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IN NUMELE LUI ALLAH, CEL MILOSTIV, INDURATOR 

 
DIALOGUL MUSULMAN – CRESTIN 

 
 

INTRODUCERE 
 

Dialogul este modalitatea de comunicare intre un om si altul, in 
scopul apropierii lor, indepartarii barierelor, si perfectionarii conceptelor. 

Dialogul este un principiu uman deosebit, pe care se construiesc 
fundamentele civilizatiilor si numeroase valori umane. 

Dialogul este limba de contact si de edificare a culturii, de intelegere 
a celuilalt si de transmitere a conceptiei absente. 

Islamul a chemat la dialog, a indemnat la el si l-a laudat pe 
participantul la dialogul apropiat si constructiv. 

Allah PreaInaltul a spus: ”Cheama pe calea Domnului tau, cu 
intelepciune si povatuiri bune si vorbeste cu ei in modul cuvenit”. 

In Coranul cel Sfant se intalnesc numeroase istorisiri care subliniaza 
rolul dialogului, modul purtarii lui precum si efectele lui. 

Astfel, a fost dialogul lui Moise (ALLAH sa-l binecuvanteze si sa-l 
miluiasca) purtat cu Faraon: ”Si spuneti-i lui vorbe blande, poate ca el isi 
va aduce aminte sau se va teme”. 

Un alt exemplu de dialog ar fi acela dintre Isus (ALLAH sa-l 
binecuvanteze si sa-l miluiasca) si israeliti, cand i-a chemat pe calea Lui 
Dumnezeu. 

La fel si Ibrahim (ALLAH sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca) cand 
a vorbit neamului sau, distrugand idolii, ca urmare fiind aruncat in foc. 
Insa ALLAH l-a izbavit pe el, salvandu-l de flacari. 

Si Iosif (ALLAH sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca) a purtat un 
dialog cu fratii sai, cand ALLAH l-a readus la familia sa, dupa ce lipsise 
din mijlocul ei atata vreme. 

Profetul Muhammad (ALLAH sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca), 
cand a vorbit politeistilor din neamul sau, vecinilor crestini sau iudei, a 
dat cel mai bun si mai frumos exemplu de toleranta in dialogul cu acestia, 
folosind cele mai potrivite vorbe. 
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Nu stie sa poarte un dialog, decat un om cultivat si constient, care 
voieste binele celorlalti. 

Cartea de fata este un dialog intre un musulman si un crestin, din care 
invatam cultura dialogului. Aceasta carte este un dialog stiintific, 
obiectiv, documentat, prin care am dorit sa adaugam informatia si sa 
cautam sensurile ei, sa reflectam asupra adevarului continut in ea si sa 
discutam dupa ce am acceptat-o: „Ce s-a urmarit prin aceasta informatie? 
Este ea potrivita?... Si altele asemanatoare”. 

Acestea sunt intrebari, pe care cititorul si le pune lui insusi. 
Atunci cand un musulman se intalneste cu un crestin, acesta din urma 

va fi la inceput suspicios si partinitor, dar dupa ce va citi cartea vom 
constata ca dialogul a urmarit interesul binelui celuilalt si nu a urmarit 
confruntarea. 

Ramane ca stimatul cititor sa reflecteze in timpul lecturii, sa caute, 
asa cum am cautat si noi, sa urmareasca, asa cum am urmarit si noi, sa 
incerce sa afle cum pot fi indepartate conceptiile, sa descopere o noua 
informatie, care s-ar putea sa fie spre folosul lui sau spre folosul tuturor. 
 

Dr. Abu al-Ola al-Ghiythi 
 
Presedintele Fundatiei „ Taiba”-Romania  
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In numele Lui Allah, Cel Milostiv, Indurator 

 

Ii sunt recunoscator Lui Allah ca mi-a permis sa citesc 
manuscrisul „DIALOGUL MUSULMAN-CRESTIN” si pentru ca mi s-a 
cerut sa scriu o introducere la aceasta remarcabila carte, care trezeste 
constiinta. Aceia dintre dvs. care sunt interesati de religia comparativa, 
vor descoperi in aceasta carte multe surprize, care reprezinta o provocare 
la adresa a ceea ce pana nu demult se considera a fi adevarul absolut. 
Aceasta lucrare, apartinand d-lui Hasan M. Baagil, reflecta efortul sau 
meticulos si creator de a-si prezenta constatarile, de o maniera clara, 
concisa si exhaustiva. Ca urmare a studiilor sale in materie de crestinism 
si a aplecarii asupra Bibliei timp de patru ani, Dr. Baagil, musulman 
dedicat, a aflat nu doar ca, crestinii sunt diferiti in convingerile lor 
fundamentale (Trinitatea, Caracterul divin al lui Isus(P.A.S.), etc.), ci si 
faptul ca acestia nu cunosc faptul ca doctrina Bisericii contrazice de 
multe ori Biblia si ca insasi Biblia se contrazice singura! Discutiile 
purtate de acesta cu, clerul crestin si cu laicii in perioada studiului au 
furnizat dinamismul necesar. „DIALOGUL MUSULMAN-CRESTIN”. 

Cititorii vor fi surprinsi sa afle ca in Biblie, Isus (P.A.S.) niciodata nu 
a pretins a fi Dumnezeu; ca Isus nu a murit pe cruce; ca miracolele 
infaptuite au fost de asemenea, apanajul multor altor profeti si chiar 
necredinciosi; si ca Isus insusi a profetit venirea Profetului Muhammad 
(S.A.S.), pacea fie asupra sa. 

Toate acestea si multe altele rezulta in detaliu din pasaje clare si 
concise din Scriptura. Chestiunea care se ridica in mod evident, dupa ce 
devii martorul unei astfel de contradictii clare, este urmatoarea: 
Reprezinta oare Biblia Cuvantul Lui Dumnezeu? Efortul d-lui Dr. Baagil 
nu este menit a lua in deradere populatia crestina si in mod cert nu doreste 
a ridiculiza pe Isus(P.A.S.) si invataturile acestuia. Allah sa fereasca! 
Intentia este in mod evident sa arate ca acuzatiile false, gresitele 
reprezentari si minciunile sfruntate impotriva Lui Allah si a Profetilor 
Sai, reprezinta prin ele insele, luare in deradere si ridiculizare si un lucru 
dintre cele mai odioase. 
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„DIALOGUL MUSULMAN-CRESTIN” mai evidentiaza punctul de 
vedere Islamic cu privire la aceste aspecte si demonstreaza cum Coranul, 
revelat Profetului Muhammad la 600 de ani de la nasterea lui Isus, (Pacea 
fie asupra amandurora!), corecteaza erorile care s-au strecurat (constient 
sau inconstient) in mesajul adus cu sine de Isus(P.A.S.). Aceasta carte ar 
trebui sa se dovedeasca a fi una de capatai, atat pentru Musulmani, cat si 
pentru Crestini, datorita dialogurilor dintre cele doua credinte. Cu voia 
Lui Dumnezeu, aceasta carte va deveni un instrument eficace pentru 
Musulmani, in eforturile noastre de a-i invita pe Crestini sa adere la 
Islam. In sens invers, Crestinii ar trebui sa devina mai constienti de ceea 
ce predica de fapt Biblia si cu privire la adevaratele invataturi ale lui Isus 
(P.A.S.), ca rezultat al studiului acestei carti. Intr-adevar, Musulmanul 
nutreste speranta ca Ne-musulmanul va accepta Adevarul si va marturisi 
Unicitatea Lui Allah si faptul ca Muhammad (S.A.S.) este umilul Sau 
Supus si Mesager. 

