
 

 

 

 

 

 

 

1. Christian: Thiên Chúa giáo. Sáng lập: Chúa Giêsu 

Christ. năm 30 AD. Tín hữu: 2.2 tỉ. Giáo đô Roma. 

Công Giáo Roma: 1 tỉ 100 triệu. Protestant: 500 

triệu. Tín hữu khác: 300 triệu. Chính thống 

(Orthodox): 250 triệu. Anglicans and Episcopians: 

77 triệu. Pentecostal: 150 triệu Reformed / 

Presbyterian: 80 triệu. Methodist: 70 triệu. 

Lutheran: 65 triệu. Christian: 4 triệu. Các nhóm nhỏ 

gần một triệu mỗi nhóm. Trang 31 AMG's J. Hunt. 

 

2. Islam: Hồi giáo: MUHAMMAT, sinh 570 AD tại 

Mecca, Arabia, Dòng giống Ismael, mẹ Hagar, bố 

Tổ phụ Abraham. Cha và mẹ đều chết sớm. Ông 

được Ông nội và Ông Cậu nuôi dưỡng, Lớn lên, 

nghèo, làm công cho bà giàu Khadijah, sau lấy bà ấy 

(Trang 125, Islam) và LM. Bùi Đức Sinh, OP, 1972, 

Saigon, trang 291). Ông sinh 2 con trai đều chết non 

hết, còn lại 3 gái. Ông chết năm 632 tại Medina. 

Một hôm ông ngủ, mơ thiên thần Gabriel hiện đến 

bảo Ông viết sách Quran. Tự xưng là tiên tri của 

God Allah Có 99 giáo điều, trong đó nhiều câu 

giống Cựu Ước Do Thái giáo. Theo sử liệu AMG's 

J. và LM. Bùi Đức Sinh, Giáo sử, trang 291 thì 

Muhammat rất bạo động, tổ chức các đoàn quân trẻ, 

đi cướp phá năm 624, đi cướp hết hàng hoá của các 

thương gia từ Syria đi La Mecca. Vụ cướp thành 

công này gây ý nghĩa "vụ cướp bóc cổ truyền trên sa 

mạc" (trang 292). Đó là Đạo đền công: religion 

payante. Từ đó tuyên bố thánh chiến (djihad), đi 

đánh phá các nơi. Từ thế kỷ 14 dân Osmadis 

(Ottaman) đặt chân lên đất Âu châu, 

Constantinopoli, tức thành Byzantin hoa lệ theo 

Kitô giáo, một ngày kia sẽ là kinh đô của họ (1453) 

và nam Âu châu nữa. Thời Omar Hồi giáo năm 634-

644, họ đã vùng lên, mở màn bạo lực, xâm lăng. 

Trận Yarmouk năm 636 phá tan quân phòng vệ 

Byzantin tại Syria, trận Cadishja 637 mở tung cửa 

biên giới Iraq, xâm lăng Ba tư. Năm 638 họ chiếm 

Jerusalem, Omar cưỡi ngựa chiếm thành của David, 

xây chùa Hồi giáo tại đó.. Họ đánh cướp cả 

Alexandria của Ai Cập năm 662.. Một trong các 

Hoàng đế Byzantin là (Vua Leo III (717-741), 

Constantin V (741-775), Constatin VI (780-797), 

Nữ Hoàng Irene (780-790) thay con là Constantin 

VI còn nhỏ, Bà này bị lưu đày và chết năm 803.. 

Vua Leo V (813-820), Theophilo (829-842), Nữ 

Hoàng Theodora Thái Hậu cai trị thay con còn nhỏ 

là Micae III (842-867). Thời này hai Vị Giáo Hoàng 

La Mã là Nicolas và Adrian (870...), Không rõ Vua  

 

 

 

 

 

 

 

 

nào trong các Vị vua trên đã nói câu: "Hồi giáo là 

tôn giáo bạo động", cho nên khi ĐGH Benedict 16 

độ 3-4 năm vừa qua có gợi lại câu ấy trong một bài 

đọc phát biểu tại một Đại Học Đức khi về thăm 

quê., Ngài đã bị Hồi giáo phản đối dữ dội; nhưng 

Ngài vẫn cương quyết đi thăm mục vụ tại Istanbul, 

thủ đô Turkey an toàn. 

- Giáo điều 99.6 nói ngày thẩm phán (On the Day of 

Judgment, mankind will come in humility to be 

shown their words.( 99.7). 43.64 viết: "Chúa Giêsu 

đến giảng dạy chân lý... Hãy nghe và kính sợ Thiên 

Chúa (The Lord). Các nhóm:  

 Sunni: 970 triệu. 

 Shi'ite: 150 triệu.  

 Abmadiyya: 11 triệu.  

 Druze: 500 ngàn. 

 

3. Hinduism (Ấn Độ giáo): Không có vị nào riêng, 

nhưng đa thần Vedas Sống Ấn Hà là nước Thánh để 

tắm hằng năm. Đạo có từ 3000-2000 năm BC. Dân 

chúng phát triển giữa 2350-1750 BC. Tín hữu: 1 tỷ. 

Đa số ở Nepal, India, Mauritius, Guyna, Bagadesh, 

Sirlanka, Malaysia, Canada... 

 

4. Buddhist do Đức Phật Dudda Gautama lập 2.500 

BC. Tứ Diệu đế và Bát chánh đạo- Từ bỏ mình 

(Diệt dục) dể theo Phật, lên Niết Bàn. Cũng có 10 

điều nghiêm cấm. Điều 1: "Tôi phải giữ nguyên tắc" 

"Cấm sát sinh". Các nước: Thái lan, Miến, Cambot, 

Việt Nam, Lào, Nhật và Đài Loan 

 

* Một Hội nghị quốc tế Phật Giáo vài năm trước khi 

ĐGH JP. II qua đời, họp tại Sirilanka (Tích Lan) 

Colombo, ĐGH từ Vatican nhận định: "Trong PG, 

không có ơn cứu độ tích cực". Ngài bị phản đối dữ 

dội (như ĐGH Benedicto 16 nói trên trong Đạo Hồi, 

Islam). Hội nghị Colombô yêu cầu ĐGH phải xin 

lỗi, nhưng ĐGH JP. II không xin lỗi, Ngài chỉ được 

các Tòa Khâm Sai trên thế giới nói là: ý kiến riêng 

của ĐGH". Rồi cũng qua đi không có ảnh hưởng 

gì". 

 

5. Tôn giáo SIKHISm:80 triệu; Taoism: thế kỷ 6 BC 

do Lão Tử (Lao-tsu) 20 triệu tín đồ; Judaism (Do 

Thái Giáo): 16 triệu; Khổng (Confusius) 551 BC 

Tín đồ: 6 triệu; Đạo Bahai: từ 1844, do: Baha'ullah. 

6 triệu tín đồ; Shintoism: 3-4 triệu; 

Zoroastriananism : 300 ngàn. 

Lm. Vincent Nguyễn sưu tầm  

 

Tôn Giáo Thế Giới 
(Theo sách AMG's của John Hunt ,2008) 
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