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Prefață
Ar trebui sa îți pui ție insuți următoarele întrebări:
1- Oare îl urmez eu cu adevărat pe Isus Cristos?
2- Oare caut eu cu adevărat adevărul, sau sunt un inamic al adevarului?
3- A fost Isus Cristos creștin sau musulman?
Am incercat să ofer informații concludente din carți de referința si web site-uri pe
care le-am sistematizat in tabele comparative într-o forma clară, concisă si solidă.
Îi chem pe cititori să cerceteze această carte cu o dreaptă judecată și cu inima
deschisă către adevăr pentru că aceasta este singura cale de a fi indrumați către
decizia corectă atât pentru această Viață Lumească cât și pentru Viața de Apoi.
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Cuprins
Introducere
1 Purificarea – Abluțiunea înainte de rugăciune
2. Scoaterea încălțărilor înainte de rugăciune
3.Perioade de timp precise pentru plinirea rugăciunilor zilnice
4. Îndreptarea într-o direcție specifică în momentul efectuării rugăciuni
5. Prosternarea cu fruntea pe pământ
6. Ridicarea mâinilor după rugăciune
7. Postul
8. Un mesager și un profet de la Dumnezeu
9. Supunerea în fața Voinței Lui Dumnezeu Cel Atotputernic (islam)
10. Numele Preaputernicei Divinități
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12. Fiul lui Dumnezeu
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24. Plecăciunea în fața idolilor, a imaginilor gravate, a statuetelor și a crucii
25. Adulterul
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29. Muhammad prezis pe nume în Vechiul Testament
30. Musulmanii menționați în Biblie
Concluzie
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Introducere
Termenul de “Cristos” derivă din vechea
greacă din cuvântul Χριστός, adica Khristós
– Cristos, ceea ce in traducere ar insemna
“cel uns cu ulei”, tradus in ebraica prin
ָשׁי ַח
ִ מ, adica Mesia, și este folosit ca o
denumire atribuita lui Isus (Pacea lui Allah
fie asupra sa!)
Substantivul “creștin” inseamnă, simplu
spus, “cel care îl urmează pe Cristos”
(Christ-ian)

“Islam” inseamnă supunerea completă și de
bună
voie
Voinței
Dumnezeului
Cel
Atotputernic (Allaah).

Substantivul “musulman” înseamnă, simplu
spus, o persoană care se supune Voinței lui
Dumnezeu Cel Atotputernic (Allaah).

Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa!) a spus in Biblie:
Să nu gândiți că am venit sa desființez Legea sau Prorocii; am venit, nu să desființez, ci să
împlinesc. // Căci adevarat vă spun, cât timp nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă
sau o frântura din Lege, până ce nu se vor implini toate. (Matei 5: 17-18)
Și el le-a zis: Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie sa se implineasca tot ce
este scris despre mine in Legea lui Moise, in Proroci și in Psalmi. (Luca 24:44)

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) nu a avut autoritatea de a schimba Legea.
El a avut doar autoritatea de a o urma, a o confirma, a o clarifica și de a o aplica
în situații noi și specifice.
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Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: Purificarea – Abluțiunea înainte de rugăciune
Moise (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) și Aaron (Pacea lui Allaah fie
asupra sa!) făceau abluțiunea înainte de rugaciune; ei iși spălau mâinile și
picioarele de fiecare dată când ei doreau sa intre pentru a se ruga. Aceasta
era o Porunca Divină (Exodul 40:31-32). Și de asemenea, David (Pacea
lui Allaah fie asupra sa!): (Psalmi 26:6), (2 Samuel 12:20).
Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) nu a făcut nici el excepție de la
practicarea abluțiunii înainte de rugăciune, și aceasta este menționat în
(Iacov 4:8)

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu ațenție și a
împlinit aceasta Lege, întrucât ea reprezentă o Poruncă Divină.

Modalitatea practicată de creștini
Creștinii nu fac abluțiunea (nu se purifică fizic)
înainte de a se ruga in bisericile lor.
Creștinii nu își spală mâinile și picioarele lor
înaintea rugăciunii ca urmare a unei Porunci
Divine.

Creștinii nu urmeaza Legea care a fost
practicata de către Isus.

Modalitatea practicată de musulmani
Musulmanii fac abluțiunea înainte de a merge să
se roage la moschee. Musulmanii își spală
mâinile, picioarele, fețele etc. (Nobilul Coran
5:6)
Și de la ''Uthmaaan ibn ''Affaan (Allaah să fie
mulţumit de el!) s-a relatat cum că trimisul lui
Allaah (Pacea şi binecuvântarea lui Allaah fie
asupra sa!) a spus: "Cine a făcut abuluțiunea şi a
făcut (aceasta) în cel mai bun mod cu putinţă, au
ieşit păcatele din (tot) trupul său, până ce au ieşit
şi de sub unghiile sale."

(Sahih Muslim).
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: Scoaterea incăltarilor înainte de rugăciune
Moise (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a primit Poruncă Divină de a-şi
scoate încălţările sale înainte de a intra şi a se ruga în “pământul sfânt”
(Exodul 3:5), (Faptele 7:33).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) urma cu atenţie şi împlinea
această Lege, întrucât ea reprezenta o Poruncă Divină.
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Modalitatea practicată de musulmani
Modalitatea practicată de creștini
Creştinii nu îşi scot încălţările lor înainte de a Musulmanii îşi scot încălţările lor înainte de a
intra şi a se ruga în bisericile lor.
intra să se roage în moschee.

Creştinii nu urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.

(Nobilul Coran 20:11-12)

A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profetii anteriori
Obiectul comparației: 3. Perioade de timp precise pentru împlinirea rugăciunilor

zilnice

Perioadele de timp pentru rugăciune menţionate în Biblie sunt seara,
dimineaţa şi după-amiază (Psalmi 55:17), alte rugăciuni fiind menţionate
şi în afara acestor perioade de timp (Psalmi 119:164) “De şapte ori pe zi
Te laud” rugăciunea de dimineaţă devreme a fost menţionată în “Aramaic
Biblie în Plain English” (Psalmi 5:3) înainte de rugăciunea de dinainte de
răsăritul soarelui (Psalmi 119:147) precum şi rugăciunea de miezul nopţii
(Psalmi 119:62)Şi există anumite perioade de timp precise destinate
rugăciunilor, (Psalmi 32:6), (Psalmi 69:13).
Şi pentru David (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) era absolut de neacceptat
ca acestea să nu fie respectate.

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu stricteţe şi a
împlinit această Lege.
Modalitatea practicată de musulmani
Musulmanii au obligaţia de a se ruga în mod
regulat, de cinci ori pe zi , în intervale de timp
precis determinate, iar fiecare rugăciune
durează aproximativ 10 minute.

Modalitatea practicata de creștini
Numeroşi creştini împlinesc într-o manieră
nesistematizată aceste rugăciuni de dimineaţă
şi de seară, precum şi rugăciunile şi
binecuvântările cărora le dau curs înaintea
servirii mesei. Acest tip de nesistematizare
afectează
precizia
şi
repetabilitatea
rugăciunilor.

Aceste cinci rugăciuni se împlinesc în perioade
de timp clar stabilite: 1. Înainte de răsăritul
soarelui; 2. După-amiaza; 3. După-amiază
târziu; 4. Imediat după apusul soarelui; 5.
Noaptea.

Creştinii nu urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.

Există, de asemenea, şi alte rugăciuni
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opţionale.
Nobilul Coran: (20:132), (7:205), (33:42),
(48:9), (76:25), (24:58), (52:49), (17:78),
(11:114), (20:130).
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus ( Pacea lui Allaah fie asupra s!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparatiei: 4. Îndreptarea într-o direcție specifică în momentul

efectuării rugăciunii

David (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) îl adora pe Dumnezeu Cel
Atotputernic îndreptându-se în direcţia Templului cel Sfânt. (Psalmi, 5:7),
(Psalmi, 138:2)În conformitate cu “Gill's Exposition of the Entire Biblie”
se spune că este vorba “nu de Templul din Ierusalim care nu fusese
construit încă, ci de Cortul lui Moise în care se păstrau Plăcile cu
Porunci.” Însă pentru că Cortul lui Moise nu era un Templu Sfânt, se pune
totuşi întrebarea: “Care era acel Templu Sfânt în direcţia căruia se ruga
David (Pacea lui Allaah fie asupra sa!)?”
Solomon (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) s-a rugat în direcţia Templului
cel Sfânt de la Ierusalim (2.Chronicile.6:21), şi, de asemenea, Daniel
(Pacea lui Allaah fie asupra sa!) (Daniel 6:10) şi Ioan (Ioan, 2:7)

Moscheea de la
Ierusalim

În timpul lui Isus îndreptarea în rugăciune se făcea în direcţia Ierusalimului
(Ioan 4, 20-21) Isus a spus că adevăratul supus Îl va adora pe Dumnezeu în

“spirit şi adevăr” (Ioan 4, 23-24), ceea ce vrea să înseamne că vor fi sinceri în
adorarea lor; şi aceasta nu înseamnă că ei se vor ruga lui Dumnezeu îndreptânduse în orice direcţie.

