
 

Đây là một câu chuyện thật và tác giả Rick Mathes là một vị lãnh đạo nổi tiếng trong việc mục 

vụ ở nhà tù ở Mission Gate Prison. 
----------------------------------- 

 

 

Ông Rick Mathes trong một buổi hội nghị ( Ảnh: facebook) 

Kẻ nào đồng hành với Thượng Đế sẽ luôn luôn đạt tới cùng đích của mình. Nếu bạn có nhịp 

đập của con tim thì bạn có một mục đích. 

Đạo Hồi là một tôn giáo gia tăng nhanh chóng nhất, tính theo đầu người ở Hoa Kỳ, nhất 

là trong các sắc dân thiểu số. 

Tháng trước tôi đã tham dự khóa huấn luyện hàng năm có tính cách bắt buộc để giữ đủ diều 

kiện về an ninh ở nhà tù. 

Trong khóa huấn luyện này có phần trình bày của ba diễn giả đại diện cho Công Giáo La 

Mã,Tin Lành và Hồi Giáo, mỗi người giải thích về niềm tin của họ. 

Tôi đặc biệt quan tâm đến bài của người diễn giả Hồi Giáo. Vị diễn giả này đã trình bày lôi cuốn 

về các căn bản của đạo Hồi và kết thúc với một cuộn băng video. 

Sau các bài tham luận có thời giờ dành cho các câu hỏi và trả lời. Khi đến lượt, tôi đã đặt câu 

hỏi cho vị diễn giả đạo Hồi: 

- Xin vui lòng, nếu tôi có sai thì hãy sửa lại cho tôi,vì tôi hiểu rằng hầu hết các vị Giáo Chủ và 

chức sắc đạo Hồi đều tuyên bố thánh chiến (jihad) chống lại các kẻ tà đạo (infidels) trên thế giới 

, và bằng cách giết một kẻ tà đạo (đó là một lệnh truyền cho tất cả mọi người Hồi Giáo) thì họ 

sẽ được bảo đảm một chỗ trên thiên đàng. Nếu vậy ông có thể cho tôi biết định nghĩa về một kẻ 

tà đạo không? 

Không có ai bất đồng về câu hỏi của tôi và vị diễn giả kia đã trả lời không chút do dự rằng đó là 

những kẻ 'không tin vào đạo Hồi ' (non-believers) 

Tôi đáp lại: 



- Vậy để chắc chắn xem tôi có hiểu đúng không nhé: Đó là tất cả các tín đồ của đấng Allah đã 

được truyền lệnh giết bất cứ ai không cùng niềm tin để họ có một chỗ trên thiên đàng. Như thế 

có đúng không ạ ?  

Sự biểu cảm trên khuôn mặt của vị diễn giả Hồi giáo bỗng thay đổi, từ một kẻ có quyền uy và 

lệnh lạc trở nên khuôn mặt của một cậu bé bị bắt gặp khi đang thò tay vào hủ kẹo. 

Ông ta (giả) cừu non (khẽ khàng) đáp lại:  

- Vâng!. 

Tôi bèn nói : 

- Vậy thưa ông, tôi lấy làm khó nghĩ quá khi tưởng tượng rằng nếu Giáo Hoàng cũng truyền lệnh 

các người Công giáo đi giết các tín đồ Hồi giáo, hay Tiến Sĩ Stanley ban lệnh cho các người Tin  

Lành cũng làm như vậy để bảo đảm được một chỗ trên thiên đàng thì sao? 

Vị đạo Hồi cứng miệng ! 

Tôi hỏi tiếp:  

- Tôi cũng có lấn cấn trong vấn đề làm bạn với ông vì rằng ông và các chức sắc bạn ông lại đang 

bảo các tín đồ của ông giết tôi!  

Tôi hỏi ông: 

- Ông nên chọn đấng Allah của ông, đấng ấy bảo ông giết tôi để có chỗ cho ông trên thiên đàng, 

hay nên chọn đức Giêsu của tôi, Ngài bảo tôi yêu ông vì (nhờ đó) tôi sẽ lên thiên đàng và Ngài 

còn muốn ông cũng được lên nơi đó cùng với tôi ? 

Vị Hồi giáo cúi đầu xấu hổ và - có một khoảnh khắc yên ắng đến nổi nếu một chiếc kim rơi cũng 

có thể nghe tiếng được. 

Khỏi phải nói, các người tổ chức và tán trợ buổi thảo huấn có tên 'Sự Dị Biệt' đã không vui vì 

cách đối thoại của tôi với vị Hồi giáo đã làm phô bày sự thật về những niềm tin của đạo Hồi . 

Trong vòng 20 năm nữa sẽ có đủ các phiếu của người đạo Hồi để bầu Tổng Thống. Tôi 

nghĩ mọi người ở Hoa Kỳ phải nên đọc bài này, nhưng vì ACLU *nên không có cách nào 

để việc này được phổ biến rộng rãi trừ phi mỗi chúng ta tiếp tay phát tán ra. Đây là cơ hội 

của bạn để có thể giúp làm thay đổi tình thế. 

