu Israel (sẽ rõ).
Khi Người (Musa) đến gặp chúng, Fir'aun bảo Người:
“Hỡi Musa, ta nghĩ rằng ngươi làm trò ảo-thuật.”
Neml 27:12 -… một trong chín Dấu lạ (mà Ngươi sẽ
mang) đến trình bày cho Fir'aun và đám người của
hắn ….Nhưng khi các Dấu-lạ của TA được mang đến
trình bày cho chúng nhìn, chúng nói: “Ðây rõ ràng
là một trò ảo thuật!”

192.

Trước khi tham gia trận chiến có phải Saul (Talut) đã kiểm tra binh lính của Ngài
bằng cách xem cách họ uống nước?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Các Quan Xét 7:2-6 -… rồi Ðức Giê-hô-va phán cùng
Ghê-đê-ôn rằng: Phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như
chó, và kẻ nào quì gối cúi xuống mà uống, thì ngươi
phải để riêng ra. 6Số người bụm nước trong tay rồi kê
miệng liếm là ba trăm, còn lại bao nhiêu đều quì gối
cúi xuống mà uống.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252 -…247. Và Nabi (Samuel) của họ
đã bảo họ: “Allah đã chỉ định Talut (Saul) làm
vua các ngươi…249. Bởi thế, khi xuất trận với
đoàn quân của mình, Talut bảo: “Chắc chắn Allah
sẽ thử thách các ngươi với một con sông. Ai uống
nước sông đó thì sẽ không là người của ta; và ai
không uống, thì sẽ là người của ta trừ phi người
nào uống từng hớp từ lòng bàn tay của mình
Lưuý: TrongKinh Thánh Bible, không phảiSaul mà làGideon đãkiểm trabinh lính bằng
cách xem cách họ uống nước.Saul sốngcùng thời với David khoảng 1010 < 971Trước Công
Nguyên nhưng Gideon tại thế 100 năm trước đó từkhoảng 1162 < 1122Trước Công
Nguyên.

193.
Có phải Chúa Jêsus được sinh ra trong chuồng ngựa ở Bethlehem?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Mi-chê 5:2 -… Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong
hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra
cho ta một Ðấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích
của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.
Ma-thi-ơ 2:1-11 -…1. Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh
tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hêrốt..3. vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem
đều bối rối…5. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giuđê; vì có lời của đấng tiên tri chép.
Lu-ca 2:4-16 -…4. Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Ðavít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-lilê, lên thành Ða-vít, gọi là Bết-lê-hem…5.để khai
vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả
cho mình đương có thai. 6.Ðang khi hai người ở
nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến.
------------------------------------------------Meryem 19:23 -…23. Rồi những cơn đau bụng hạ sanh
đưa đẩy nàng đến một thân cây chà là.

194.
Có phải có ba người đàn ông khôn ngoan từ phương Đông theo ngôi
sao của Đấng Mết-si-a đến Bethlehem, nơi họ tìm thấy cậu bé mang
tên Jêsus và cúi phục trước mặt Ngài?
Kinh Thánh
Vâng / Không Kinh Qur'an
Ma-thi-ơ 2:1-11 -…1. Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại
thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có
mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-salem, 2mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu?
Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương,
nên đến đặng thờ lạy Ngài….9. Mấy thầy nghe vua phán
xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông
phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con
trẻ ở mới dừng lại. 10.Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng
rỡ quá bội. 11.Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mari, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi
bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng,
nhũ hương, và một dược.
------------------------------------------------Lưu ý: Không có thông tin nào được lưu trong Thánh Kinh Koran.

195.

Những nhà ghi chép Sách Thánh có bao giờ trích dẫn truyện ngụ ngôn
Do Thái như thể chúng là những sự kiện lịch sử thực sự?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
1 Ti-mô-thê 1:4 -… đừng nghe phù ngôn và gia phổ
vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ
chẳng bổ sự mở mang công việc của Ðức Chúa Trời…
2 Ti-mô-thê 4:4 -… bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây
hướng về chuyện huyễn.
2 Phi-e-rơ 1:16 -… Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh
em biết quyền phép và sự đến của Ðức Chúa Jêsus
Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những
chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã
ngó thấy sự oai nghiêm Ngài.
------------------------------------------------Enfal 8:31 -… Và khi các lời mặc khải của TA
(Allah) được xướng đọc chúng nói: “Chúng tôi đã
từng nghe điều này. Nếu muốn, chúng tôi cũng sẽ
nói ra được lời tương tự bởi vì đây chẳng qua là
câu chuyện kể của người cổ xưa.”
Note: For more accusations of using fables see: En’am 6:25, Nahl 16:24, Mu’minun
23:83, Furkan 25:4-5, Neml 27:68, Akhaf 46:17, Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13.