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat cu strictețe pe
Profeții de dinaintea lui și s-a rugat in directia Templului cel
Sfânt.

Moscheea cea
Sfânta – Ka”abah
din Mekkah

Modalitatea practicată de musulmani
Modalitatea practicată de creștini
Vechile biserici erau deja construite şi ele Vechii musulmani s-au rugat pentru o perioadă
erau îndreptate spre est, ca un simbol al lui scurtă de timp în direcţia Ierusalimului, după care,
Dumnezeu Cel Preaputernic (Allaah) l-a îndemnat
“Christ”(“soarele răsărit”).
pe profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea
Era de asemenea cunoscută practica lui Allaah fie asupra sa!) să se îndrepte în
rugăciunii în direcţia Ierusalimului.
rugăciune spre direcţia Moscheii celei Sfinte
Mai târziu, creştinii se rugau în orice (Ka”abah) din Mekkah, Arabia Saudită.
8

???

Isus a fost
A

direcţie.

Creştinii nu urmează Legea care a
fost practicată de către Isus şi nu se
îndreaptă în momentul efectuării
rugăciunii într-o direcţie specifică.

Nobilul Coran: (2:144)

A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus ( Pacea lui Allaah fie asupra s!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparatiei: 5. Prosternarea cu fruntea pe pământ
Vechii Profeţi şi cei care i-au urmat pe aceştia, obişnuiau să se prosterneze
în rugăciune, şi îşi plecau feţele lor, atingând pământul: Avraam (Pacea lui
Allaah fie asupra sa!): (Geneza 17:3), (Geneza 17:17), Moise (Pacea lui
Allaah fie asupra sa!) and Aaron (Pacea lui Allaah fie asupra sa!): (Exodul
34:8), (Numere 16:22), (Numere 20:6), Iosua (Pacea lui Allaah fie asupra
sa!): (Iosua 5:14), (Iosua 7:6), Ilie (Pacea lui Allaah fie asupra sa!): (1
Împăraţi 18:42), David (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) (PBUH): (Psalmi
22:29), (1 Samuel 20:41). De asemenea după ce Solomon (Pacea lui
Allaah fie asupra sa!) termina rugăciunea (2 Cronicile 7:3) şi în timpul
rugăciunii lui Ezra (Pacea lui Allaah fie asupra sa!): (Neemia8:6), Îngerii
cei Sfinţi: (Revelaţia 7:11)Isus Cristos niciodată nu a chemat oamenii să îl
adore pe el în locul lui Dumnezeu, şi nici ca Dumnezeu, şi nici ca Fiu al lui
Dumnezeu.Această prescripţie a fost foarte clar fixată în (Numeri, 23:19)
“Dumnezeu nu este un om ca să mintă / Nici un fiu al omului ca să îi
pară rău.”
Şi Dumnezeu nu este un om: (1Samuel 15:29), (Osea 11:9).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu grijă aceastei
Legi și s-a prosternat atingând pământul cu fața sa și s-a rugat
Dumnezeului cel Preaputernic, (Matei 26:39) (Marcu 14:35), iar

discipolii lui Isus au făcut asemenea lui (Matei 17:6).
Modalitatea practicată de musulmani
Modalitatea practicată de creștini
Creştinii ingenucheaza în faţa crucii şi
Musulmanii se prosternează în rugăciune, ei îşi pleacă
îşi unesc mâinile în rugăciune; ei se
feţele lor atingând pământul, în timpul rugăciunilor
închină, trasând un mare semn al crucii, lor zilnice.
începând cu capul şi până la piept, apoi
Nobilul Coran: (22:77), (7:206), (13:15), (17:109),
de la un umăr la altul, practică ce nu îi
(19:58), (25:60), (96:19), (32:15), (38:24), (53:62),
poate fi atribuită lui Isus (Pacea lui
(76:26), (10:9-10).
Allaah fie asupra sa!)
Creştinii nu îşi pleacă feţele lor
atingând pământul şi ei nu se
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prosternează punându-şi fruntea pe
pământ.
Creştinii nu urmează aceeaşi
modalitate de adorare care a fost
practicată de către Isus.
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea si binecuvantârea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparatiei: 6. Ridicarea mâinilor după rugaciune
Solomon (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) îşi ridică mâinile după rugăciune
pentru a ruga pe Dumnezeul cel Atotputernic şi a cere binecuvântarea Sa.
(1 Împăraţi 8:54)

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat şi a împlinit această
practică.
Modalitatea practicată de creștini
Creştinii nu îşi ridică mâinile după
rugăciune .

Creştinii nu urmează Legea care a
fost practicată de către Isus.

Modalitatea practicată de musulmani
Musulmanii își ridică mâinile lor după rugăciune,
pentru a-L preaslăvi pe Dumnezeu Cel
Atotputernic (Allaah) și a cere iertarea și
binecuvântările Lui.
Nobilul Coran (2:255, 286), (25: 74).
N.t Este, mai exact, vorba despre practica ridicării mâinilor
în momentul efectuării rugilor, conform urmării exemplului
Profetului Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allaah
fie asupra sa!) care a spus: "Cu adevărat, Domnul vostru
Preaslăvitul şi Preaînaltul este Sfios şi Generos, se sfieşte
ca supusul Sau, dacă a ridicat mâinile către El, să le
întoarcă goale." (Sahih 'Abu Daud); această practică însă
nu este legată în mod expres de momentul încheierii
rugăciunii.

A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 7. Postul
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Moise (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a postit pentru patruzeci de zile
fără a bea şi a mânca nimic, nici măcar pâine sau apă. (Deutronomul
9:9), (Exodul 34: 28).

De asemenea, şi Profeţii mai timpurii obişnuiau să postească - David
(Pacea lui Allaah fie asupra sa!) (2 Samuel 12:22), Ilie (Pacea lui
Allaah fie asupra sa!): (1 Împăraţi 19:8), Ezra (Pacea lui Allaah fie
asupra sa!): (Ezra 10:6), Daniel (Pacea lui Allaah fie asupra sa!):
(Daniel 9:3).
Lunile special destinate postului erau instituite în timpul dominaţiei
babiloniene a lui Iuda: (Zaharia 8:19). Şi o zi specifică pentru postit:
(Ieremia 36:6).
O lună exact specificată pentru a o posti – luna a noua (Ieremia 36:9).
Isus Cristos a urmat această Lege şi a postit pentru patruzeci de zile
fără a mânca sau a bea, după care Isus s-a simţit înfometat. (Matei
4:2), (Matei 6:16), (Matei 17:21).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu stricteţe şi a
împlinit această Lege.
Modalitatea practicată de creștini
Modalitatea în care postesc creștinii este
diferită – unii creștini se abțin de la a mânca
mâncare solida, in timp ce alții se opresc de
la a mânca anumite alimente (precum
carne, peste, pui, ouă), iar alţii se opresc de
la a consuma anumite băuturi (precum
laptele sau vinul).

Modalitatea practicată de musulmani
Musulmanii postesc de dinainte de răsăritul
soarelui si pâna la apus pe tot parcursul lunii
Ramadan (cea de-a noua luna a Calendarului
Islamic) abţinându-se de la mânacare, băutura,
întreţinerea de relaţii sexuale,
satisfacerea
anumitor plăceri, precum şi de la fumat, bârfit şi
minţit.

Creştinii nu postesc asemenea lui Isus,
oprindu-se de la a bea sau mânca
pentru o anumită perioadă de timp, şi
ei nu simt astfel nici foamea şi nici
setea.

Musulmanii simt astfel înfometarea şi setea, iar
postul îi ajută pe ei să fie mai supuşi faţă de
Dumnezeu Cel Atotputernic (Allaah), să fie mai
receptivi la suferinţele altora, dezvoltându-se
astfel şi o autodisciplină a sinelui şi sporeşte
sentimental unităţii între musulmani.

Creştinii nu urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.

Nobilul Coran (2:183-185, 187, 196).

A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?
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Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 8. Un mesager și un profet de la Dumnezeu
Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) afirma cum că el este trimis de la
Dumnezeu Cel Atotputernic, adică, el este Mesagerul lui Dumnezeu Cel
Atotputernic (Ioan 7:16), (Ioan 17:3), (Ioan 5:30), (Ioan 4:34), (Ioan
6:38) şi (Ioan 11: 41-42)
A spus Isus despre sine însuşi că el este Profet: (Luca 13:33-34), şi erau şi
alţii care îl numeau “profet”: (Luca 7:16), (Luca 24:17-22), (Ioan 4:19),
(Ioan 6:14), (Matei 21:11), (Ioan 9:17).
Şi, de asemenea, se spunea despre Isus că este “robul” lui Dumnezeu Cel
Atotputernic (Faptele Apostolilor 3:13), (Faptele apostolilor 4:27).
Şi a fost Isus trimis numai pentru “oile rătăcite” ale neamului lui Israel, şi
nu şi tuturor celorlalţi dintre evrei: (Matei 10:5-6), (Matei 15:24-27).
Şi a fost Isus numit “fiul omului” (Matei 12:32), (Matei 12:40), (Matei
17:9), (Ioan 6:27).
Şi era Isus descris ca un bărbat “acceptat” de Dumnezeu cel Atotputernic
(Faptele Apostolilor 2:22).
Şi această Lege a fost menţionată în Vechiul Testament “Dumnezeu nu
este un om ca să mintă / Nici un fiu al omului ca să îi pară rău.”
(Numeri 23:19)
Și Dumnezeu nu este un om: (1Samuel 15:29), (Osea 11:9).
Și nu a rămas rugăgiunea lui Isus fară de răspuns, și i s-a răspuns lui prin
intermediul Îngerului care și-a facut apariția pentru a îl intări pe el (Luca
22:43)

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu grijă și s-a
conformat acestei Legi, declarând deschis ca el nu este decât un
Trimis al lui Dumnezeu.