MUSLIMS ...  

THIS SAYS IT ALL !!! 

The Shoe Bomber was a Muslim 

The Beltway Snipers were Muslims 

The Fort Hood Shooter was a Muslim 

The underwear Bomber was a Muslim 

The U-S.S. Cole Bombers were Muslims 

The Madrid Train Bombers were Muslims 

The Bafi Nightclub Bombers were Muslims 

The London Subway Bombers were Muslims 

The Moscow Theatre Attackers were Muslims 



The Boston Marathon Bombers were Muslims 

The Pan-Am flight #93 Bombers were Muslims 

The Air France Entebbe Hijackers were Muslims 

The Iranian Embassy Takeover was by Muslims 

The Beirut U.S. Embassy bombers were Muslims 

The Libyan U.S. Embassy Attack was by Musiims 

The Buenos Aires Suicide Bombers were Muslims 

The Israeli Olympic Team Attackers were Muslims 

The Kenyan U.S, Embassy Bombers were Muslims 

The Saudi, Khobar Towers Bombers were Muslims 

The Beirut Marine Barracks bombers were Muslims 

The Besian Russian School Attackers were Muslims 

The first World Trade Center Bombers were Muslims 

The Bombay & Mumbai India Attackers were Muslims 

The Achille Lauro Cruise Ship Hijackers were Muslims 

The September 11th 2001 Airline Hijackers were Muslims' 

 

THINK OF IT: 

Buddhists living with Hindus    =   No Problem  

Hindus living with Christians    =   No Problem  

Hindus living with Jews           =   No Problem  

Christians living with Shintos   =   No Problem  

Shintos living with Confucians  =   No Problem  

Confusians living with Baha'is  =   No Problem  

Baha'is living with Jews           =   No Problem  

Jews living with Atheists          =   No Problem  

Atheists living with Buddhists   =   No Problem  

Buddhists living with Sikhs       =   No Problem  

Sikhs living with Hindus           =   No Problem  

Hindus living with Baha'is        =   No Problem  

Baha'is living with Christians    =   No Problem  

Christians living with Jews        =   No Problem  

Jews living with Buddhists        =   No Problem  

Buddhists living with Shintos    =   No Problem  

Shintos living with Atheists       =   No Problem  

Atheists living with Confucians =   No Problem  

Confusians living with Hindus   =   No Problem  

------------------------- 

Muslims living with Hindus        =   Problem  

Muslims living with Buddhists    =   Problem  

Muslims living with Christians    =   Problem  

Muslims living with Jews           =   Problem  

Muslims living with Sikhs           =   Problem  

Muslims living with Baha'is        =   Problem  

Muslims living with Shintos       =   Problem  



Muslims living with Atheists      =   Problem  

MUSLIMS LIVING WITH MUSLIMS =   BIG PROBLEM  

------------------ 
SO THIS LEAD TO  

They’re not happy in Gaza  

They're not happy in Egypt  

They're not happy in Libya  

They're not happy in Morocco  

They're not happy in Iran  

They're not happy in Iraq  

They're not happy in Yemen  

They're not happy in Afghanistan  

They're not happy in Pakistan  

They're not happy in Syria  

They're not happy in Lebanon  

They're not happy in Nigeria  

They're not happy in Kenya  

They're not happy in Sudan  

---------------------- 

SO, WHERE ARE THEY HAPPY?  

They're happy in Australia  

They're happy in England  

They're happy in Belgium  

They're happy in France  

They're happy in Italy  

They're happy in Germany  

They're happy in Sweden  

They're happy in the USA & Canada  

They're happy in Norway & India  

--------------------- 

They're happy in almost every country that is not Islamic!  

And who do they blame? Not Islam... Not their leadership... Not themselves...  

THEY BLAME THE COUNTRIES THEY ARE HAPPY IN!!  

And they want to change the countries they're happy in, to be like the countries they came from 

where they were unhappy and finally they will be get again hammered !!!  

Organization Name Organization Type 

Abu Sayyaf:                    An Islamic Terror Organization 

Al-Badr: An Islamic Terror Organization 

Abdullah Azzam Brigades: An Islamic Terror Organization 

Al-Nusra: An Islamic Terror Organization 

Al-Qaeda: An Islamic Terror Organization 

Ansaru: An Islamic Terror Organization 

Boko Haram: An Islamic Terror Organization 



Hamas: An Islamic Terror Organization 

Hezbollah: An Islamic Terror Organization 

ISIS: An Islamic Terror Organization 

Islamic Jihad: An Islamic Terror Organization 

Jemaah Islamiyah: An Islamic Terror Organization 

Lashkar-e-Taiba: An Islamic Terror Organization 

Muslim Brotherhood: An Islamic Terror Organization 

Palestine Liberation Front: An Islamic Terror Organization 

Taliban: An Islamic Terror Organization 

And a lot more !!!!!! !!!!! 
 

THINK ON IT! 

 

Sưu tầm + http://vietdaikynguyen.com/v3/52539-jesus-hay-allah/   
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