 
Allah sa-l rasplateasca pe Dr. Baagil pentru eforturile acestuia de a 

alunga intunericul. Fie ca pacea Lui Allah sa coboare asupra noastra, a 
tuturor. 

 
MUHAMMAD A. NUBEE 
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CONFESIUNE 
 

Sunt un american crescut din copilarie in credinta Crestina. 
Pana la data cand mi-am inceput cautarile spirituale pentru aflarea Lui 
Dumnezeu, adica Allah, am considerat drept adevaruri absolute multe 
lucruri importante. 

Dupa numeroase discutii si dupa ce am citit si recitit manuscrisul de 
fata, „DIALOGUL MUSULMAN-CRESTIN”, am dat peste citatele din 
Versiunea Regelui James a Sfintei Biblii si Sfantul Coran. 

In cele din urma, am decis sa fac publica Marturia mea de Credinta – 
SHAHADAH, in limba engleza mai degraba decat in limba araba: 
marturisesc ca nu exista alta zeitate in afara de Allah, care nu are asociati 
si ca Muhammad este umilul Sau supus si mesager, „As-hadu an-la illaha 
illallahu wahdahu la sereeka lahu wa as-hadu anna Muhammadan 'abduhu 
wa rasuluhu”.  

Prin aceasta marturisire, atat de simpla si fundamentala cred ca multi 
oameni i se vor supune Lui Allah, in spirit si adevar. 

Sper ca aceasta carticica scurta si usor de lecturat va fi citita in lumea 
intreaga si va atrage multi oameni aflati in cautarea adevaratei credinte, 
acolo unde mintile lor pot afla odihna si satisfactie. 

 
ROY  EARL JOHNSON 
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NOTA AUTORULUI 
 

In numele Lui Allah, cel Milostiv, Indurator 
 
Aceasta carticica a fost scrisa, ca rezultat al dialogurilor mele cu 

clerul Crestin precum si cu laicii. Discutiile au fost placute, politicoase, 
prietenesti si constructive, fara cea mai mica intentie de a rani 
sentimentele religioase ale crestinilor, ale oricarui Crestin. Ea reprezinta o 
provocare pentru Crestinism. Totodata, este indispensabila acelora care 
cauta adevarul si care studiaza Religia Comparata. 

 
 
C: Crestin 
 
M sau m: Musulman 
 
P. A. S.: Pacea Asupra Sa 
 
P. A. A: Pacea Asupra Acestora 

 
Dr. H. M. Baagil 
 
Ianuarie 1984 
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DIALOG 

 
PRIMUL CONTACT INTRE UN CRESTIN SI UN 

MUSULMAN 
 
C.: De ce au avut loc in ultima decada numeroase discutii intre 

Crestini si Musulmani pe tema Convingerilor acestora? 
 
M.: Cred ca din cauza ca noi avem cateva lucruri in comun. Noi 

credem in Creatorul Unic, care a trimis multi Profeti, si in Isus, in calitate 
de Mesia, precum si in Cuvantul lui Dumnezeu, care a fost negat de 
Evrei. 

Sfantul nostru Coran mentioneaza in (Sura 3:45): ”[Adu-ti aminte] 
cand ingerii au zis: „O, Maria! Allah iti vesteste [un copil ce vine cu] un 
cuvant din partea Lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, maret 
in aceasta lume ca si in lumea de Apoi si unul dintre cei mai apropiati [de 
Allah]”  

Au avut loc dialoguri pretutindeni in Europa, Canada, SUA si 
Australia. Nici Vaticanul nu a fost crutat cand s-au purtat discutii intre 
teologii de la Vatican si invatatii Musulmani din Egipt, la Roma in anul 
1970 si la Cairo in anul 1974 si in anul 1978. De asemenea, au mai avut 
loc discutii intre teologii de la Vatican si savantii Musulmani din Arabia 
Saudita, la Roma in anul 1974 si de mai multe ori in Colombo, ca sa nu 
mentionam Musulmanii invitati de multe biserici sa prezinte Islamul.  

 
C.: Daca Crestinismul are o vechime de aproape doua mii de ani iar 

Islamul de peste o mie patru sute de ani, de ce nu s-au purtat aceste 
discutii cu secole in urma? 
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M.: In ultimele trei sau patru secole multe tari africane si asiatice, 
unde populatia predominanta era alcatuita din Musulmani, au fost 
colonizate de Marea Britanie, Franta, Olanda, Belgia, Spania, Portugalia. 
Multi colonisti misionari Crestini au incercat sa converteasca cat de multi 
Musulmani au putut prin orice mijloace, oferindu-le tratament medical, 
haine, alimente, slujbe celor saraci, insa numai cativa au acceptat sa se 
converteasca. O mica parte a elitei s-a convertit la Crestinism, datorita 
prejudecatii, conform careia Crestinismul ar aduce cu sine civilizatia si 
progresul cunoasterii. Acestia aveau o perceptie gresita, deoarece acest 
progres a fost obtinut dupa separarea statului de biserica, in Europa.  

Dupa cel de-al doilea razboi mondial, multi Musulmani din tarile 
asiatice si africane au emigrat ca lucratori si profesionisti in emisfera de 
vest, lucru care ii va pune si mai mult in contact cu Crestinii. Studentii, de 
asemenea, s-au dovedit activi in implementarea Islamului. 

C.: Crezi ca exista si alte motive pentru care multe dialoguri au fost 
purtate in zilele noastre, chiar de catre respectivele lor misiuni? 

 
M.: Cred ca prapastia dintre acestia doi devine mai mica, pe masura 

ce fiecare dintre acestia devine mai tolerant, desi amandoi se afla inca in 
competitie in ceea ce priveste atragerea de noi adepti. Inca mi-l mai aduc 
aminte pe profesorul meu crestin, care obisnuia sa spuna, „Muhammad 
impostorul, visatorul, epilepticul”. In prezent exista foarte putini scriitori 
care descriu Islamul intr-o astfel de maniera.  

Noi, Musulmanii, ne simtim mai apropiati de Crestini decat de Evrei 
si de necredinciosi de vreme ce Coranul a profetit in (Sura 5:82): „Veti 
gasi ca iudeii si cei care-i fac asociati [Lui Allah] sunt cei mai indarjiti in 
dusmania lor fata de cei care cred, dupa cum vei gasi ca cei mai 
prietenosi fata de cei ce cred sunt aceia care spun: „Noi suntem crestini.” 
Si asta, pentru ca printre ei, se afla preoti si calugari si pentru ca ei nu 
sunt semeti.”  

Unele denumiri Crestine inregistreaza progrese uluitoare in prezent, 
prin aceea ca recunosc pentru prima data in istorie ca Muhammad 
(P.A.S.) a descins din Ismail prin cel de-al doilea fiu al sau, Kedar 
(Chedar). Dictionarul Bibliei semnat de Davis, la 1980, sponsorizat de 
Directia de Educatie Crestina a Bisericii Prezbiteriene din SUA scria sub 
cuvantul Kedar: „... Trib descins din Ismail” Geneza (:13)... Rudele lui 
Kedar erau pliynii din Cedrai, iar Mohammed este ultimul descendent al 
tribului lor.” Enciclopedia Biblica Internationala Standard citeaza 
urmatoarele din A.S.C. Fulton: „... Din triburile ismaelite, Kedar trebuie 
sa fi fost unul dintre cele mai importante, si astfel mai tarziu denumirea a 
ajuns sa fie folosita in cazul tuturor triburilor salbatice din desert. Cu 
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ajutorul lui Kedar (in limba araba Keidar), genealogistii Musulmani au 
identificat descendenta lui Mohammed prin Ismail”. 