Maniera islamică de apreciere a acestei
problematici
Musulmanii vorbesc atât despre Isus (Pacea lui
Allaah fie asupra sa!), cât şi despre mama sa,
Fecioara Maria, cu pietate şi respect. Musulmanii
cred că Dumnezeu Cel Preaputernic (Allaah) nu a
trimis revelaţia numai lui Avraam şi Moise
(Pacea lui Allaah fie asupra lor!), ci, de asemenea,
Creştinii cred că Isus este o Divinitate şi o şi lui Isus şi celorlalţi dintre Profeţi (Pacea lui
încarnare a lui Dumnezeu, având atât o Allaah fie asupra lor!).
natură umană, cât şi una divină. Creştinii
consideră astfel, că cel care trebuie să fie Musulmanii cred că Isus este unul dintre nobilii
mediatorul între Divinitate şi oameni, Profeţi ai lui Dumnezeu (Cel Unic – Allaah),
Maniera creștina de apreciere a acestei
problematici
Creştinii cred că Isus este cel de-al doilea că
şi poziţie în Sfânta Treime, fiul primei părţi
din aceasta, şi, în acelaşi timp, el este o
Divinitate completă din toate punctele de
vedere.
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trebuie să aibă, în mod necesar, această
natură dublă, fiind în acelaşi timp om şi
divinitate, şi nu doar om, aşa cum este
menţionat în (1Timotei 2:5)

înzestrat cu cunoaştere şi înţelepciune, şi care a
fost binecuvântat şi născut fără de tată, asemenea
profetului Adam (Pacea lui Allaah fie asupra sa!)
pe care Allaah l-a făcut din nimic.

Cei mai mulţi dintre creştini nu cred că
Isus (Pacea şi binecuvântarea lui Allaah fie
asupra sa!) a fost doar un un Mesager, un
Profet şi un umil servitor al lui
Dumnezeu, şi doar o fiinţă umană aşa
cum însuşi Isus a insistat.

Miraculoasa sa naştere, însă, nu l-a făcut pe Isus
un Dumnezeu în toată puterea cuvântului, sau fiul
lui Dumnezeu, şi nici măcar un “fiu născut” al lui
Dumnezeu.

Creştinii nu urmează Legea care a
fost practicată de către Isus.

În textul Nobilului Coran, Isus este numit ca fiind
“Cuvântul lui Allaah ”Fii!” ceea ce nu înseamnă
însă că el ar fi Dumnezeu sau fiul lui Dumnezeu.
Nobilul Coran (112:1-4), (5:73), (2,45), (2,48),
(19: 31-33).

A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvantarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 9. Supunerea în fața Voinței lui Dumnezeu Cel Atotputernic

(islam)

Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) s-a supus el însuşi Voinţei lui
Dumnezeu Cel Atotputernic (Luca 22:42), (Matei 26:39), (Marcu14:36).
În vechea traducere a Bibliei în limba greacă, este menţionată supunerea
faţă de Dumnezeu (Joshua, 4:7) în vechea greacă: (Ὑποτάγητε οὖ ν τῷ
Θεῷ) şi în limba greacă modernă (Υποταχθείτε, λοιπόν, στον Θεό) , ceea
ce în traducere ar însemna: “Supune-te, aşadar, lui Dumnezeu!” i.e. –
adică “Devino musulman!”
Isus l-a adorat pe Dumnezeu Cel Atotputernic (Luca 5:16), (Matei 26:39),
(Matei 26:42), (Matei 26:44)
Isus s-a rugat lui Dumnezeu pentru a îl ajuta chiar şi atunci când l-a întors
pe Lazăr la viaţă. (Ioan 11:41-43).
Întotdeauna Isus şi-a exprimat subordonarea faţă de Dumnezeu Cel
Atotputernic (Ioan 5:30), (Ioan 14:31).
Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a împlinit această Lege şi s-a supus
lui Dumnezeu Cel Atotputernic; Isus şi-a declarat astfel “islamul”, adică
“supunerea absolută faţă de Dumnezeu Cel Atotputernic.
Crezul musulmanilor
Crezul creștinilor
Creștinii mărturisesc devoțiunea lor Musulmanii cred că toţi Profeţii, încă de la începutul
creaţiei au fost musulmani (Noe, Avraam, Iacob,
sinceră faţă de Isus.
Lot, Iosif, Moise, Solomon, Isus - Pacea lui Allaah
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Creştinii cred că nimeni nu poate fie asupra lor!) şi până la ultimul dintre Profeţi –
ajunge la Dumnezeu decât prin Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allaah fie
asupra sa!), şi aceasta pentru că ei au transmis acelaşi
intermediul lui Isus.
mesaj, iar religia lor a fost: “supunerea faţă de
i.e. Creştinii îşi supun sinele lor lui Voinţa lui Dumnezeu Cel Preaputernic (Allaah)”.
Isus.
i.e. – ei şi-au mărturisit astfel “islamul”, adică
Creştinii ignoră faptul că Isus a “supunerea absolută faţă de Dumnezeu (Cel Unic exprimat în mod clar subordonarea Allah)”.

sa faţă de Dumnezeu Cel
Atotputernic şi Creştinii nu Nobilul Coran (10:72), (2:128,132-133), (51:31-36),
urmează Legea care a fost (12:101), (5:3, 44), (27:30-31, 38, 42, 44), (3:19-20,
52, 83), (40:66).
practicată de către Isus.
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 10. Numele Preaputernicei Divinități
Isus vorbea limba aramică. În această limbă, în scrierea standard
denumirea Divinităţii se face prin cuvântul ( ) iar în scriptul Estrangela
prin (
) şi se citeşte (Allah). În limba arabă, numele Divinităţii este ()ﺍﷲ
şi se citeşte (Allaah).
În ebraică, unul dintre numele de bază acordate Divinităţii este acela de (
) şi se citeşte (Eloh), care, cu uşurinţă, se poate pronunţa (Allah), fără
semnele diacritice. Sufixul “-im” folosit pentru cuvântul ( )אֱלֺ ִה�ים, adică
"Eloh-im"este pluralul pentru forma de respect folosită în Biblia ebraică
(Geneza 1:1).
Conform Bibliei, Isus a folosit aceste două cuvinte ELI : (Matei 27:46) şi
ELOI (Marcu 15:34)
Iar aceste două cuvinte derivă din cuvântul “Eloh” ( )אֱלֺ ִה�יîn ebraică,
adică (Elah) sau (Allaah) în arabă, şi în niciun caz nu sună ca şi “Iehova”.
Maniera islamica
Maniera creștina
Numele Divinităţii pentru creştinii arabi Musulmanii îl adoră pe acelaşi Dumnezeu
Atotputernic (Allaah) pe care îl adorau şi Noe,
este “Allaah”.
Avraam, Moise, David şi Isus (Pacea lui Allaah fie
Creştinii nu folosesc aceste nume Eloh asupra lor!).
sau Eli sau Eloi sau Allah ( )ﺍﷲpentru a îl
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denumi pe Dumnezeu Cel Atotputernic.

Numele lui Dumnezeu cel Atotputernic este
(Allaah).

Creştinii nu urmează Calea lui Isus.

Nobilul Coran (2:255), (59:22-24), (112:1-4 ).