196.

Chúa Jêsus có bao giờ làm tạo ra phép lạ nào khi Ngài còn bé không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
Lu-ca 3:21-23 -…21. Vả, khi hết thảy dân chúng
đều chịu phép báp-tem, Ðức Chúa Jêsus cũng chịu
phép báp-tem…23. Khi Ðức Chúa Jêsus khởi sự làm
chức vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi.
Giăng 2:9-11 -…9. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến
thành rượu…11. Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà
Ðức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự
vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49 -… Người sẽ là một Thiên sứ cho con cháu
Israel: “Ta đến với các ngươi với một Dấu hiệu từ Rabb
của các ngươi. Ta sẽ lấy đất sét nắn thành một con chim
cho các ngươi, tiếp đó Ta sẽ hà hơi vào nó, và nó sẽ trở
thành một con chim thật sự với sự chấp thuận của Allah.
Maide 5:110 -… “Hỡi 'Isa (Giê-su), con trai của
Maryam! Hãy nhớ Ân huệ của TA đã ban cho Ngươi và
Mẹ của Ngươi khi TA đã hỗ trợ Ngươi với Ruh alQudus (Thiên thần Jibril) để Ngươi có thể nói
chuyện được với thiên hạ lúc ấu thơ và lúc trưởng
thành…và việc Ngươi đã lấy đất sét nắn hình một
con chim theo phép của TA, xong Ngươi hà hơi vào
nó khiến nó thành một con chim thật sự với sự
chấp thuận của TA

197.
Có bảy người đàn ông và một con chó thực sự thức dậy trong một
hang động sau khi đã ngủ ở đó trong 309 năm?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
1 Ti-mô-thê 4:7 -… Những lời hư ngụy phàm tục
giống như chuyện bịa các bà già
Tít 1:14 -… chớ nghe truyện huyễn của người Giuđa, và điều răn của người ta trái với lẽ thật.
2 Ti-mô-thê 4:4 -… bịt tai không nghe lẽ thật, mà
xây hướng về chuyện huyễn.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25 -…9. Há Ngươi nghĩ rằng những người
Bạn của Hang núi và Bia ký là một kỳ quan trong
những Dấu lạ của TA?...25. Và đám thanh niên ở
lại trong Hang núi của chúngỳ ba trăm năm và thêm
chín năm nữa.
Lưu ý: Phiên bản đầu tiên của câu chuyện này xuất hiện trong Jacob of Sarung
c. 450-521) và Gregory of Tours (538-594 Sau Công Nguyên) Wikipedia: "Bảy
người ngủ ở thành phố Ephesus."

198.
Solomon có thực sự tập hợp đội quân quỷ (jinn), con người và chim để
chiến đấu không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
1 Ti-mô-thê 4:7 -… Những lời hư ngụy phàm tục
giống như chuyện bịa các bà già
2 Ti-mô-thê 4:4 -…. bịt tai không nghe lẽ thật,
mà xây hướng về chuyện huyễn.
2 Phi-e-rơ 1:16 -… Vả, khi chúng tôi đã làm cho
anh em biết quyền phép và sự đến của Ðức Chúa
Jêsus Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo
những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng
tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài.
------------------------------------------------Neml 27:17 -… Và đoàn binh tướng của Sulayman gồm
loài Jinn, người và chim chóc đã được triệu tập
trước mặt Người theo đội ngũ chỉnh tề.
Lưu ý: Câu chuyện Vua Solomon, Chim Hooppe và Nữ hoàng Sheba
trong Neml 27: 15-44 là một truyền thuyết của người Do Thái được lấy
từ Targum II của Esther 2nd Cent. A.D.