De asemenea, Dictionarul Biblic semnat de Smith publica pe aceeasi 
linie urmatoarele: ”Chedar (negru). Cel de-al doilea fiu al lui Ismail 
(Geneza 25:13)... Mohammed se trage din Avraam prin faimosul trib 
Koreish, care se trage din Kedar. Arabii din Hejaz se numesc Beni Harb 
(populatie razboinica) si sunt Ismaeliti din vechime, de la inceput. Pal 
Grave afirma ca limba acestora a ramas la fel de pura ca cea din vremea 
scrierii Coranului (610 e.n.), ramanand neschimbata mai bine de o mie 
doua sute de ani; dovada subtila de permanenta a Institutiilor Orientale” 

Cel mai valoros lucru pe care l-au adus cu sine Musulmanii imigranti 
in emisfera vestica nu este doar barbatia lor, ci Islamul, care prinde in 
prezent radacini aici. Multe moschei si centre islamice sunt infiintate si 
multe sunt restituite Islamului. Prefer cuvantul „restituite” si nu 
„atribuite”, deoarece toata lumea se naste in supunere fata de Allah, adica 
in Islam, aceasta este natura fiecarui copil nascut. Parintii sau 
comunitatea il convertesc la Iudaism, Crestinism, alte credinte, sau 
Ateism. 

Aceasta este, de asemenea, o dovada ca Islamul nu se raspandeste cu 
sabia, ci prin propagarea de catre indivizi sau grupuri de Musulmani. Noi 
nu avem misiuni speciale organizate asemenea celor crestine. 

Populatia lumii a crescut cu 136%, din anul 1934 pana in anul 1984, 
Crestinii cu 47% si Musulmanii cu 235%. A se vedea pentru referinta „ 
Simplul Adevar” februarie 1984, la cea de-a 50-a editie aniversara, care 
citeaza din „Almanahul Mondial” si „Cartea Faptelor” de la 1935 si 
„Almanahul Cititorului si Cartea Anului de la 1983”. 

 
C.: Daca toate aceste trei religii, Iudaismul, Crestinismul si Islamul, 

pretind ca emana de la Dumnezeul Unic si acelasi Creator, de ce difera 
intre ele? 

 
M.: Toti Profetii de la Adam la Muhammad (P.A.A.) au fost trimisi 

cu acelasi mesaj: si anume, totala supunere a omenirii fata de Allah. 
Aceasta supunere, in limba araba, poarta denumirea de Islam; Islam mai 
inseamna si pace, pace intre Creator si creatia Sa. Spre deosebire de 
denumirile Iudaismului si Crestinismului, denumirea Islamului a fost data 
de Allah, de Insusi Creatorul, conform celor mentionate in (Sura 5:3): „In 
ziua aceasta, am desavarsit religia voastra si am implinit harul Meu 
asupra voastra si am incuviintat Islamul ca religie pentru voi! Nici unul 
din termenii Iudaism sau Crestinism nu se intalnesc in Biblie, nici macar 
intr-un dictionar Biblic. Nici un Profet israelit nu mentioneaza cuvantul 
Iudaism. Isus niciodata nu a pretins ca ar raspandi Crestinismul pe 
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pamant si niciodata nu s-a numit pe sine Crestin. Cuvantul Crestinatate 
este mentionat doar de trei ori in Noul Testament, prima data de catre 
pagani si Evrei in Antiohia, aproximativ in anul 43 e.n., mult timp dupa 
ce Isus a parasit aceasta lume. Vezi „Faptele Apostolilor”(11:26): 
„...Pentru intaia data, ucenicilor li s-a dat numele de Crestini in Antiohia.” 

Mai tarziu, regele Agrippa II i se adreseaza lui Pavel in ”Faptele 
Apostolilor”( 26:28): „Si Agrippa a zis lui Pavel: Curand mai vrei tu sa 
ma indupleci sa ma fac Crestin.”  

Prin urmare, numele de Crestin a fost prima data dat de vrajmasi mai 
degraba, decat de prieteni si in cele din urma de Petru in scrisoarea sa de 
alinare a celui credincios in „I Petru”(4 :16): „Dimpotriva, daca sufera 
pentru ca este crestin, sa nu-i fie rusine...” . 

Primul om care a purtat numele de Musulman, pe Pamant, nu este 
Muhammad, ci Avraam, care i s-a supus in totalitate Lui Allah. Dar 
Islamul ca mod de viata, fusese revelat altor Profeti de dinaintea lui 
Avraam, precum Adam si Noe. Apoi Islamul a devenit un mod de viata 
pentru intreaga umanitate. 

 
C.: Cum putea Avraam sa fie Musulman? Este cunoscut ca fiind 

Evreu! 
 
M.: Evreu? Cine ti-a spus aceasta? 
 
C.: Asa s-a spus; probabil ca si Biblia confirma acest lucru. 
 
M.: Imi poti arata unde spune Biblia ca este Evreu? Daca nu poti gasi 

repede citatul, lasa-ma sa te ajut. Citeste” Geneza „(11:31): 
 
C.: „ Si Terah il lua pe fiul sau Avraam, si pe Lot, fiul lui Haran, fiul 

fiului sau, si pe Sarai, noru-sa, nevasta fiului sau Avraam. Au iesit 
impreuna din Ur, din Haldea, ca sa mearga in tara Canaan. Au venit pana 
la Haran si s-au asezat acolo. ” 

 
M.: Prin urmare, Avraam, care s-a nascut in Orasul Ur din Haldea nu 

putea fi Evreu. Mai intai deoarece Ur din Haldea se afla in Mesopotamia, 
care face parte din Iraqul de astazi.  

Era prin urmare, mai mult Arab decat Evreu. In al doilea rand, 
numele de Iudeu s-a nascut dupa ce a aparut Iuda, stra-stranepotul lui 
Avraam. Citeste mai departe din „Geneza”(12:4): 

 
C.: „ si Avraam avea saptezeci si cinci de ani cand a iesit din Haran. 

... si au ajuns in tara Canaan”. 
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M.: Deci, Avraam a emigrat in Canaan cand avea 75 de ani si Biblia 

mentioneaza clar ca era privit acolo ca un strain in „Geneza”(17:8): „Tie, 
si semintiei tale dupa tine, iti voi da tara in care locuiesti acum ca strain, 
si anume iti voi da toata tara Canaanului in stapanire vecinica; si eu voi fi 
Dumnezeul lor.”  
 
 
Ca sa afli cine a fost Moise cu adevarat, citeste „Exodul”(6:16-20): 

 
C.: „Iata numele fiilor lui Levi, dupa spita neamului lor; Gherson, 

Chehat, si Merari. ... Si fiii lui Chehat: Amram. ... Amran a luat de 
nevasta pe matusa sa Iochebed, si ea i-a nascut pe Aaron si pe Moise”. 

 
M.: Deci, Moise nu a fost Evreu pentru ca nu descindea din Iuda, ci 

era un Levit. Moise a fost „un legiuitor” (Tora reprezinta legea) pentru 
poporul lui Israel. 

 
C.: Cum poti explica acest lucru? 
 
M.: Pentru ca noi folosim ca model Coranul. Poti explica Biblia si 

poti corecta prejudecatile Evreiesti si Crestine cu Pasaje din Coran. Este 
ultima Carte revelata, care nu a suferit alterari si al carei continut nu a 
fost corupt. Continutul sau a fost garantat de Allah in (Sura 2:2): 
„Aceasta este Cartea, cea fara indoiala; Ea este calauza pentru cei 
smeriti.” si de asemenea in (Sura 15:9): „Intr-adevar noi am pogorat 
Coranul si noi ii vom fi pazitori!” Acest verset reprezinta o provocare 
pentru omenire. Este cert faptul ca au trecut mai bine de o mie patru sute 
de ani si nici macar un singur cuvant din Coran nu a fost modificat, desi 
necredinciosii au facut tot posibilul pentru a-l altera, dar au esuat jalnic in 
eforturile lor. Asa cum se mentioneaza in acest Verset Sfant: „Ii vom fi 
pazitori”, pe Allah, El a pazit-o. 