A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 11. Monotoeismul
Niciunul dintre vechii Profeţi nu a crezut în doctrina Trinităţii. Dimpotrivă,
ei ai proclamat Unicitatea lui Dumnezeu, versul numărul 3 din Exodul
indica ”Nu vor exista pentru tine alți Dumnezei în afară de Mine” Cu
adevărat, îndemnurile şi prescripţiile lui Dumnezeu sunt simple, clare şi
libere de orice contradicţii sau confuzii. "Sunt DOMNUL tău,
Dumnezeu."
Toţi vechii Profeţi ai lui Dumnezeu Cel Atotputernic au propovăduit
monoteismul. Moise (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) (Exodul 3:14-15),
(Exodul 20:2), (Geneza 17:1), (Exodul 20:3-5), (Leviticul 19:3- 4).
(Deutronomul 6:13), (Exodul 18:11), (Deutronomul 6:4-9),
(Deutronomul 45:23). David (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) (Psalmi
83:18, 104:1, 105:7, 118:27, 118:28), Solomon (Pacea lui Allaah fie
asupra sa!) (Proverbe 9:10), (Ecclesiastes 12:13), Isaia (Pacea lui Allaah
fie asupra lui!): (Isaia 45:19, 43:10-11, 44:6, 45: 21-23, 40:28).
“Şi El a zis: “Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să mă
vadă şi să trăiască” : (Exodul 33:20). “Dumnezeu nu este un om ca să
mintă / Nici un fiu al omului ca să îi pară rău.”: (Numeri 23:19),
Dumnezeu nu este un om: (1Samuel 15:29), (Osea 11:9). Isus (Pacea lui
Allaah fie asupra sa!) a spus: “Cea dintâi, cea mai importantă este
aceasta: “Ascultă, Israele! DOMNUL, Dumnezeul nostru, DOMNUL
este unul singur.” (Marcu:12:29)
Niciodată Isus nu a spus eu sunt o Divinitate, aşadar, adoraţi-mă pe mine.
El a chemat oamenii întru a se ruga, a adora şi a I se supune numai lui
Dumnezeu Cel Atotputernic (Marcu 14:32), (Luca 5:16), (Ioan 17:3),
(Matei 4:10), (Luca 4:8), (Marcu 12:28-29)
Isus a spus că nu există altă divinitate în afară de Dumnezeu, Unicul (Luca
18:18-19), (Marcu 10:18), (Matei 19:17).
Nimeni nu îl poate vedea pe Dumnezeu, şi nici nu poate auzi vocea Sa
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(Ioan 5:37).
Ideea Unităţii şi a Unicităţii lui Dumnezeu se repreta (Joshua 4:12).
Dumnezeu nu se preschimbă.(James 1:17).
Apostolii lui Isus au acceptat aceste învăţăminte şi au crezut într-un
Dumnezeu Unic.

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a împlinit şi a urmat cu
stricteţe această Lege a Unicităţii lui Dumnezeu, “Legea
Monoteismului”.
Crezul musulmanilor
Crezul creștinilor
Creştinii au încălcat această primă Poruncă Musulmanii cred că toţi profeţii au fost trimişi
Divină, prin adorarea lui Isus ca Dumnezeu de acelaşi Dumnezeu – Creatorul – pentru a
completa şi transmite acelaşi mesaj: adevăratul
sau ca fiu al lui Dumnezeu.
Dumnezeu este numai UNUL, adoră-l numai
Primul Consiliu de la Constantinopol a instituit pe El, Singurul, şi urmează prescripţiile Lui.
principiul dogmatic bazat pe “Trinitate” şi au
definit “Sfântul Duh” că având aceeaşi natură Nobilul Coran (2:136), (7:59), (2:132),
divină care îi fusese atribuită “Fiului” de (21:25), (27:61), (27:63), (27:64), (1:1- 5),
Consiliul de la Nicaea cu 56 de ani în urmă.
(2:225), (5:76), (20:8), (59:23).
Nobilul Coran (112) confirmă și explică în
Aşadar, încă doi “dumnezei” îi erau alăturaţi același timp Legea mototeismului.
lui Dumnezeu Cel Atotputernic.
1. Spune: "El este Allah, Cel Unic!
2. Allah-us-Samad!
1-Dumnezeu Tatăl – Creatorul
3. El nu zãmislește și nu este nãscut
2-Dumnezeu Fiul – Mântuitorul
4. Si El nu are pe nimeni egal!"
3-Sfantu Duh - Sfătuitorul

Creştinii au deviat de la Legea
monoteismului şi l-au ridicat pe Isus
mult prea sus, până la rangul de
Dumnezeu.
Creştinii nu urmează Legea
monoteismului care a fost urmată de
către Isus.
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?
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Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 12. Fiul lui Dumnezeu
Utilizarea formulei “fiul lui Dumnezeu” nu induce în mod implicit ideea
de “divinitate”, ci este o frază comună, uzuală pentru evreii care obişnuiau
să se numească pe ei înşişi “copiii lui Dumnezeu” sau “fii lui Dumnezeu”.
Formula “fiul lui Dumnezeu” în Biblie nu a fost rezumată numai cu
referire la Isus. Biblia ne spune că Dumnezeu are numeroşi fii: Iacob
(Exodul 4:22), Solomon (Pacea lui Allaah fie asupra sa!): (2 Samuel 7:1314), Efraim: (Ieremia 31:9), Adam (Luca 3:38), şi chiar şi oamenii
obişnuiţi erau numiţi “fii lui Dumnezeu": (Deutronomul 14:1), (Geneza
6:2), (Geneza 6:4), (Psalm 29:1), (Iov 38 :7)( Iov 2:1)( Iov 1:6)
Isus a vorbit despre “făcătorul de pace” ca “fiu al lui Dumnezeu”.
În tradiţia evreiască, fiecare om care se supunea şi urma Voinţa lui
Dumnezeu era numit “fiul lui Dumnezeu” (Geneza 6:2,4), (Exodul 4:22),
(Ieremia 31:9), (Psalmi 2:7), (Luca 3:38), (Romani 8:14), (Ioan 6:35).
Aşadar, dacă Isus a spus în Biblie că el este “fiul lui Dumnezeu” aceasta nu
este în sensul de a îl ridica pe el la rangul de Dumnezeu.

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) niciodată nu a spus “ Eu
sunt Dumnezeu, adorati-mă pe mine!” ci el a urmat Legea
vechilor Profeti, implinind-o.
Crezul musulmanilor
Crezul creștinilor
Isus însuşi a respins ideea Trinităţii şi nu Dumnezeu Cel Atotputernic (Allaah) nu a avut
niciodată vreun fiu, vreo fiică sau vreo soţie.
a venerat-o niciodată în Biblie.
Dumnezeu Cel Atotputernic nu are nevoie de
El l-a adorat pe Dumnezeu Cel
niciun fiu şi de nicio soţie pentru a îl ajuta în
Atotputernic Însuşi.
nimic. El este Unicul, Absolutul şi Veşnicul
Adevărat Stăpânitor .

Creştinii nu urmează Legea care a
fost practicată de către Isus.

Dumnezeu Cel Atotputernic, a corectat înţelegerile
eronate ale evreilor şi creştinilor în privinţa “fiului
lui Dumnezeu”.
26. Ei zic: „Cel Milostiv și-a luat un fiu!” Mãrire
Lui! Însã ei nu sunt decât nişte robi ţinuţi în
cinste.

(Nobilul Coran, 21:26)
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?
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Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparatiei: 13. Mântuirea și Mântuitorul
Puterea iertării păcatelor îi aparține numai lui
Dumnezeu Cel
Atotputernic: (Isaia 43:25), (Isaia 44:22), (Isaia 33:22), (Isaia 64:9),
(Ieremia 31:34), (Ezechiel 18:22), (Ezechiel 33:16), (Mica 7:18), (Mica
7:19). Dumnezeu Cel Atotputernic este Unicul “Mântuitor” (Iuda
1:25)(Deutronomul 32:15), (2 Samuel 22:3 ), (2 Samuel 22:47), (1
Cronici 16:35), (Psalmi 17:7), (Psalmi 18:46), (Psalmi 24:5), (Psalmi
25:5), (Psalmi 27:9), (Psalmi 38:22), (Psalmi 42:5), (Psalmi 42:11),
(Psalmi 43:5), (Psalmi 65:5), (Psalmi 68:19), (Psalmi 79:9), (Psalmi
85:4), (Psalmi 89:26), (Psalmi 106:21), (Isaia 17:10), (Isaia 19:20),
(Isaia 43:3), (Isaia 43:11), (Isaia 45:15), (Isaia 45:21-22), (Isaia 49:26),
(Isaia 60:16), (Ieremia 14:8), (Osea 13:4), (Mica 7:7), (Habacuc 3:18 )
Formula ”Salvator” în Biblie nu se referă doar la Isus. Biblia ne spune că
şi altor persoane li s-a dat acest titlu de "Mântuitor" fără a deveni prin
aceasta “dumnezei”. Ioas fiul lui Ioahaz: (2 Împăraţi 13:5), Otniel fiul lui
Chenaz: (Judecătorii 3:9), Ehud fiul lui Ghera: (Judecătorii 3:15).
Mântuirea în ceea ce îl priveşte pe Isus, nu este posibilă decât numai în
directă şi strânsă legătură cu Dumnezeu Cel Atotputernic (Matei
19:16-17).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a împlinit această Lege şi a
urmat-o cu stricteţe.
Crezul creștinilor
Creştinii cred în mântuire prin intermediul
lui Isus; ei cred în natura sa divină şi
crucificarea sa, şi în aceea că Isus a
răscumpărat iertarea păcatelor lor prin
moartea sa pe cruce.
Creştinii cred că Isus este Mântuitorul şi
că el le va ierta lor greşelile şi păcatele lor.

Creştinii nu urmează Legea care a
fost practicată de către Isus.

Crezul musulmanilor
Musulmanii cred că numai la Dumnezeu cel
Atotputernic (Allaah) se afla mântuirea lor şi El
este ”Mântuitorul” lor, atât în această Viaţă
Lumească, cât şi în Viaţa de Apoi.
Musulmanii cred că nimeni nu este responsabil
pentru păcatele comise de altcineva. Nobilul Coran
(6:164). .
Musulmanii cred că Dumnezeu Cel Preaputernic la salvat pe Isus de crucificare şi astfel nu a fost el
nici ucis, nici crucificat .