199.
Đức Chúa Trời có thực sự biến con người thành những
con khỉ để phá hoại lễ sabbath không?
Kinh Thánh
Không / Vâng Kinh Qur'an
1 Ti-mô-thê 1:4 -… đừng nghe phù ngôn và gia phổ
vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ
chẳng bổ sự mở mang công việc của Ðức Chúa Trời
1 Ti-mô-thê 4:7 -… Những lời hư ngụy phàm tục giống như
chuyện bịa các bà già.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66 -…65. Và các người đã dư biết ai
trong các người là những kẻ vi phạm Ngày Thứ bảy.
Bởi thế, TA (Allah) đã phán cho chúng: “Hãy thành
loài khỉ đáng khinh!”.66. Bởi thế, TA (Allah) đã
dùng nó để cảnh cáo những kẻ sống vào thời đại
của chúng và những ai sống sau chúng và làm một
bài học cho những người ngay chính sợ Allah.
Lưu ý: Yusuf Ali trong bản dịch của ông, Ý nghĩa của
Thánh Kinh Koran, thừa nhận rằng đây chỉ là một
truyền thuyết: p. 34, chú thích cuối trang 79).

200.
Có phải Đức Chúa Trời đã hứa với người Do Thái đặc
biệt dành cho họ vùng đất Palestine?
Kinh Thánh
Vâng / Vâng Kinh Qur'an
Ê-xê-chi-ên 37:21-25 -…21. và nói cùng chúng nó rằng:
Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ kéo con cái Ysơ-ra-ên.22. Ta sẽ hiệp chúng nó lại làm chỉ một dân tộc
trong đất ấy, ở trên núi của Y-sơ-ra-ên…25. Chúng nó sẽ ở
đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp, và là đất tổ
phụ con người đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó, và con
cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời; tôi tớ
ta là Ða-vít sẽ làm vua chúng nó mãi mãi.
------------------------------------------------Maide 5:20-21 -…20. Và hãy nhớ khi Musa (Môi-se) bảo
người dân của Người: “Hỡi dân ta! Hãy nhớ Ân huệ của
Allah đã ban cho các ngươi khi Ngài bổ nhiệm trong
các ngươi các Nabi và phong vương các ngươi và ban
cho các ngươi đặc ân mà Ngài đã không hề ban cho ai
khác trong thiên hạ.”21. “Hỡi dân ta! Hãy vào Thánh
địa mà Allah đã chỉ định cho các ngươi
İsra 17:104 -… Và sau y, TA đã phán cho con cháu
Israel: “Hãy định cư thanh bình trên đất hứa.
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Ê-sai 8:20 / Al-i Imran 3:19-20; Kafirun
109:1-6.
Ê-sai 8:20; Ga-la-ti 1:8; 1 Giăng 4:1-3; /
Bakara 2:2; Nisa 4:82.
Ga-la-ti 1:8; 1 1 Cô-rinh-tô 14:32-33 & 37-38 /
Bakara 2:2-4; Shu’ara 26:196-197; Fussilet
41:43.
1 1 Cô-rinh-tô 14:32-33; Ga-la-ti 1:8;
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6 & 14; 1 Giăng 1:7;
Khải-huyền 22:18.
Thi-thiên 119:86 & 160; Ê-sai 40:8; Ma-thi-ơ
5:18; Giăng 10:35; 1 Phi-e-rơ 1:23.
Khải-huyền 12:9 / Shura 26:192-197; Jinn 72:1-14.
Mác 2:17 / A’raf 7:184; Tur 52:29; Nejm 53:2-4.
Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:35; Phục-truyền Luật-lệ
Ký 6:4; Phục-truyền Luật-lệ Ký
32:39; Thi-thiên 86:10; Ê-sai 43:10; Mác 12:29-32.
Ê-sai 46:9-10 / Kahf 18:45.
Ma-thi-ơ 28:19; Mác 9:7; Rô-ma 9:5 / Bakara
2:150; Shuara 26:196-197; Neml 27:91; Ankebut
29:46; Shura 42:15; Duhan 44:8; Quraish 106:3.
Ê-sai 26:4; Giê-rê-mi 23:6; Giăng 8:23-34 /
Rahman 55:78; Hashr 59:24.
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11; 1 Sa-mu-ên 6:20;
Thi-thiên 99:9; Hê-bơ-rơ 12:9-10; 1 Phi-e-rơ
1:15-16; Khải-huyền 4:8.
Thi-thiên 68:4-5; Ê-sai 64:8; Mattew 6:9;
1 Giăng 2:22-23.
Châm-ngôn 21:4; Phi-líp 2:8; 1 Phi-e-rơ 5:5.
Ê-sai 45:21; Lu-ca 1:47; Giăng 3:17;
1 Ti-mô-thê 1:15.
Sáng-thế Ký 3:22 / Enbiya 21:35, 73 & 91.
Sáng-thế Ký 1:26-27; Ma-thi-ơ 3:16-17; Lu-ca
1:35 / Maide 5:116.
Giăng 7:18; Giăng 10:30; Giăng 14:11; 2
Ti-mô-thê 2:13; 1 Giăng 3:5 / Maide 5:117-118.
Ma-thi-ơ 17:5; Giăng 12:28 & 30/ Taha 20:133.
Sáng-thế Ký 1:26; Ê-sai 6:1-8; Ma-thi-ơ 5:8;
Giăng 5:37; Phi-líp 2:5-11; Khải-huyền
4:1-5; Khải-huyền 21:3; Khải-huyền 22:3-4.
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38.
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40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

48.