 
Dimpotriva, toate celelalte carti sfinte (Tora, Psalmii, Evangheliile, 

etc.) au fost alterate, fiindu-le modificat continutul prin adaugiri, 
eliminari sau abateri de la original. 

 
C.: Ce spune Coranul despre Avraam si Moise si se poate deduce din 

Biblie? 
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M.: In (Sura 3:65): „O, voi oameni ai Cartii, de ce discutati voi 
asupra lui Avraam, cand Tora si Evanghelia nu au fost revelate decat 
dupa el? Voi nu aveti judecata?” 

 
Si in (Sura 3:67): „Avraam nu a fost nici iudeu, nici crestin. El a fost 

credincios adevarat si intru totul supus Lui Allah [musulman], si nu a fost 
dintre cei care-i fac semeni.”  

 
In (Sura 2:140): „Sau voiti voi sa ziceti ca Avraam, Ismail, Isaac, 

Iacob si semintiile lor au fost iudei sau crestini? Spune: „Voi sunteti mai 
stiutori sau Allah? Si cine este mai nelegiuit, decat acela care a tinut 
ascunsa la el marturia ce o avea de la Allah?” Allah nu este nebagator de 
seama cu ceea ce faceti voi!”. 

Desigur ca nu erau Evrei sau Crestini, pentru ca numele de Evreu a 
aparut dupa Iuda, iar denumirea de Crestin s-a impamantenit mult dupa 
plecarea lui Isus.  

 
C.: Pare ciudat sa auzi numele Lui Allah. De ce nu spui Dumnezeu 

(God), daca vorbesti limba engleza? 
 
M.: Da, intr-adevar, numele Lui Allah suna ciudat pentru 

Nemusulmani, dar numele Lui a fost folosit de toti Profetii, de la Adam 
pana la Muhammad (Pacea Asupra Acestora). Reprezinta comprimarea a 
doua cuvinte arabesti Al-iIlah, adica Dumnezeu. Eliminand litera „I” vei 
descoperi cuvantul Allah. In functie de pozitia sa, in propozitia arabeasca, 
acesta poate avea forma Allaha, care se apropie de denumirea din limba 
ebraica data Creatorului, si anume Eloha. Dar Evreii folosesc gresit forma 
de plural Elohim, ceea ce denota mai multi zei. Cuvantul Allaha se 
apropie mai mult de cuvantul din limba aramaica, ce-l desemneaza pe 
Dumnezeu si care a fost folosit de Isus, si anume Alaha (a se consulta 
Enciclopedia Britannica din 1980 in ceea ce priveste termenii Allah si 
Elohim). Asa ca, in timp ce numele de Allah suna ciudat pentru 
Nemusulmani, nu aceasta este situatia tuturor Profetilor de la Adam la 
Muhammad (Pacea Asupra Acestora), de vreme ce ei au propagat in 
principiu acelasi Islam, cu alte cuvinte, supunere totala, iar cuvantul 
Allah semnifica propriul nume al Atotputernicului. Nu se pune problema 
pluralitatii sau a sexului, deci nu exista mai multi Allah, sau barbatul sau 
femeia Allah, tot asa cum nu exista Zei sau Zeu sau Zeita. Este confuza 
utilizarea cuvantului Dumnezeu, deoarece multi Crestini vorbitori de 
engleza inca il mai considera pe Isus a fi Dumnezeu. Chiar si cuvantul 
Creator provoaca confuzie, deoarece multi Crestini sustin inca ideea ca 
Isus a creat lumea. 
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Nu numai numele Lui Allah este ciudat, ci si felul in care 
Musulmanii il adora prin ablutiune, aplecare si ingenunchere, prosternare 
si post este la fel de ciudat pentru Ne-musulmani, dar nu era o practica 
straina tuturor Profetilor. In timp ce ablutiunea (spalarea pe fata, brate si 
picioare, si umezirea parului) existenta de dinainte de rugaciune, a fost 
abandonata de Crestinii moderni, este inca ceruta la Musulmani si 
practicata de Profetii anteriori, asa cum se poate vedea din urmatoarele 
Pasaje din Biblie: „Exodul”(40:31-32): „Moise, Aaron si fiii lui, si-au 
spalat mainile si picioarele in el; cand intrau in cortul intalnirii si se 
apropiau de altar, se spalau, cum poruncise lui Moise Domnul.” Desi 
Pavel a facut multe modificari in invataturile lui Isus, totusi a ramas 
credincios ritualului ablutiunii, dupa cum reiese din „Faptele 
apostolilor”(21:26): „Atunci, Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curatit, si 
a intrat cu ei a doua zi in Templu....”. 

Femeile musulmane isi fac rugaciunea cu capetele acoperite, asa cum 
apare in” I Corintieni” (11:5,6 si 13): „Dimpotriva, orice femeie, care se 
roaga, sau prooroceste cu capul dezvelit, isi necinsteste capul ei, pentru ca 
este ca una care ar fi rasa. Daca o femeie nu se inveleste, sa se si tunda! 
Iar daca este rusine pentru o femeie sa fie tunsa sau rasa, sa se 
inveleasca....Judecati voi singuri: este cuviincios ca o femeie sa se roage 
Lui Dumnezeu dezvelita?”  

Musulmanii se roaga aplecandu-se, ingenunchind, prosternandu-se, 
fara pantofi in picioare, asa cum faceau vechii Profeti:  

„Psalmii” (95:6): „veniti sa ne inchinam si sa ne smerim, sa ne 
plecam genunchiul inaintea Domnului, Facatorului nostru!”. 

„Iosua”(5:14): „Iosua s-a aruncat cu fata la pamant, s-a inchinat...” . 
„I Regi”(18:42): „Dar Ilie s-a suit pe varful Carmelului, si plecandu-

se la pamant, s-a asezat cu fata intre genunchi”.  
„Numeri” (20:6): „Moise si Aaron...au cazut cu fata la pamant si li s-

a aratat slava Domnului”.  
„Geneza”(17:3) „Avraam s-a aruncat cu fata la pamant: si Dumnezeu 

i-a vorbit astfel...”. 
„Exodul”(3:5): „Dumnezeu a zis: ,,Nu te apropia de locul acesta; 

scoate-ti incaltamintele din picioare, caci locul pe care calci este un 
pamant sfant.” 

„Faptele Apostolilor” (7:33): „Domnul i-a zis: „Scoate-ti 
incaltamintea din picioare, caci locul pe care stai, este un pamant sfant.” 

Crestinii se cutremura cand aud ca pelerinajul, sau „Hajj”-ul, facut in 
forma lui actuala, asa cum este facut de Musulmani prin incercuirea 
pietrei sfinte sau sacrei Ka'bah din Mecca, a fost infaptuit de multi 
Profeti, chiar de catre Profetii Israeliti.  
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C.: N-am citit in Biblie nimic despre Pelerinaj sau despre Piatra 
Sfanta. 