Nobilul Coran(4:157).
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?
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Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 14. Atotcunoașterea
Isus a negat faptul că “conoașterea” lui ar cuprinde necunoscutul
(”nevăzutul”) şi în ceea ce priveşte Ziua Judecăţii
. (Marcu 13:32), (Matei 24:36).

Crezul musulmanilor
Crezul creștinilor
Creștinii îi atribuie lui Isus calitatea unei Musulmanii cred că Dumnezeu Cel
Preaputernic (Allaah) ESTE UNICUL CARE
“știinte atotcuprinzătoare”
Isus a negat atotcuprinderea cunoașterii are o Știinta perfectă si absolută.
Musulmanii cred în atotcuprinderea Știintei lui
sale.
Creștinii nu urmează Legea care a fost Allaah.
El, Unicul, este cel care știe atât trecutul cât și
practicată de către Isus.
viitorul.
Nobilul Coran(49:18)
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 15. Miracolele
Lui Isus şi Profeţilor de dinaintea sa le sunt atribuite diferite miracole
uimitoare, iar aceste extraordinare evenimente nu s-au produs decât prin
Voia lui Dumnezeu Cel Preaputernic: (Exodul 14:22), Elisei (Pacea lui
Allaah fie asupra sa!): (2 Împăraţi 4:44) , (2 Împăraţi 5:14), (2 Împăraţi
6:17&20), (2 Împăraţi 4:34), (2 Împăraţi 13:21), Ilie (Pacea lui Allah fie
asupra sa!): (1 Împăraţi 17:22), Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!):
(Luca 9:10-17), (Ioan 6:16-24), (Marcu 6:45-52), (Matei 14:22-33).
Isus nu a acţionat în numele său propriu, el a spus (Ioan 5:30): “Eu nu pot
să fac nimic de la mine însumi; judec după cum aud şi judecata mea este
dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Celui care m-a trimis” şi de
asemenea în (Ioan 8:28) “Nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc
după cum m-a învăţat Tatăl meu.”
Aceste versete nu exprimă şi nu implică omnipotența. Isus s-a “micşorat”
pe sine însuşi şi s-a evidenţiat pe sine ca fiind inferior lui Dumnezeu Cel
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Atotputernic.

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a împlinit această Lege.
Crezul creștinilor
Creştinii consideră uimitoarele miracole
specifice vechilor Profeţi ca un indiciu al
profeţiei lor, şi că ele au fost împlinite prin
Voia şi cu permisiunea lui Dumnezeu Cel
Preaputernic; în ceea ce priveşte însă
miracolele produse de Isus, ei consideră că ele
au fost împlinite de către acesta ca un indiciu
al naturii sale divine.

Creştinii nu urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.

Crezul musulmanilor
Musulmanii
cred
că
Dumnezeu
cel
Atotputernic (Allaah) i-a spijinit şi i-a întărit pe
profeţii Săi Avraam, Moise, David, Solomon,
Isus şi Muhammad (Pacea lui Allaah fie asupra
lor!) cu miracole, care nu erau altceva decât
trasaturi comune, specifice oamenilor din
neamul fiecărui Profet în care acesta a excelat.
Aceste miracole au fost posibile numai prin
Voia lui Dumnezeu cel Atotputernic
(Allaah).
În Nobilul Coran numele de Isus este menţionat
de 25 de ori, numele mamei sale Fecioara
Maria este menţionat de 34 de ori, în timp ce
numele de Muhammad este menţionat de
numai 3 ori, iar Ahmad 1 singură dată.

A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvantarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profetii anteriori
Obiectul comparației: 16. Salutul
David (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) obişnuia să salute oamenii prin
formula "Shalom aleichem", care în limba ebraică înseamnă “Pace
vouă!”
(1 Samuel 25:6).
Isus de asemenea a urmat această tradiţie şi de asemenea obişnuia să
salute în aceeaşi formă, spunând: "Pacea fie asupra voastră!": (Ioan
20:19), (Ioan 20:21), (Ioan 20:26), (Luca 24:36).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat această tradiţie.
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Practica musulmanilor
Practica creștinilor
Creştinii nu se salută unii pe alţii spunând Musulmanii obişnuiesc să se salute unii pe alţi
prin formula “As-salamu “aleykum!”, care în
"Pacea vouă!"
traducere din limba arabă înseamnă “Pace
Creştinii nu urmează această tradiţie vouă!”

care a fost practicată de către Isus.

Nobilul Coran (6:54), (7:46), (11:48), (13:24)
(39:73), (11:69), (14:23), (36:58), (97:5).

A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparatiei: 17. Băuturile alcoolice
. Vechii profeţi se abţineau de la consumarea băuturilor alcoolice: Moise
(Pacea lui Allaah fie asupra sa!) (Numbere 6:1-4), Solomon (Pacea lui
Allaah fie asupra sa!): (Proverbe 20:1).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat şi a împlinit
această Lege.
Referitot la “miracolul preschimbării apei în vin” acesta nu este
consemnat decât în Evanghelia lui Ioan 2:1-11 care de fapt este contrazis
de celelalte trei Evanghelii; mai mult, învăţaţii în Noul Testament şi-au
exprimat dubiul/îndoiala cu privire la autenticitatea acestui incident

Practicile creștinilor
Mulţi dintre creştini consumă diferite tipuri de
băuturi alcoolice, ignorând astfel unele dintre
Poruncile lui Dumnezeu, prin aceea că nu tot
ceea ce a fost prescris de Acesta este respectat
de către ei.

Creştinii nu urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.

Practicile musulmanilor
Este binecunoscut faptul că în ceea ce îi
priveşte pe musulmani, băuturile alcoolice sunt
interzise, având în vedere faptul că acestea
afectează relaţia directă dintre supus şi
Dumnezeu Cel Atotputernic, şi poate, de
asemenea, conduce la diverse aspecte negative,
atât din punct de vedere fizic prin afectarea
stării de sănătate, cât şi de ordin social.

Nobilul Coran (5:90)
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?
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Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 18. Carnea de porc
Moise (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) nu manca carne de porc, conform
interzicerii consemnate in : (Leviticul 11: 7-8) (Deutronomul 14:8).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu strictețe și a
împlinit această Lege
(Matei 5:17-18), (Luca 24:44).

Modalitatea practicată de creștini
Mulţi dintre creştini consumă carne de porc,
ignorând astfel unele dintre cuvintele lui
Dumnezeu, prin aceea că nu tot ceea ce a fost
prescris de Acesta este aplicat de ei.

Modalitatea practicata de musulmani
Musulmanii nu consumă carne de porc și nici
produse derivate din aceasta pentru ca ele sunt
interzise.
Nobilul Coran (5:3), (2:173).

Învăţaţii creştini interpretează “principiul
Paulian” şi discuţia despre vegetarianism în
(Romani 14:2-3)
garantând permisiunea
consumării impurităţilor rituale.

Creştinii nu urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 19. Sacrificarea animalelor
Termenul ebraic ”Sehita” denumeşte ritualul sacrificării mamiferelor şi al
păsărilor în concordanţă cu Legea dietei evreieşti.
(Deutronomul 12:21), (Deutronomul 14:21), (Numbere 11:22).
Ritualul presupune slăvirea lui Dumnezeu de către cel care sacrifică
animalul şi rostirea numai a numelui lui Dumnezeu, Unicul stăpânitor al
Universului, şi nci un alt nume de idol nu este permis a fi
menţionat.Animalul trebuie ucis “cu respect şi compasiune” de un
sacrificator ritual, prin secţionarea traheei, a esofagului, a arterei carotide
şi a venei jugulare printr-o mişcare rapidă, utilizând o lamă foarte ascuţită.
Rezultatul este scăderea bruscă tensiunii sângelui în creier şi pierderea
ireversibilă a stării de conștientă.
În urma acestui ritual carnea devine optimă pentru a fi consumată, ceea ce
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este desemnat în limba ebraică prin termenul de “kosher”. Această practică
a fost instituita în Faptele Apostolilor 15:20: “Ci să le scrie să se ferească
de pângăririle idolilor, de desfrânare, de animale sugrumate şi sânge.”

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu stricteţe şi a
împlinit această Lege.
Este sacrificarea animalelor crudă?
Răspunsul la această întrebare se afla în ceea ce a fost examinat prin
intermediul electroencefalogramei (EEG) şi al elecrocardiograma (EEG)
care indică reacţiile creierului şi ale inimi în momentul sacrificării
animalelor.
Modalitatea practicată de creștini
Înainte de sacrificarea animalului, unii
creştini obişnuiesc să rostească numele lui
Dumnezeu în formula Trinităţii, unii
menţionând numele lui Isus că a doua parte
a aceste Treimi, iar alţii nu menţionează
niciun nume.
Unele abatoare strangulează animalele
pentru a păstra sângele în carne. Această
practică a fost interzisă în (Fapte 15:20) în
timp ce alte companii împuşcă animalele
sau le aplică şocuri electrice care le
paralizează.