49.
50.

Giăng 12:27-30; Công-vụ các Sứ-đồ 2:17.
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22-23; Phục-truyền
Luật-lệ Ký 14:1-2; Rô-ma 8:14-18 / Zuhruf
43:16.
Ô-sê 3:1; Giăng 3:16; Ê-phê-sô 2:4-6;
Khải-huyền 22:17 / Nisa 4:107; En’am 6:141;
Tevbe 9:108; Rum 30:45; Shura 42:40; Saf 61:4.
Sáng-thế Ký 1:26; Giăng 1:12-13; Khải-huyền
21:1-2;
Khải-huyền 22:17 / Bakara 2:23 & 30; Isra 17:65.
Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:17; Cô-lô-se 3:25;
Gia-cơ 2:9 / Bakara 2:228 & 282; Nisa 4:11.
Giê-rê-mi 3:22; Ê-xê-chi-ên 18:25;
Ê-xê-chi-ên 33:11; Lu-ca 14:22-23; Giăng
3:16; 1 Ti-mô-thê 2:3-4 /
Isra 17:45-46; Mu'min 40:35.
Ha-ba-cúc 1:13; Tít 1:2; Gia-cơ 1:17;
1 Giăng 1:5 / Al-i Imran 3:54; Maide 5:41;
Sejde 32:17; Ahzab 33:17; Zuhruf 43:36;
Mujadele 58:10.
Sáng-thế Ký 3:1; Ê-xơ-tê 9:25; Châm-ngôn
16:30; Ê-phê-sô 6:11; 2 Giăng 1:7 / Enfal
8:30; Yunus 10:21.
Ê-phê-sô 5:19-21; 2 Ti-mô-thê 2:13; Gia-cơ
1:13 / Maide 5:51.
2 Ti-mô-thê 2:26; Gia-cơ 1:13; 1 Phi-e-rơ
5:8; 2 Phi-e-rơ 3:9 / Nisa 4:155; Maide 5:13
& 41; Enam 6:149; A'raf 7:155-156 & 179;
Ibrahim 14:4; Nahl 16:93.
Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:9-10; Phục-truyền
Luật-lệ Ký 32:4; Hê-bơ-rơ 10:23; Gia-cơ 1:13 /
Ankebut 29:21; Shura 32:49-50; Fetih 48:14;
Buruj 85:16.
Xuất Ê-díp-tô Ký 34:14; Ma-thi-ơ 4:10;
Công-vụ các Sứ-đồ 10:25-26 /
Enbiya 21:98; Sebe’ 34:40-41; Zuhruf 43:20.
2 Ti-mô-thê 2:13; Tít 2:1 / A’raf 7:11-18;
Hijr 15:28-34; Kehf 18:50-51; Taha 20:116;
Sad 38:71-78.
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71.