 
M.: Acest lucru a fost clar mentionat de cateva ori in Biblie, dar 

pierdut din vedere de cititorii Bibliei: 
1. In drumul sau spre Padan-aram, Iacob a avut o viziune si a doua zi 

a inaltat un stalp de piatra, pe care l-a numit Beth-El, sau casa Domnului 
„Geneza”(28:18-19.”Si Iacov s-a sculat dis-de-dimineata, a luat piatra pe 
care o pusese capatai, a pus-o ca stalp de aducere aminte, si a turnat 
untdelemn pe varful ei. A dat locului acestuia numele Betel; dar mai 
inainte, cetatea se chema Luz.” 

2. Peste cativa ani, aceluiasi Profet, Iacob, i s-a poruncit de catre 
Allah sa mearga la Beth-El. „Geneza”(35:4,14,15.) „Ei au dat lui Iacov 
toti dumnezeii straini, care erau in mainile lor, si cerceii pe care-i purtau 
in urechi. Iacov i-a ingropat in pamant sub stejarul de langa Sihem...Si 
Iacov a ridicat un stalp de aducere aminte in locul unde ii vorbise 
Dumnezeu, un stalp de piatra, pe care a adus o jertfa de bautura, si a 
turnat untdelemn. Iacov a numit locul unde ii vorbise Dumnezeu, Betel.” 
Iacob a indepartat toate zeitatile straine de dinaintea venirii sale acolo. 
Mai tarziu si Profetul Muhammad (Pacea Asupra Sa) a indepartat toti 
idolii din jurul pietrei sfinte Ka'bah din Mecca. 

3. O alta coloana a fost ridicata de Iacob impreuna cu socrul sau, 
Laban. „Geneza”(31:45-49) „Iacov a luat o piatra, si a pus-o ca stalp de 
aducere aminte. Iacov a zis fratilor sai: ,,Strangeti pietre.” Ei au strans 
pietre, si au facut o movila; si au mancat acolo pe movila. Laban a numit-
o Iegar-Sahaduta (Movila marturiei), si Iacov a numit-o Galed (Movila 
marturiei). Laban a zis: ,,Movila aceasta sa slujeasca azi de marturie intre 
mine si tine!” De aceea i-au pus numele Galed. Se mai numeste si Mitpa 
(Veghere), pentru ca Laban a zis: ,,Domnul sa vegheze asupra mea si 
asupra ta, cand ne vom pierde din vedere unul pe altul.” 

4. Iefta si Ammon s-au razboit intre ei. Iefta a jurat Domnului in 
Mizpehul din Jilead sa-si sacrifice unica fiica daca va castiga. A castigat, 
si si-a ars fiica de vie, oferind-o ofranda Domnului. “Judecatori”(11:29-
39) “Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a strabatut Galaadul si 
Manase; a trecut la Mitpe in Galaad; si din Mitpe prin Galaad, a pornit 
impotriva fiilor lui Amon. Iefta a facut o juruinta Domnului, si a zis: 
,,Daca vei da in mainile mele pe fiii lui Amon, oricine va iesi pe portile 
casei mele inaintea mea, la intoarcerea mea fericita de la fiii lui Amon, va 
fi inchinat Domnului, si-l voi aduce ca ardere de tot”. Iefta a pornit 
impotriva fiilor lui Amon, si Domnul i-a dat in mainile lui. Le-a pricinuit 
o foarte mare infrangere, de la Aroer pana spre Minit, loc care cuprindea 
douazeci de cetati, si pana la Abel-Cheramim. Si fiii lui Amon au fost 
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smeriti inaintea copiilor lui Israel. Iefta s-a intors acasa la Mitpa. Si iata 
ca fiica-sa i-a iesit inainte cu timpane si jocuri. Ea era singurul lui copil; 
n-avea fii si nici alta fata. Cum a vazut-o, el si-a rupt hainele, si a zis: 
,,Ah! fata mea! adanc ma lovesti si ma turburi! Am facut o juruinta 
Domnului, si n-o pot intoarce.” Ea i-a zis: ,,Tata, ai facut o juruinta 
Domnului, fa-mi potrivit cu ceea ce ti-a iesit din gura, acum cand Domnul 
te-a razbunat pe vrajmasii tai, pe fiii lui Amon.” Si ea a zis tatalui sau: 
,,Atat ingaduie-mi: lasa-ma sloboda doua luni, ca sa ma duc sa ma pogor 
in munti, si sa-mi plang fecioria cu tovarasele mele.” El a raspuns: ,,Du-
te!” Si a lasat-o sloboda doua luni. Ea s-a dus cu tovarasele ei, si si-a 
plans fecioria pe munti. Dupa cele doua luni, s-a intors la tatal ei, si el a 
implinit cu ea juruinta pe care o facuse. Ea nu cunoscuse impreunarea cu 
un barbat. De atunci s-a facut in Israel obiceiul ca, in toti anii, fetele lui 
Israel se duc sa praznuiasca pe fiica lui Iefta Galaaditul, patru zile pe an.”  

5. Patru sute de mii de luptatori cu sabia, din unsprezece triburi din 
Israel au jurat in fata Domnului in Mizpeh sa extermine triburile lui 
Beniamin (Judecatile 20 si 21). 

6. Poporul lui Israel, sub domnia lui Samuel a jurat in Mizpeh sa-si 
distruga idolii, daca ii vor infrange pe Filistini, ”I Samuel”(7:3): Samuel a 
zis intregii case a lui Israel: ,,Daca din toata inima voastra va intoarceti la 
Domnul, scoateti din mijlocul vostru dumnezeii straini si Astarteele..., 
indreptati-va inima...... spre Domnul, si slujiti-I numai... Lui; si El va va 
izbavi din mana Filistenilor.”  

7. Intreaga semintie a Israelului s-a strans in Mizpeh cand Samuel a 
fost numit rege al Israelului „I Samuel” (10:23-25):”....si el s-a infatisat in 
mijlocul poporului. Ii intrecea pe toti in inaltime, de la umar in sus. 
Samuel a zis intregului popor: ,,Vedeti pe cel pe care l-a ales Domnul? 
Nu este nimeni in tot poporul care sa fie ca el.” Si tot poporul a strigat: 
,,Traiasca imparatul!” Samuel a facut cunoscut poporului dreptul 
imparatiei, si l-a scris intr-o carte, pe care a pus-o inaintea Domnului. 
Apoi a dat drumul intregului popor, trimitand pe fiecare acasa.” 

Este evident acum ca acest Mizpeh nu mai exista in aceasta lume, cu 
exceptia celui vechi din Orasul Sfant al Meccai construit de Avraam si de 
fiul sau Ismail, si din care se va trage mai tarziu Profetul Muhammad 
(P.A.S.). Musulmanii sunt cu adevarat urmasii tuturor Profetilor. Ti-as 
putea spune si alte lucruri despre Musulmani, Islam si Muhammad (Pacea 
Asupra Sa) din Biblie, dar de ce ai vrea sa afli toate acestea daca nu cauti 
adevarul? 

 
C.: Sunt sigur de propria-mi credinta, dar m-ai stimulat sa aflu mai 

multe despre ambele religii. Ma simt cateodata ridiculizat ca si Crestin, 
dupa lecturarea cartilor scrise de Musulmani.  
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M.: Ti-a afectat in vreun fel viata religioasa? 
 
C.: Da, nu mai merg la Biserica la fel de regulat cum mergeam 

inainte. Am citit pe ascuns carti scrise de Musulmani. Am intrebat cativa 
Musulmani ca sa-mi lamuresc neclaritatile, dar n-am fost prea multumit. 
Ma aflu in cautarea unei credinte pe care sa ma pot bizui, sa-mi aduca 
pacea mintii, sa poata fi din punct de vedere stiintific acceptabila, nu doar 
sa crezi in ea orbeste. 