Modalitatea practicată de musulmani
Există numeroase condiţii pentru o sacrificare
islamică a animalelor (“dzabiyhah”), între acestea,
principale fiind după cum urmează: 1.
Sacrificatorul trebuie să fie un musulman; 2. A
face “Takbiyr” în momentul sacrificării, adică
rostirea formulei “Allaahu ‘Akbar” ceea ce
înseamnă “Dumnezeu Cel Atotputernic (Allaah)
este Cel mai Mare”.3. Traheea, esofagul şi vena
jugulară să fie tăiate dintr-o singură mişcare.
Carnea rămâne astfel proaspătă pentru o lungă
perioadă de timp ca urmare a scurgerii din ea a
sângelui devinind astfel permis a fi consumată,
ceea ce în limba arabă se numeşte “halaal”.

Consultarea electroencefalogramei (EEG) în Electroencefalograma a indicat inexistenta
momentul inducerii acestor acţiuni indica vreunei dureri.
dureri şi suferinţa severe.

Creştinii nu urmează regulile de
sacrificare menţionate de propria lor
Biblie.

Nobilul Coran (22:34), (6:121), (5:3), (2:173).

Creştinii nu urmează Legea care a
fost practicată de către Isus.
A fost Isus (Pacea și binecuvantarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvantarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?
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Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 20. Consumarea cărnii care conține sânge
Vechii profeţi i-au îndemnat pe oamenii lor să nu mănânce nicio fleică care
conţine în ea sânge, Noe (Pacea lui Allaah fie asupra sa!): (Geneza 9:3-4),
Moise (Pacea lui Allaah fie asupra sa!): (Leviticul 19:26), (Leviticul
17:10-14), (Deutronomul 12:16,23).
Această practică a fost instituita în Faptele Apostolilor 15:20 “ci să le
scrie să se ferească de pângăririle idolilor, de desfrânare, de animalele
sugrumate şi de sânge.”

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a împlinit această Lege.
Modalitatea practicată de musulmani
Modalitatea practicată de creștini
Creştinii pot mânca diferite tipuri de carne În islam este interzis să mănânci carne în care
în care există sânge, ca de exemplu fripturile există sânge.
“în sânge”, în pofida faptului că aceasta a Nobilul Coran (6:145), (2:173), (5:3).
fost interzisă în (Faptele Apostolilor 15:20),
(Faptele Apostolilor 15:29).
Creştinii cred că aceasta prescripţie a fost
abrogată de biserică .

Creştinii nu urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 21. Femeile acoperite
Femeile acoperite au trăit împrejurul lui Isus şi al Profeţilor timpurii (Pacea
lui Allah fie asupa lor!) (Geneza 24: 64-65), (1 Corinteni 11:5-6).
Isus nu a considerat niciodată vălul ca un vechi obicei sau o regulă
culturală care nu se mai impune a fi respectată.

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu stricteţe şi a
împlinit această Lege.
(Matei 5:17-18), (Luca 24:44).
Modalitatea practicată de musulmani

Modalitatea practicată de creștini
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În aceste zile, cele mai multe dintre femeile Majoritatea
femeilor
musulmane
sunt
creştine sunt neacoperite, afișâdu-şi fără acoperite, cu modestie, şi nu îşi afişează
frumuseţea lor.
modestie frumuseţea.
Nobilul Coran (24:31), (33: 59).
Vălul este văzut că un vechi ritual sau o regulă
culturală care nu se mai impune a fi respectată.

Creştinii nu urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 22. Purificarea – Spălarea în întregime a corpului
Moise (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a prescris această lege în (Leviticul
11),(Leviticul 12), şi(Deutronomul 14) - pentru puritate (tohoRAH) /
impuritate (tumAH).
David (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) s-a spălat pentru a fi curat şi a
plecat la Casa Domnului pentru a îl adora (2 Samuel 12:20), şi de
asemenea Elisei (Pacea lui Allah fie asupra lui!): (2 Împăraţi 5:10,14).
Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) nu s-a opus ei, şi nici nu a abrogate
această Lege a purităţii/impurităţii.
Isus a întrebat “Cine are tot trupul spălat nu are nevoie decât să-i fie
spălate picioarele, căci este cu totul curat; şi voi sunteţi curaţi, dar nu
toţi…” (Ioan 13:10).
Isus (Pacea lui Allah fie asupra lui!) nu a respins niciun ritual contemporan
de îndepărtare a impurităţii.
Noul Testament evidenţiază faptul practicării spălării corpului ca un ritual
de purificare cât şi aspectele sale spirituale, morale şi etice.
Ritualul purificării cu apa pură a fost continuat de către cei care l-au urmat
pe Isus (Evrei 10:22).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu stricteţe şi a
împlinit această Lege
Modalitatea practicată de musulmani
Modalitatea practicată de creștini
În zilele noastre mulţi dintre creştini nu Există numeroase legi în islam cu privire la
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urmează legea Leviticului a purităţii şi puritate
(“tahaarah”)
impurităţii.
(nageaasah”).
Spre exemplu, soţii şi soţiile după ce întreţin
relaţii sexuale, precum şi bărbaţii după o
ejaculare, femeile în timpul menstruaţiei, pot
intra în biserică şi se pot ruga în mod firesc,
fără a-şi spăla corpul pentru purificare.
Această practică este bazată pe Epistola lui
Paul: (1 Tesalonicieni 5:17) “Rugaţi-vă
neîncetat!” care de fapt are sensul pur şi
simplu
de
“întotdeauna
pomeneşte-l
Dumnezeu”, ceea ce nu înseamnă “Roagă-te
indiferent dacă te afli tu într-o stare de puritate
sau impuritate.”

Creştinii nu urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.

şi

impuritate

Spre exemplu, soţilor şi soţiilor lor după ce
întreţin relaţii sexuale, bărbăţiilor după o
ejaculare, femeilor în timpul menstruaţiei, nu
le este permis să intre în moschee pentru a se
ruga până ce nu sunt ei complet purificaţi şi se
îmbăiază cu baia de purificare majoră.
În islam menstruaţia nu este în niciun caz
interpretată ca fiind "blestemul" şi nici un
rezultat al aşa-zisului “păcat original” al Evei.
Nobilul Coran (2:222).
Islam oferă călăuzirea divină de la Dumnezeu
Cel Atotputernic (Allaah) precum şi rugile din
Sunnah Profetului Muhammad (Pacea şi
binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa!) astfel
încât o persoană să îl poată “întotdeauna
pomeni pe Dumnezeu".

A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 23. Poligamia

Căsătoria poligamica a fost întâlnită la profeţii de dinaintea lui Isus. Avraam
(Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a avut 3 neveste: (Geneza. 25:1) și concubine:
(Geneza. 25:6). Iacob (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a avut 2 neveste şi 2
concubine: (Geneza 30:3,9). Moise (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a avut 2
neveste: (Exodul 2:21), (Exodul 18:1-6), (Numeri 12:1). David (Pacea lui Allaah
fie asupra sa!) a avut 8 neveste care sunt numite în Biblie, dar mult mai multe alte
neveste care nu au fost numite şi mai mult de 10 concubine. (1 Cronicile 3:1-9),
(2 Samuel 15:16), (2 Samuel 16:21-22), (2 Samuel 20:3). Solomon (Pacea lui
Allaah fie asupra sa!) a avut 700 de neveste, prinţese şi 300 de concubine (1
Împăraţi 11:3).

Isus niciodată nu s-a opus sau a discutat chestiunea micşorării numărului
soţiilor sau al concubinelor.

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat şi a împlinit această
Lege.

Conform Părintelui Eugene Hillman Biserica de la Roma a oprit poligamia
în sensul conformării la cultura Greco-Romana care prescrie o singură
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soţie legală, în vreme ce concubinajul şi prostituţia sunt tolerate şi
acceptate. (Polygamy Reconsidered, p.140).
Modalitatea practicată de musulmani
Modalitatea practicată de creștini
Mulţi dintre creştini fac un spectacol grandios pe Islamul permite poligamia ca o soluţie pentru
tema monogamiei, dar în fapt, ei practică unele probleme sociale, şi a fost permisă în
sensul satisfacerii unor chestiuni de natura
poligamia luându-şi amante.
umană, în cadrele strict determinate de Legea
În prezent este ceva foarte comun în sotietatile islamică, adică un maxim de patru soţii în
creştine să întâlneşti persoane care întreţin relaţii acelaşi timp şi menţionarea necesităţii
sexuale în afara căsătoriei, în relaţii ilegale şi satisfacerii egale a drepturilor acestora ca o
adulter.
condiţie de bază a poligamiei
Chestiunea relaţiilor sexuale necontrolate a .
devenit o problemă în timpul războiului, Nobilul Coran(4: 3).
poligamia continuând astfel să fie o soluţie
viabilă pentru unele probleme sociale în
societăţile moderne.