6

Gióp 26:13; Ê-sai 48:16; Ma-thi-ơ 3:16;
2 1 Cô-rinh-tô 3:17.
Sáng-thế Ký 2:7; Gióp 27:3; Lu-ca 1:30-37;
Giăng 4:24; Hê-bơ-rơ 9:14 / Maide 5:116 &
118.
Ma-thi-ơ 1:19-23 / Meryem 19:17 & 19-24.
Mác 3:29; Giăng 10:35; Giăng 12:48; 2
Ti-mô-thê 3:16; 2 Phi-e-rơ 1:20-21; 1 Giăng
5:16 / Tevbe 9:80.
1 Corinthinas 14:37-38; Ê-phê-sô 6:12; 1 Phi-e-rơ
2:5.
Lu-ca 24:49; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4 &
16-18; Rô-ma 8:9.
Rô-ma 1:11; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8.
Công-vụ các Sứ-đồ 3:5-11; Công-vụ các Sứ-đồ
9:33-35; Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-41;
Công-vụ các Sứ-đồ 28:8.
1 1 Cô-rinh-tô 14:11-2 & 26-27; Giu-đe
1:20-21.
2 Phi-e-rơ 2:4.
Ma-thi-ơ 25:41; 2 Phi-e-rơ 2:4 / Nisa 4:38;
A’raf 7:27; Yusuf 12:5.
Ma-thi-ơ 25:41; 2 Phi-e-rơ 2:4; Khải-huyền 12:9 /
Ahkaf 46:29-31.
Ma-thi-ơ 8:28-32; Mác 1:25-26; Mác 5:1-13,
Lu-ca 8:33; Lu-ca 9:42 / Nahl 16:98.
Khải-huyền 12:9 / Isra 17:62-65; Hajj
22:52.
Giăng 16:11; 2 1 Cô-rinh-tô 11:14; Ê-phê-sô
6:11-12 / Ibrahim 14:22; Nahl 16:100.
Lu-ca 1:26-35.
Giăng 7:18; 1 Phi-e-rơ 1:18-20 / Bakara 2:87.
Ma-thi-ơ 24:3 & 25; Lu-ca 2:40 & 52; Lu-ca
5:22; Giăng 2:24-25.
Mác 4:35-41; Mác 6:35-44.
Ma-thi-ơ 23:10; Lu-ca 8:25; Giăng 3:36;
Giăng 8:51; Giăng 12:48.
Ma-thi-ơ 16:16-17 & 20 / Nisa 4:157; Maide
5:17, 72 & 75.
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Mi-chê 5:2; Giăng 6:51 & 62; Giăng 8:58;
Giăng 17:5, 16 & 24.
Giăng 1:1-3 & 14; Giăng 6:51 & 62; Giăng
17:5 & 16.
Hê-bơ-rơ 2:14 / Al-i Imran 3:59.
Cô-lô-se 1:4, & 15-22.
Giăng 1:1-4, 10 & 14.
Lu-ca 3:22; Giăng 10:9; Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ
9:15;
Hê-bơ-rơ 12:24; 1 Giăng 2:1-2 / Al-i Imran 3:59.
Ê-sai 7:14; 1 Giăng 2:22-23; 1 Giăng 5:20 /
Furkan 25:2; Zuhruf 43:81; Jinn 72:3.
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6; Đa-ni-ên 3:25.
Ma-thi-ơ 8:2-3; Ma-thi-ơ 9:18; Ma-thi-ơ
14:33; Lu-ca 24:52; Hê-bơ-rơ 1:6; Khải-huyền
5:12 & 14.
Lu-ca 7:48; Công-vụ các Sứ-đồ 5:30-31 /
Maide 5:116 & 118.
Maide 5:17; Maide 5:75; Maide 5:116 & 118.
Công-vụ các Sứ-đồ 13:23; Tít 2:13; 2
Phi-e-rơ 1:1 & 11 / Maide 5:75; Zuhruf
43:57-59.
Giăng 6:48 & 51; Giăng 11:25; Giăng 17:3 / Saf
61:8-9.
1 1 Cô-rinh-tô 5:7; Hê-bơ-rơ 7:27; Hê-bơ-rơ
9:11-2 & 22; Hê-bơ-rơ 10:12.
Thi-thiên 22:1-31.
Ma-thi-ơ 17:22-23; Ma-thi-ơ 20:17-19; Giăng
2:18-20; Giăng 10:11, 15, 17 & 18.
Công-vụ các Sứ-đồ 13:14-15; 1 1 Cô-rinh-tô 2:2;
Khải-huyền 1:18; Khải-huyền 5:9.
Giăng 5:28-29; Tít 2:13; Hê-bơ-rơ 9:28.
Ma-thi-ơ 7:15-20; Lu-ca 24:27 / En’am 6:19 & 93.
Sáng-thế Ký 12:1-3 / Ibrahim 14:4.
Phục-truyền Luật-lệ Ký 19:15; Ê-sai 8:20 / Nisa
4:79; Nisa 4:166.
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6 & 14; 1 Giăng 2:22-23 /
Al-i Imran 3:3-4.
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94. Giăng 5:31; Giăng 20:30-31 / Al-i Imran 3:183;
Ankebut 29:50; Kamer 54:1-2.
95. A’raf 7:188; Jinn 72:26-28; Tekvir 81:22-25.
96. Al-i Imran 3:97; Neml 27:91; Nejm 53:18-20;
Quraish 106:3.
97. Lê-vi Ký 18:15; Châm-ngôn 20:9; Công-vụ các Sứ-đồ