 
M.: Asa ar trebui sa fie. Apreciez atitudinea ta. Dar nu ni se ingaduie 

sa ispitim pe nimeni. Noi propovaduim doar acelora care vor sa ne 
asculte. 

 
C.: Dar sunt liber sa aleg orice credinta imi e pe plac si nimeni nu ma 

poate opri. 
 
M.: Da, nu exista obligatie cand e vorba de religie. 
 
C.: Atunci, de ce Musulmanii le cer celorlalti oameni sa le accepte 

credinta? 
 
M.: Asa cum Crestinii au cerut Evreilor sa-l accepte pe Isus ca pe 

Mesia, noi Musulmanii le cerem Crestinilor la fel, ca si Evreilor si altor 
semintii, sa-l accepte pe Muhammad (Pacea Asupra Sa) ca Ultimul dintre 
Profeti. Profetul nostru Muhammad (Pacea Asupra Sa) spunea: 
„Transmiteti mesajul meu, chiar si un Ayah (verset din Sfantul Coran).” 

De asemenea, „Isaia”( 21:13), mentiona: „Proorocie asupra Arabiei. 
Veti petrece noaptea in tufele Arabiei, cete de negustori din Dedan!”, 
„Sarcina Arabiei”, ceea ce inseamna responsabilitatea care le revine 
Musulmanilor Arabi, care acum desigur apartine tuturor Musulmanilor, sa 
raspandeasca Islamul. Isaia a mentionat acest lucru dupa ce a avut o 
viziune cu o caruta trasa de magari si una trasa de camile „Isaia” (21:7): 
„El a vazut calarime, calareti doi cate doi, calareti pe magari, calareti pe 
camile; si asculta cu luare aminte, cu cea mai mare bagare de seama.” 

Carul tras de magari s-a dovedit a fi Isus care a intrat in Ierusalim:  
„Ioan”(12:14): „Isus a gasit un magarus, si a incalecat pe el, dupa 

cum este scris:”  
„Matei”(21:5): ,,Spuneti fiicei Sionului: Iata, Imparatul tau vine la 

tine, bland si calare pe un magar, pe un magarus, manzul unei magarite.”  
Ce reprezenta atunci carul tras de camile? Nu putea fi nimeni altul 

decat Muhammad (Pacea Asupra Sa), care a venit la sase sute de ani dupa 
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sosirea lui Mesia. Daca nu se accepta aceasta versiune, atunci profetia 
inca nu s-a indeplinit. 

 
C.: Explicatia ta ma stimuleaza sa recitesc Biblia cu mai multa 

atentie. Mi-ar placea sa stau mai mult de vorba cu tine. 
 
M.: Da, daca ai succes in aceasta viata, nu inseamna ca va fi la fel si 

pe lumea cealalta. Viata de apoi este mai buna si dureaza mai mult decat 
viata de acum. Oamenii sunt din ce in ce mai materialisti si mai 
necredinciosi. Sa ne intalnim de cateva ori si sa discutam deosebirile cu 
toata sinceritatea si fara prejudecati. Islamul se bazeaza pe ratiune, si nu 
ar trebui sa-l accepti pur si simplu. Chiar si Biblia voastra spune, „Ci , 
cercetati toate lucrurile, si pastrati ce este bun.” [„Tesalonicieni”(5:21)]. 

 
C.: Ai citat chiar acum „carul tras de camile” din Isaia si ai 

concluzionat ca a fost Muhammad. Se anunta sosirea lui si in Biblie? 
 
M.: Sigur. 
 
C.: In Vechiul sau Noul Testament? 
 
M.: In ambele. Dar nu il poti regasi in Biblie atata vreme cat nu crezi 

in Unicitatea lui Dumnezeu. Adica atata vreme cat mai crezi in Treime, 
Divinitatea lui Isus, Filiatia lui Isus, Pacatul Originar si Ispita. Toate 
aceste doctrine create de oameni. Isus a profetit ca oamenii il vor adora in 
van si vor crede in doctrine lansate tot de oameni:” Matei”(15:9) 
„Degeaba Ma cinstesc ei, invatand ca invataturi niste porunci omenesti.”  
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SFANTA BIBLIE 
 
M.: Esti sigur ca Biblia este sfanta? 
 
C.: Da, sunt foarte sigur de aceasta; este Cuvantul Domnului. 
 
M.: Citeste ce a spus” Luca „(1:1-4) despre insemnarile sale:  
 
C.: „Fiindca multi s-au apucat sa alcatuiasca o istorisire amanuntita 

despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, dupa cum ni le-au 
incredintat cei ce le-au vazut cu ochii lor de la inceput, si au ajuns 
slujitori ai Cuvantului, am gasit si eu cu cale prea alesule Teofile, dupa ce 
am facut cercetari cu de amanuntul asupra tuturor acestor lucruri de la 
obarsia lor, sa ti le scriu in sir unele dupa altele, ca sa poti cunoaste astfel 
temeinicia invataturilor, pe care le-ai primit prin viu grai.” 

 
M.: Daca Luca spune ca el insusi n-a fost martor si stiinta sa a 

adunat-o de la alti martori si nu a fost cuvantul Domnului, tot mai crezi ca 
Biblia este cuvantul Lui Dumnezeu? 

 
C.: Poate doar partea aceasta nu este cuvantul Domnului. 
 
M.: Istoria a aratat ca Biblia a suferit multe schimbari in timp. 

Versiunea standard revizuita din 1952 si 1971, noua Biblie Americana 
Standard si Noua Translatie Mondiala a Sfintei Scripturi au eliminat 
anumite versete comparativ cu Versiunea Regelui James. Almanahul 
cititorului a redus Vechiul Testament la 50% si Noul Testament a fost 
condensat cu 25%. Acum cativa ani, teologii Crestini voiau sa purifice 
Biblia. „Sfanta”. Inseamna cumva ca Biblia nu contine greseli? 

 
C.: Da, chiar asa. Dar la ce fel de greseli te referi? 
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M.: Sa presupunem ca un verset sustine ca o anumita persoana a 
murit la varsta de cincizeci de ani si intr-un alt verset se sustine ca aceeasi 
persoana a murit la saizeci de ani, ambele variante pot fi corecte? 

 
C.: Nu, ambele versiuni nu pot fi corecte. Numai una poate fi cea 

corecta, sau ambele sunt gresite. 
 
M.: Daca o carte sfanta contine versete contradictorii, o mai consideri 

sfanta? 
 
C.: Bineinteles ca nu, pentru ca o carte sfanta este o revelatie trimisa 

de Domnul si ar fi imposibil sa contina greseli sau versete contradictorii. 
 
M.: Iti repet ca nu este sfanta. 
 
C.: Adevarat; Sfintenia ei dispare. 
 
M.: Daca-i asa, nu poti avea incredere in ea suta la suta. Care ar 

putea fi atunci cauzele? 
 
C.: Ar putea fi o greseala de transcriere; schimbari intentionate facute 

de calugarii copisti, stergeri sau adaugiri. 
 
M.: Daca exista versete contradictorii in Biblie, o mai consideri 

sfanta? 
 
C.: Nu cred ca Biblia nu este sfanta, din moment ce nu vad nici un 

verset contradictoriu in ea.  
 
M.: Exista multe versete care se contrazic. 
 
C.: In Vechiul sau Noul Testament? 
 