Creştinii nu urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profetii anteriori
Obiectul comparatiei: 24. Plecăciunea in fata idolilor, a imaginilor gravate, a

statuetelor și a crucii

Vechii Profeţi (Pacea fie asupra lor!) au interzis orice tip de idolatrie
precum imaginile gravate, statuile, icoanele, idolii; nicio imagine a
vreunui bărbat sau a vreunei femei nu era întâlnită în locurile lor sfinte şi în
temple, şi ei, de asemenea, au oprit de la a face plecăciuni în faţa lor.
În Biblie Dumnezeu Cel Atotputernic s-a numit pe El Însuşi “un
Dumnezeu gelos”- Moise (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) (Exodul
23:24), (Exodul 20:4-5), (Exodul 34:7), (Exodul 34:14), (Deutronomul
5:6-9), (Deutronomul 4:24), (Deutronomul 5:9), David (Pacea lui Allaah
fie asupra sa!): (Psalm 94:1), Ioshua (Pacea lui Allaah fie asupra sa!):
(Ioshua 23:7), (Iosua 24:19), Ilie (Pacea lui Allaah fie asupra sa!): (1
Împăraţi 19:10), Ezechil (Pacea lui Allaah fie asupra sa!): (Ezechiel 20:7),
(Ezechiel 39:25), (Ezechiel 39:25), Naum(Pacea lui Allaah fie asupra sa!):
(Naum 1:2).
Vechii Profeţi (Pacea lui Allaah fie asupra lor!) au interzis plecăciunile
în faţa unor chipuri gravate sau a diverşi idoli. Moise (Pacea lui Allaah
fie asupra sa!): (Exodul 20:3-5), (Deutronomul 4:15-19), (Leviticul 26:1),
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(Exodul 32:7-8), David (Pacea lui Allaah fie asupra sa!): (Psalmi 135:1518), Isaia (PBUH): (Isaia 44:9), (Isaia 2:17-18), and Ezechiel(Pacea lui
Allaah fie asupra sa!): (Ezechiel 30:13).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu stricteţe şi a
împlinit această Lege.

(Matei 5:17-18), (Luca 24:44), (1 Ioan 5:21), (Faptele Apostolilor 17:28- Influentele pagane
29), (Revelation 2:14), (Revelation 2:20), (Revelation 21:8), (Revelation introduce crucea ca
22:15).
simbol
N.B. Semnul crucii îşi are originea în vechea Chaldea, şi a fost utilizat ca
un simbol al idolului Tammuz (T fiind iniţială de la numele lui) în sensul
sporirii prestigiului apostolului eclesiastic păgân, când s-a văzut prin
“cruce” o regenerare a credinţei celor care îl adorau şi se permitea astfel
sporirea păstrării semnelor şi simbolurilor lor păgâne. Şi pentru că “T", este
cea mai frecventă formă, ea a fost construită şi adoptată ca suport pentru
“crucea” lui Cristos. (Vine's Expository Dictionary of New Testament
Words), Copyright © 1985, Thomas Nelson Publishers).
După cum reiese din cele de mai sus, influența păgână a fost lent introdusă
prin acceptarea “crucii” ca simbol, care mai târziu a fost adoptat şi de
Greco-Romani.
Modalitatea practicată de musulmani
Modalitatea practicată de creștini
În biserici se pot întâlni numeroase tipuri În islam nu este permis să te rogi într-o cameră în
de idoli, precum portrete, imagini gravate care există imagini sau statuete ale unor fiinţe
ale Divinităţii, statui ale Fecioarei Maria, însufleţite.Există în acest sens numeroase ahadisale Îngerilor, ale lui Isus purtând crucea, uri (relatări despre Profetul Muhammad – Pacea şi
icoane ale sfinţilor, imagini gravate de binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa!) care a
spus:
femei şi bărbați, porumbei, peşti etc
Creştinii ingenucheaza în faţa crucii şi se
pleacă imaginilor şi a statuetelor pe care 1-“Îngerii nu intră într-o casă în care există câinele
său pozele.” (un hadis convenit asupra lui).
chiar oamenii le-au făcut şi le îngrijesc.
2- “(Printre) oamenii care vor fi cel mai aspru
Unii creştini poarta crucea ca un simbol al pedepsiţi în Ziua Judecaţi sunt (şi) aceia care
imită creaţia lui Allaah.” (un hadis convenit
credinţei lor.
asupra lui).
Creştinii incalacă astfel cea de-a Doua Profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui
Poruncă dintre cele Zece Porunci (Exodul Allaah fie asupra sa!) a distrus 360 de idoli
20:3-5).
împrejurul Ka”abah care erau adoraţi de oamenii
din perioada preislamică.

Creştinii nu urmează Legea care a
fost practicată de către Isus.

A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?
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Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 25. Adulterul
A fost menţionat în (Evrei 13:4) cum cătrebuie respectată căsătoria de toţi
căci căsătoria păstrează puritatea patului conjugal , iar Dumnezeu va
judeca şi pedepsi adulterul şi toate celelalte relaţii sexuale imorale.
Adulterul a fost interzis "Tu nu trebuie să comiţi adulter!"
Adulter este prezent în Biblie de 49 de ori în diferite forme: (Exodul
20:14), (Leviticul 20:10), (Deutronomul 5:18), (Psalmi 51:1), (Proverbe
6:32), (Ieremia 3:6), (Ieremia 3:8), (Ieremia 3:9), (Ieremia 5:7), (Ieremia
7:9), (Ieremia 23:14), (Ieremia 29:23), (Ezechiel 16:32), (Ezechiel
16:38), (Ezechiel 23:27), (Ezechiel 23:37), (Ezechiel 23:43), (Ezechiel
23:45), (Osea 1:2), (Osea 2:2), (Osea 2:4), (Osea 4:2), (Osea 4:13), (Osea
4:14), (Osea 4:15), (Osea 7:4), (Matei 5:27), (Matei 5:28), (Matei 5:32),
(Matei 15:19), (Matei 19:9), (Matei 19:18), (Marcu 7:21), (Marcu 10:11),
(Marcu 10:12), (Marcu 10:19), (Luca 16:18), (Luca 18:20), (Ioan 8:3),
(Ioan 8:4), (Romani 2:22), (Romani 13:9), (Galatieni 5:19), (James
2:11), (2 Petru 2:14), (Apocalipsa după Ioan 2:22),(Apocalipsa după
Ioan 17:2)(Apocalipsa după Ioan 18:3)(Apocalipsa după Ioan 18:9)

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu stricteţe şi a
împlinit această Lege.

Modalitatea practicată de creștini
Mulţi dintre creştini cred că Dumnezeu
nu îi va pedepsi pentru că Isus este
Mântuitorul lor, şi pentru aceasta ei
permit relaţiile sexuale avute în afară
casatoriei, adulterul, libertinismul,
imoralitatea şi relaţiile secrete cu
persoanele de sex opus etc.

Modalitatea practicată de musulmani
Musulmanii sunt foarte stricţi în sensul încheierii unei
căsătorii islamice, pentru că islamul nu permite
relaţiile sexuale în afara căsătoriei, adulterul,
libertinismul şi imoralitatea, toate acestea fiind
considerate Păcate Majore.
Nobilul Coran(24:3-4), (17:32), (7:33), (24:26).

Mulţi dintre creştini uită că
adulterul este un păcat împotrivă
(Legii) lui Dumnezeu şi că ei nu
urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?
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Isus a fost
A

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 26. Puritatea – Circumcizia
Circumcizia nu este susţinută de o Lege Mozaică, ci de un ritual al lui
Avraam (Pacea lui Allaah fie asupra sa!): (Geneza 12:1-3). Profetul
Avraam şi urmaşii săi era circumcişi (“legământul cel veşnic”): (Geneza
17:1-2). Neîndeplinirea practicii circumciziei reprezintă ruperea
legământului cu Dumnezeu: (Geneza 17:14). Circumcizia reprezenta o
condiţie absolută pentru participarea la Sărbătoarea Paştelui: (Exodul
12:44,48). Legea generală a fost repetată în (Leviticul 12:3). Exodul 4:26
menţionează circumcizia fiului lui Moise (Pacea lui Allaah fie asupra sa!).
Iosua 5 relatează circumcizia
înainte de intrarea în “pământul
făgăduinţei”. În Geneză 34:15 era interzis pentru un tutore să fie de acord
cu căsătoria unei femei religioase cu un bărbat necircumcis. Isus a păstrat
(“legământul cel veşnic”): " şi a fost circumcis: (Luca 2: 21), (Luca 1:59)
(Romani 2:29). Isus a vorbit despre circumcizie în (Ioan 7:22-23).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu stricteţe şi
împlinit această Lege.

Modalitatea practicată de musulmani

Modalitatea practicată de creștini
Bărbatii creștini nu sunt circumciși, în general,
datorită greşitei interpretări al lui Paul care a
proclamat că circumcizia este legată de inimă,
fiind o chestiune spirituală (Romani 2:29).

Ca o practică generală, toți bărbații
musulmani sunt circumcişi pentru că aceasta
a fost practica profetului Avraam (Pacea lui
Allaah fie asupra sa!) şi, de asemenea,
aceasta a fost o practică (Sunnah) a iubitului
Paul a menţionat că “Dacă veţi fi circumciși Cristos nostru profet Muhammad (Pacea şi
nu vă va folosi cu nimic”: (Galateni 5:2), “…care binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa!)
este folosul circumciziei…?":(Romani.3:1-2) şi în
(1 Corintieni 7:18-19)

Paul micşorează această problematică până întracolo încât circumcizia este considerată un
“nimic”.