17:30 / Ahzab 33:37; Mu’min 40:55; Fatih 48:1-2;
Abese 80:1-11; Nasr 110:3.
98. Ahzab 33:21; Saf 61:9.
99. Sáng-thế Ký 3:6; Sáng-thế Ký 3:17.
100. Sáng-thế Ký 6:5; Giê-rê-mi 10:23; Rô-ma 5:12 &
19; Rô-ma 7:18; Rô-ma 8:7.
101. Gióp 9:20; Thi-thiên 14:3; Ê-sai 64:6.
102. Xuất Ê-díp-tô Ký 34:14; Lu-ca 1:46-49; Khải-huyền
22:8-9 / Al-i Imran 3:64.
103. Jeremaih 31:30; Châm-ngôn 9:17-18; Rô-ma
6:23 / En’am 6:15.
104. Giăng 8:34; Ga-la-ti 3:10; Ga-la-ti 5:9 /
Nisa 4:31.
105. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15; Xuất Ê-díp-tô Ký 22:9;
Rô-ma 12:17-21.
106. Thi-thiên 58:3; Giăng 8:44 / Al-i Imran 3:54;
Tevbe 9:3; Nahl 16:106.
107. 1 Các Vua 14:24; Rô-ma 1:24.
108. Thi-thiên 94:21 & 23 / En’am 6:151; Kehf 18:46;
Mumtehine 60:12.
109. Ga-la-ti 5:4; Ê-phê-sô 2:8-9.
110. Giăng 18:36; 1 Giăng 2:29; 1 Giăng 4:7;
1 Giăng 5:1.
111. Gia-cơ 2:10 / Nejm 53:32.
112. Ma-thi-ơ 20:28; Giăng 1:29; 1 1 Cô-rinh-tô
5:7; Hê-bơ-rơ 7:27; Hê-bơ-rơ 10:12 / En’am
6:164.
113. Tít 3:5-6 / Yunus 10:108.
114. Giăng 1:41; Rô-ma 15:20-21.
115. Giăng 3:16 & 36; Giăng 6:48 & 51; Công-vụ
các Sứ-đồ 4:10-12 / Al-i Imran 3:85.
116. Công-vụ các Sứ-đồ 10:44-48; 1 Phi-e-rơ
3:20-21.
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Công-vụ các Sứ-đồ 15:28-29.
Lê-vi Ký 19:2; Lê-vi Ký 21:7; 2 Ti-mô-thê
1:9; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca
4:7; Hê-bơ-rơ 12:10; 1 Phi-e-rơ 2:5.
2 1 Cô-rinh-tô 6:18; Ga-la-ti 4:6-7;
1 Giăng 3:1; Khải-huyền 3:20 / Zuhurf 43:16.
Thi-thiên 119:30; Thi-thiên 119:174; Giăng
1:12 / Hadid 57:22.
Rô-ma 3:20; 2 Ti-mô-thê 1:9; Gia-cơ 2:10 /
Kaari’a 101:6-9.
Tít 3:5-6; 1 Phi-e-rơ 2:2; 1 Giăng 2:29;
1 Giăng 4:7; 1 Giăng 5:1.
Giăng 3:16; Giăng 10:28; Rô-ma 10:9; 1 Giăng
5:11.
Mác 13:23; Giăng 16:13; Công-vụ các Sứ-đồ
3:18; Khải-huyền 1:1 / Bakara 2:119.
Khải-huyền 8:6; Khải-huyền 15:1; Khải-huyền
16:1 / Ahkaf 46:9.
Khải-huyền 13:1-7; Khải-huyền 13:11-18;
Khải-huyền 14:9-12; Khải-huyền 19:20.
Thi-thiên 96:12-13 / Nisa 4:87; Nahl 16:92;
Enbiya 21:47.
Giăng 3:16 & 36; Rô-ma 6:23 / Sejde 32:13.
Ma-thi-ơ 18:8; Khải-huyền 14:10-11 / Meryem
19:70-72.
Duhan 44:54; Tur 52:20; Rahman 55:55-56 &
70-74.
Bakara 2:25 & 259; Zuhruf 43:70; Muhammad
47:15; Vakia 56:17 & 22 & 35-37; Nebe 78:33.
Rô-ma 7:4; 2 1 Cô-rinh-tô 11:2; Ê-phê-sô
5:23, 25 & 32; Khải-huyền 21:2.
Rô-ma 3:20 & 28; Ga-la-ti 5:1 & 4;
Ê-phê-sô 2:8-9.
Sáng-thế Ký 27:21-28; Dân-số Ký 6:20.
Rô-ma 14:14; 1 1 Cô-rinh-tô 6:12;
1 1 Cô-rinh-tô 10:31 / Bakara 2:173; Nahl
16:115.
Ma-thi-ơ 9:15.
Bakara 2:183-185.
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Nisa 4:103; Jumah 62:9.
Lu-ca 6:30 & 38; Lu-ca 12:33; Công-vụ các
Sứ-đồ 20:35; Ê-phê-sô 4:28; 1 Giăng 3:17 /
Mujadila 58:12-13.
Enbiya 20:130.
Hajj 22:26-31.
Thi-thiên 40:6; Hê-bơ-rơ 10:6 & 10-18.
Công-vụ các Sứ-đồ 17:10-11 / Maide 5:101;
Enbiya 21:7; Zukruf 43:45.
Giăng 8:31 / Ahzab 33:36.
Thi-thiên 58:3; Giê-rê-mi 7:8 & 17:5; Rô-ma
3:10 & 12 / Yunus 10:38 & 94.
Ê-sai 6:8; Công-vụ các Sứ-đồ 4:18-20 /
Fetih 48:28; Saf 61:9.