M.: In ambele Testamente. Iata unele dintre acestea: 
1. „II Samuel”(10:18):” Dar Sirienii au fugit dinaintea lui Israel si 

David le-a taiat sapte sute de cai de trasura si patruzeci de mii de calareti; 
a lovit si pe capetenia ostirii lor S’obac care a murit pe loc” 

- „I Cronici”(19:18.) Sirienii au fugit dinaintea lui Israel. David le-a 
ucis caii de la sapte mii de care si patruzeci de mii de pedestrasi, si a 
omorat pe S’ofah, capetenia ostirii.” „I Cronicele”(18:4): „David i-a luat 
o mie de care, sapte mii de calareti, si doua zeci de mii de pedestrasi;” 
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Intrebare: Sapte sute sau sapte mii? Patruzeci de mii de pedestrasi sau 
de calareti? S’obac sau S’ofac? 

 
2. „II Samuel”( 8:9-10) „Toi, imparatul Hamatului, a auzit ca David 

batuse toata ostirea lui Hadadezer, si a trimis pe fiul sau Ioram la 
imparatul David, ca sa-i ureze de bine, si sa-l laude ca a pornit lupta 
impotriva lui Hadadezer si ca l-a batut. Caci Toi era in razboi cu 
Hadadezer. Ioram a adus vase de argint, vase de aur, si vase de arama.”  

- „I Cronicele”(18:9-10): „Tohu, imparatul Hamatului, a auzit ca 
David batuse toata ostirea lui Hadarezer, imparatul Tobei, si a trimis pe 
fiul sau Hadoram la imparatul David sa-i ureze de bine, si sa-l laude ca a 
luptat impotriva lui Haderezer si l-a batut. A trimis de asemenea tot felul 
de vase de aur, de argint si de arama.”  

Intrebare: Toi sau Tohu, Joram sau Hadoram, Hadadezer sau 
Hadarezer? 

 
3. „II Samuel”(8:4) „David i-a luat o mie sapte sute de calareti si 

doua zeci de mii de pedestri;”  
- „I Cronicele”(18:4) David i-a luat o mie de care, sapte mii de 

calareti, si doua zeci de mii de pedestrasi;”  
Intrebare: Sapte sute de calareti sau sapte mii?  
 
4. „II Regi”(8:26) „Ahazia avea douazeci si doi de ani cand a ajuns 

imparat..”  
- „II Cronici”(22:2)” Ahazia avea patruzeci si doi de ani cand a ajuns 

imparat....” 
Intrebare: Douazeci si doi sau patruzeci si doi? 
 
5. „II Cronici”(36:9)” Ioiachin avea opt ani cand a ajuns imparat, si a 

domnit trei luni si zece zile la Ierusalim. El a facut ce este rau inaintea 
Domnului.” 

- „II Regi”(24:8.) “Ioiachin avea optsprezece ani cand a ajuns 
imparat, si a domnit trei luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehusta, 
fata lui Elnatan, din Ierusalim.” 

Intrebare: Optsprezece ani sau opt ani? Trei luni sau trei luni si zece 
zile. 

 
6. „II Samuel”(23:8) „Iata numele vitejilor care erau in slujba lui 

David: Ioseb-Bassebet, Tahchemonitul, unul din fruntasii capeteniilor. El 
si-a invartit sulita peste opt sute de oameni, pe cari i-a omorat dintr-
odata.” 
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- „I Cronicele”( 11:11) ”Iata, dupa numarul lor, vitejii care erau in 
slujba lui David. Iasobeam, fiul lui Hacmoni, unul din capitanii de seama. 
El si-a invartit sulita peste trei sute de oameni, pe care i-a omorat dintr-o 
singura data.”  

Intrebare: Tahchemonitul sau Hacmonitul? Opt sute sau trei sute? 
 
7. „II Samuel”(24:1) „Domnul S-a aprins de manie din nou impotriva 

lui Israel; si a starnit pe David impotriva lor, zicand: “Du-te si fa 
numaratoarea lui Israel si lui Iuda.” 

- „I Cronicele”(21:1) „Satana s-a sculat impotriva lui Israel, si a atatat 
pe David sa faca numaratoarea lui Israel.” 

Intrebare: Asadar Stapanul lui David este Satana? Doamne fereste! 
8. „II Samuel „(6:23) „Si Mical, fata lui Saul, n-a avut copii pana in 

ziua mortii ei.” 
- „II Samuel”(21:8) „Dar imparatul a luat pe cei doi fii, pe care-i 

nascuse lui Saul Ritpa, fata lui Aiia, si anume: Armoni si Mefiboset, si pe 
cei cinci fii, pe care-i nascuse Merab, fata lui Saul, lui Adriel din Mehola, 
fiul lui Barzilai” 

Intrebare: Mical avea copii sau nu? Nota: Numele lui Mical din” II 
Samuel „(21:8) mai apare inca in versiunea Regelui James si in noua 
traducere mondiala a Sfintei Scripturi ,folosita de Martorii lui Jehova, dar 
este schimbat in Merab in Noua Biblie Americana Standard din 1973.  

 
C.: N-am mai vazut aceasta pana acum. Mai sunt si alte exemple de 

acest fel? 
 
M.: Vrei sa afli mai multe? Nu ti-e suficient ca sa-i contesti 

sfintenia? Vezi „Geneza”(6:3): „Atunci Domnul a zis: ‚Duhul Meu nu va 
ramanea pururea in om, caci si omul nu este decat carne pacatoasa: totusi 
zilele lui vor fi de o suta doua zeci de ani.”  

Dar totusi cat de batran era Noe cand a murit? Avea mai mult de 120 
de ani. Vezi „Geneza”(9:29): ”Toate zilele lui Noe au fost de noua sute 
cincizeci de ani; apoi a murit.” Unii Teologi Crestini nu sustin ideea ca 
varsta maxima a unui om ar fi de o suta douazeci de ani ci ca potopul vine 
la o suta douazeci de ani. Chiar si asa nu se potriveste, pentru ca la 
momentul potopului Noe ar fi trebuit sa aiba sase sute douazeci de ani 
(500+120), dar Biblia sustine ca ar fi avut sase sute de ani. Studiaza 
aceste versete –„ Geneza”(5:32): „Noe la varsta de cinci sute de ani...”. 
„Geneza”( 7:6): „Noe era de sase sute de ani, cand a venit potopul pe 
pamant. 

Crestinatatea crede ca Dumnezeu a creat omul dupa chipul si 
asemanarea Lui: alb, negru, sau in alt fel, barbat sau femeie? Aceasta este 
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conform „Genezei” (1:26): „Apoi Dumnezeu a zis: Sa facem om dupa 
chipul Nostru, dupa asemanarea Noastra...” Dar aceasta contrazice pe 
„Isaia” (40:18 si 25): „Cu cine voiti sa asemanati pe Dumnezeu? Si cu ce 
asemanare Il veti asemana?...Cu cine Ma veti asemana, ca sa fiu 
deopotriva cu el?, zice Cel Sfant.” 

Vezi „Psalmul”(89:6): „Caci, in cer, cine se poate asemana cu 
Domnul? si „Eremia” (10:6,7): „Nici unul nu este ca Tine, Doamne!.... 
nici unul nu este ca Tine.”  
 

 
 
 
C.: Dar toate acestea sunt din Vechiul Testament. 
 
M.: Sa trecem la Noul Testament acum. 
- „Ioan”(5:37): „Voi nu I-ati auzit niciodata glasul, nu I-ati vazut 

deloc fata” 
- „Ioan”(14:9): „...Cine M-a vazut pe Mine, A vazut pe Tatal.”  
-„Ioan”(5:31): „Daca Eu marturisesc despre Mine insumi, marturia 

Mea nu este adevarata.” 
„Ioan”(8:14): „...Chiar daca Eu marturisesc despre Mine insumi, 

totusi marturia mea este adevarata;”  
Acestea sunt doar cateva contradictii din Noul Testament. Vom 

descoperi mai multe daca vom discuta impreuna adevarul doctrinelor 
Crestinismului modern precum Trinitatea, Caracterul Divin al lui Isus 
Christos, Filiatia Divina a lui Isus Christos, Pacatul Originar si Ispita, ca 
sa nu mentionam degradarea multor Profeti din Biblie ca adoratori ai unor 
false zeitati si acuzarea lor de incest, viol si adulter. 