Creştinii nu urmează Legea care a fost
practicată de către Isus.
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?
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Isus a fost
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Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 27. Dobânda
Termenul biblic pentru dobânda este cel de “neshek” şi are o conotaţie
puternic negativă, provenind de la baza unui cuvânt care înseamnă “să
muşti ca un șarpe” Profeţii (Pacea lui Allaah fie asupra lor) s-au opus
luării şi dării de dobândă: (Deutronomul 23:19,20), (Leviticul 25:36-37),
(Exodul 22:25), (Ezechiel 18:8-9), (Ezechiel 18:13), (Ezechiel 18:17),
(Ezechiel 22:12), (Psalmi 15:1-5), (Ieremia 15:10).
Isus (Pacea lui Allaah fie asupra lui!) s-a opus luării şi dării de dobândă:
(Matei 25:27) and (Luca 19:22-23)

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu stricteţe şi a
împlinit această Lege.
Modalitatea practicată de musulmani
Modalitatea practicată de creștini
În zilele noastre numeroși creștini Termenul arab pentru “dobandă” este “ribaa”, care la
nu sunt conştienţi de faptul că a lua origine are sensul de “a spori”. Musulmanii dezvolta un
sistem bancar alternativ, cunoscut, în general, sub numele
şi a da dobânda este un păcat.
de “sistemul bancar islamic” în care nu sunt practicate
Creştinii nu urmează Legea
luarea şi darea de dobânda.

care a fost practicată de către
Isus.

Nobilul Coran(2: 275, 276, 278), (3:130), (4:161).

A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?
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Isus a fost
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Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparatiei: 28. Barba și imbrăcămintea lungă
Vechii Profeţi (Pacea lui Allaah fie asupra lor!) purtau barbă: (Psalmi
133:2), (Isaia 50:6), (Ezra 9:3).
Legea Mozaică interzice tăierea perciunilor şi a extremităţilor bărbii:
(Leviticul 19:27), (Leviticul 21:5).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu stricteţe şi a
împlinit această Lege.
Moise (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) și Aaron purtau îmbrăcăminte
lungă: (Numeri 15:38), (Leviticul 16:23), (Exodul 29:29), (Exodul 29:5),
(Exodul 28:2), (Exodul 31:10). Isus, de asemenea, purta îmbrăcămintea
lungă: (Matei 9:20-22), (Luca 8:43-48) şi (Marcu 6:56).

Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) a urmat cu stricteţe şi a
împlinit această tradiţie.
Modalitatea practicată de creștini
Sunt foarte rar întâlniţi în zilele noastre
bărbaţii creştini care să poarte veşminte lungi
(precum sutanele) asemenatoare cu cele ale lui
Isus, şi unii dintre ei lasă bărbile lor să crească
doar ca o modă.

Modalitatea practicată de musulmani
Numeroşi dintre bărbaţii musulmani au barbă
datorită faptului că ei urmează tradiţia
(Sunnah) profetului Muhammad (Pacea şi
binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa!).

Majoritatea musulmanilor se îmbracă într-o
Creştinii nu urmează Legea care a fost manieră modestă şi mulţi dintre bărbaţi poartă
practicată de către Isus (Pacea lui Allaah veşminte lungi.

fie asupra sa!).

A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeţii anteriori
Obiectul comparației: 29. Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allaah fie

asupra sa!) a fost prezis în Vechiul Testament pe nume

În Cântarea Cântărilor a lui Solomon (Pacea lui Allaah fie asupra sa!)
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Isus a fost
A

(Shir ha-Shirim, 5:16), cuvântul  מדִַׁים מ ֲחeste citit în formă originară
că Ma.ha.mad.dim; în limba ebraică 'im' fiind adăugat pentru a
indica pluralul ca formă de respect, cuvântul de origine fiind מד מ ְח
care este formă pentru "hamad" care în ambele limbi, atât ebraică,
cât şi arabă, reprezintă verbul “a laudă, a slăvi” şi este rădăcina de
bază a cuvântului arab (  )ﻣُﺤَﻤﱠﺪcare se citeşte Muhammad.
Şi dacă Mahammad  ַמ ְח ַמדar fi fost un cuvânt întâmplător, fără vreun
sens exact, atunci de ce a fost tradus că “cel preaiubit” sau “cel mult
dorit”? Aşadar, Mahammad  ַמ ְח ַמדa fost tradus incorect şi are un
înţeles greşit.
Dacă vei viziona acest video “Song of Solomon 5:16” recitat în
ebraică, pe youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=MDVYiLKILRM, veți auzi un Rabin
ebraic recitând acest cuvânt că Mahammad-im.
În conformitate cu “Strong's Concordance” se face următoarea
analiza:
Cuvântul original: ַמ ְח ַמד
Funcţia morfologică: substantiv masculin
Şi atunci, de ce acest substantiv masculin  ַמ ְח ַמדa fost tradus în mod
greşit că adjectiv?
Astfel, dacă vei copia acest cuvânt ebraic  מחמדşi îl vei căuta într-un
site de traduceri, precum: http://www.freetranslation.com, şi
http://www.worldlingo.com veți constata că acest cuvânt  מחמדse traduce
ca Muhammad.
Crezul musulmanilor
Crezul creștinlor
Evreii vor spune că acest cuvânt face referire la Traducerea corecta însă pentru (Cântarea
evreiescul  מדִׁים מ ֲחatribuit lui Solomon (Pacea cântărilor 5:16) ar trebui sa fie următoarea:
lui Allaah fie asupra sa!), iar creştinii vor spune “Cerul gurii lui este numai dulceață și el
că acest cuvânt face referire la Isus (Pacea lui este Muhammad // aşa este scumpul meu,
Allaah fie asupra sa!).
fiice ale Ierusalimului!
Traducerea biblică a acestui verset este
următoarea:
“Cerul gurii lui este numai dulceaţă, şi toată
fiinţa lui este plină de farmec. Aşa este iubitul
meu, aşa este scumpul meu, fiice ale
Ierusalimului! ”
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?
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Isus a fost
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Modalitatea prin care Isus (Pacea lui Allaah fie asupra sa!) i-a urmat pe Profeții anteriori
Obiectul comparației: 30. Musulmanii menționați în Biblie
Numele de "Meshullam" în ebraică ְשׁלָם
ֻ  מa fost deosebit de comun în
perioada de după exil, şi are 25 de consemnări în Biblie. În (Luca 6:40) în
Biblia ebraică, Isus (Pacea lui Allaah fie asupra lui!) a utilizat acest cuvânt
 שמשלםa cărui transliterare este "She-Mushlam". Cuvântul de origine al
acestor două cuvinte ebraice "Meshullam" și "Mushlam" este "Shalam"
ש
ָ לם, iar originea cuvântului arab " ﻣُﺴْﻠِﻢMuslim" este "Salima" ﺳَﻠِﻢ.
Atât în limba ebraică, cât şi în arabă, "Shalam" şi "Salima", au acelaşi
sens, şi anume “de a fi întru totul şi de bună voie supus lui Dumnezeu, a fi
cu toată inima devotat lui Dumnezeu”; ceea ce indică faptul că Mushlam
înseamnă Muslim.
Crezul musulmanilor
Traducerea corectă pentru cuvântul ebraică שמשלם
Cuvântul ebraic " שמשלםShe-Mushlam" "She-Mushlam" este “musulman”.
este tradus că însemnând "perfect".
Aşadar, traducerea corectă a versetului din (Luca
Traducerea biblică a versetului din (Luca 6:40) este următoarea: “Ucenicul nu este mai
6:40) este următoarea: “Ucenicul nu este presus de învăţătorul său; dar orice MUSULMAN
mai presus de învăţătorul său; dar orice desăvârşit va fi ca învăţătorul său”
ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul
său”
Crezul creștinilor

A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) creștin?
A fost Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) musulman?

Concluzie:
1- Isus a urmat şi a împlinit Legile Profeţilor de dinaintea sa, el a fost musulman
şi religia sa a fost Islamul.
2- Dacă tu nu urmezi Legea care a fost urmată de Isus Cristos, atunci de ce te
numeşti tu creştin (Christ–ian = cel care îl urmează pe Cristos)? Probabil că, mai
exact, ar trebui să te numeşti pe tine însuţi “Church-ian” (cel care urmează
“crucea”) sau “Paul-ian” (cel care îl urmează pe Paul) sau oricum altfel în funcţie
de ceea ce tu urmezi.
34

???

Isus a fost
A

3- Dacă eşti tu interesat să urmezi calea musulmanilor, atunci poţi vizita site-ul:
www.islamic-invitation.com

Bibliografie:
1- Nobilul Coran
2- Traduceri multilingvistice ale Bibliei
3- Torah
4- Website-uri autentice de religie comparativă

Îi chem pe cititori să
cerceteze această carte cu o
dreaptă judecată și cu inimă
deschisă către adevăr pentru
ca aceasta este singura cale
de a fi îndrumați către
decizia corectă atât pentru
această Viață Lumească, cât
și pentru Viața de Apoi.

(Autorul)
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