Giăng 17:20-21; Phi-líp 3:15-16 /
Mu'minun 23:52-54.
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:12 & 18;
Thi-thiên 32:11; Ma-thi-ơ 5:12; Giăng
15:11; Ga-la-ti 5:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca
5:16.
Ma-thi-ơ 10:1 & 8; Ma-thi-ơ 14:36; Gia-cơ
5:16.
Thi-thiên 47:1 & 6-7; Thi-thiên 149:1-6;
Thi-thiên 150:4-6; Gia-cơ 5:13.
Sáng-thế Ký 2:24; 1 Ti-mô-thê 3:2 & 12.
Sáng-thế Ký 21:9-11; 1 Ti-mô-thê 3:1-2;
1 Ti-mô-thê 5:21.
Bakara 2:229-232; Ahzab 33:28 & 49.
Ê-phê-sô 5:22-24 / Ahzab 33:50.
Nisa 4:3; Ahzab 33:50; Talak 65:4.
Ga-la-ti 5:4.
Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:17; Công-vụ các
Sứ-đồ 15:8-9 / Talak 65:4.
Bakara 2:36; Nur 24:2.
Nê-hê-mi 13:26-27; 1 1 Cô-rinh-tô 16:22;
2 Giăng 1:10-11.
Rô-ma 7:2-3.
Giăng 10:27-28 & 30 / Al-i Imran 3:55 &
114; Al-i Imran 3:132; A’raf 7:157; Nur
24:2; Fetih 48:29; Talak 65:4; Kalem 68:4.
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Al-i Imran 3:19-20; Al-i Imran 3:85; Tevbe
9:29; Zuhruf 43:52; Muhammad 47:4.
1 Phi-e-rơ 5:2 / Nisa 4:90; Tevbe 9:23;
Yunus 10:99-100; Hud 11:28; Kehf 18:29;
Gasiye 88:21-22.
Gia-cơ 1:20; Gia-cơ 2:11; Gia-cơ 4:2 & 8 /
Bakara 2:216; Al-i Imran 3:85 Nisa 4:76;
Enfal 8:65; Tevbe 9:5, 33, 14, 111, & 123;
Hajj 22:39.
1 Ti-mô-thê 4:1 / Tevbe 9:73.
Ma-thi-ơ 15:4-8; Ê-phê-sô 5:25-29.
1 Ti-mô-thê 1:19; 1 Ti-mô-thê 4:2-3; 1
Phi-e-rơ 3:16 / Tevbe 9:5; Hajj 22:19.
Lu-ca 6:27-28; Rô-ma 12:18; 2 Ti-mô-thê
2:23-26 / Bakara 2:191-192; Nisa 4:91;
Tevbe 9:111 & 121.
Ga-la-ti 5:19-21; Ê-phê-sô 56:12; Gia-cơ
4:1.
1 Phi-e-rơ 3:14-17 / Tevbe 9:30.
Tevbe 9:29, 73 & 123; Muhammad 47:35.
Châm-ngôn 16:19; Châm-ngôn 22:22-23; Rô-ma
12:17-18; 2 1 Cô-rinh-tô 6:3-4 / Hashr
59:7.
Rô-ma 12:17-19; Hê-bơ-rơ 12:14 / Maide 5:33;
Enfal 8:57, 60 & 65; Tevbe 9:73 & 123;
Fetih 48:29.
Hê-bơ-rơ 1:30 / Bakara 2:178-179; Maide
5:45; Nahl 16:126.
Rô-ma 2:2-3.
Lu-ca 23:33-34.
Sáng-thế Ký 12:1-3; Dân-số Ký 22:6 & 12;
Dân-số Ký 23:8 & 20; Ê-sai 54:10 & 17; Giăng
4:22; Rô-ma 12:14; / Maide 5:51; Tevbe 9:28.
Nisa 4:77; Tevbe 9:19 & 39.
Ma-thi-ơ 26:52; Rô-ma 12:17-19; Gia-cơ 2:11 /
Al-i Imran 3:169-170; Enfal 8:16; Tevbe
9:81 & 111; Hajj 22:58.
Xuất Ê-díp-tô Ký 23:12; Xuất Ê-díp-tô Ký
31:13-17.
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Sáng-thế Ký 9:6; Ê-sai 17:67 / Yusuf 12:53;
& 100; Qiyamah 75:14; Adiyat 100:6.
Bakara 2:36.
Sáng-thế Ký 6:9-22.
Ga-la-ti 3:16; Ga-la-ti 4:30-31.
Bakara 2:127; Al-i Imran 3:95-97.
Sáng-thế Ký 17:18-21.
En’am 6:85-89.
Ankebut 29:16-24; Saffat 37:83 & 97.
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11 / En’am 6:103.
Ê-xơ-tê 3:1 / Kasas 28:1-8 & 37; Ankebut
29:39.
Xuất Ê-díp-tô Ký 7:14; Xuất Ê-díp-tô Ký
12:36.
1 Sa-mu-ên 17:47.
Meryem 19:25.
Mi-chê 5:2.
1 Ti-mô-thê 4:7; Tít 1:14.
Lu-ca 2:40 / Al-i Imran 3:45-46; Meryem
19:29-30.
1 Ti-mô-thê 1:4; 2 Phi-e-rơ 1:16.
1 Ti-mô-thê 1:4; 1 Ti-mô-thê 4:7; Tít 1:14.
2 Ti-mô-thê 4:4; Tít 1:14; 2 Phi-e-rơ 1:16 /
Maide 5:60; A'raf 7:163-166.
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:3-5 / A’raf
7:137.

Câu bổ sung
181.

Công-vụ các Sứ-đồ 17:11
Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người
Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy
đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh,
để xét lời giảng có thật chăng.
1 Ti-mô-thê 4:15-16
Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu
cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy
giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con;
phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như
vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.
2
Hãy chuyên tâm
Trời như người
được, lấy lòng
của lẽ thật.

Ti-mô-thê 2:15
cho được đẹp lòng Ðức Chúa
làm công không chỗ trách
ngay thẳng giảng dạy lời

Al-i Imran 3:79
Hãy là bầy tôi tôn thờ Rabb (Allah)” bởi
vì các người đã từng dạy Kinh sách và trao
giồi học hỏi nó.”
Zumar 39:9
Những người biết và những người không
biết có được bình đẳng không? Nhưng chỉ
những người hiểu biết mới sẽ chú ý.
Zuhruf 43:61
Và quả thật Người ('Isa) là một Dấu
hiệu về Giờ (Phán xử); bởi thế chớ ngờ
vực về điều đó… Bởi thế, hãy sợ Allah
và nghe theo Ta.

Những câu trích dẫn từ Kinh Thánh
Bible
được lấy từ:
biblehub.com
Những câu trích dẫn từ Thánh Kinh
Koran
được lấy từ:
d1.islamhouse.com
These questions with additional
verses may also be seen at:
www.danwickwire.com
"200 câu hỏi" có sẵn
tại trang web này trong các ngôn ngữ:
Albanian, Amheric, Arabic, Azeri, Bengali,
Bosnian, Bulgarian, Chinese, Croatian, Dutch,
English, Farsi, French, German, Greek, Hindi,
Igbo, Indonesian, Italian, Kazhak, Korean,
Malayalam, Marathi, Norwegian, Polish,
Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Serbian,
Spanish, Swahili, Turkish, Urdu, Vietnamese &
Yuroba.
và đang được dịch sang các ngôn ngữ khác.

danwickwire@gmail.com
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