 
C.: Unde gasesti asa ceva in Biblie? 
 
M.: Noe este aratat a fi aparut beat in asa hal incat s-a dezbracat in 

prezenta fiilor sai mari.”Geneza”(9:23-24): „Atunci Sem si Iafet au luat 
mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndaratelea, si au acoperit 
goliciunea tatalui lor; fiindca fetele le erau intoarse inapoi, n-au vazut 
goliciunea tatalui lor. Noe s-a trezit din ameteala vinului, si a aflat ce-i 
facuse fiul sau cel mai tanar.”  

Solomon a fost acuzat nu doar ca avea harem mare, ci si ca adora alte 
zeitati: ”I Regi”(11:9-10): „Domnul S-a maniat pe Solomon, pentru ca isi 
abatuse inima de la Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se aratase de 
doua ori. In privinta aceasta, ii spusese sa nu mearga dupa alti Dumnezei; 
dar Solomon n-a pazit poruncile Domnului.”  
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Aaron, ca Profet care il insotise pe fratele sau Moise la Faraon, a fost 
acuzat de impodobirea vitelului de aur al Israelitilor pentru adoratie. 
”Exodul”(32:4): „El i-a luat din mainile lor, a batut aurul cu dalta, si a 
facut un vitel turnat. Si ei au zis: ,,Israele! iata dumnezeul tau, care te-a 
scos din tara Egiptului.” 

Poti citi despre legatura profetului Lot cu fiicele sale ”Geneza„ 
(19:36): „Cele doua fete ale lui Lot au ramas astfel insarcinate de tatal 
lor.” 

Vei citi despre un Profet, care a fost casatorit cu doua surori in 
acelasi timp. „Geneza” (29:16,28): „Laban insa avea doua fete; cea mai 
mare se numea Lea si cea mai mica Rahela. Iacov a facut asa, si a ispravit 
saptamana cu Lea; apoi Laban i-a dat de nevasta pe fiica-sa Rahela.”  

Si alt Profet acuzat de adulter, „II Samuel”(11:4-5): „Si David a 
trimis niste oameni s-o aduca. Ea a venit la el, si el s-a culcat cu ea. Dupa 
ce s-a curatit de necuratenia ei, ea s-a intors acasa. Femeia a ramas 
insarcinata si a trimis vorba lui David zicand: „Sunt insarcinata.;”  

Intrebarea mea este: Cum putea David atunci sa fie acceptat in 
genealogia lui Isus cand a inceput cu o persoana care a comis adulter? 
Fereasca Allah! Aceasta nu vine oare in contradictie cu cele mentionate 
in „Deuteronomul”(23:2): „Cel nascut din curvie sa nu intre in adunarea 
Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui sa nu intre in adunarea 
Domnului”  

Un alt presupus incest, insotit de viol, a fost faptuit de Ammon, fiul 
lui David, asupra surorii sale vitrege,Tamar.” II Samuel”(13:14): „Dar el 
n-a vrut sa o asculte; a silit-o. A necinstit-o si s-a culcat cu ea.”  

O alta relatie extraconjugala a avut-o Absalom cu, concubina lui 
David, ni se relateaza in „II Samuel”(16:22): ”Au intins un cort pentru 
Absalom pe acoperis, si Absalom a intrat la tiitoarele tatalui sau, in fata 
intregului Israel”. Nu cred ca cineva pe lumea aceasta ar putea sa se 
comporte astfel, nici macar barbarii. 

Alt incest, intre Iuda si Tamar, nora sa: Iuda, in drumul sau spre 
Timnath sa-si tunda oile, o zari pe Tamar; crezu ca este o desfranata, caci 
ea avea fata acoperita „Geneza”(38:18): El a raspuns: ,,Ce zalog sa-ti 
dau?” Ea a zis: ,,Inelul tau, lantul tau, si toiagul pe care-l ai in mana.” El i 
le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea; si ea a ramas insarcinata de la el”.  

Desi Evreii si Musulmanii sunt mari dusmani, nici un Musulman nu 
ar indrazni sa scrie o carte si sa puna in seama unui Profet Israelit precum 
Iuda, David, Isus etc., faptele imorale. 

Toti Profetii au fost trimisi de Allah pentru calauzirea omenirii. Tu 
crezi ca Dumnezeu a trimis oameni nepotriviti pentru calauzire? 

 
C.: Nu cred aceasta. Dar tu nu crezi in Biblie? 
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M.: Noi credem in toate Cartile Sfinte, dar in forma lor originala. 

Dumnezeu a trimis fiecarei natiuni un Profet de avertizare, si pe unii 
dintre ei cu o Scriptura ca indrumare pentru fiecare natiune in parte. 
Suhuful lui Avraam, Tora (parte a Vechiului Testament) a lui Moise, 
Psalmii lui David si Evanghelia lui Isus. Nici una dintre aceste carti sfinte 
nu si-a pastrat forma originala in prezent. Conform planului original al lui 
Allah, Atotputernicul l-a trimis in cele din urma pe Muhammad (Pacea 
Asupra Sa), ca Ultimul dintre Profeti cu Sfantul Coran drept calauza a 
intregii omeniri, oriunde si oricand. 

Isus insusi a zis ca el a fost trimis doar pentru Israeliti 
„Matei”(15:24): ,,Eu nu sunt trimis decat la oile pierdute ale casei lui 
Israel.” De asemenea,” Matei „(1:21): „Ea va naste un Fiu, si-i vei pune 
numele Isus, pentru ca El va mantui pe poporul Lui de pacatele sale.” El 
chiar a spus ca nu a venit sa opereze schimbari ci sa implineasca.” 
Matei”(5:17-18): „Sa nu credeti ca am venit sa stric Legea sau Proorocii; 
am venit nu sa stric, ci sa implinesc. Caci adevarat va spun, cata vreme nu 
va trece cerul si pamantul, nu va trece o iota sau o frantura de slova din 
Lege, inainte ca sa se fi intamplat toate lucrurile.”  

 
C.: Dar in „Marcu”(16:15): Apoi le-a zis: „Duceti-va in toata lumea, 

si propovaduiti Evanghelia la orice faptura.”  
 
M.: Aceasta contrazice cele mai sus mentionate in „Matei”(15:24): 

„Drept raspuns, El a zis: „Eu nu sunt trimis decat la oile pierdute ale casei 
lui Israel.” si „Matei”(1:21):” Ea va naste un Fiu, si-i vei pune numele 
Isus, pentru ca El va mantui pe poporul Lui de pacatele sale.” 

In al doilea rand, „Marcu”(16:9-20): „Isus, dupa ce a inviat, in 
dimineata zilei dintai a saptamanii, S-a aratat mai intai Mariei Magdalena, 
din care scosese sapte draci. Ea s-a dus si a dat de stire celor ce fusesera 
impreuna cu El, care plangeau si se tanguiau. Cand au auzit ei ca este viu 
si ca a fost vazut de ea, n-au crezut-o. Dupa aceea, S-a aratat, intr-alt 
chip, la doi dintre ei, pe drum, cand se duceau la tara. Acestia s-au dus de 
au spus lucrul acesta celorlalti, dar nici pe ei nu i-au crezut. In sfarsit, S-a 
aratat celor unsprezece, cand sedeau la masa; si i-a mustrat pentru 
necredinta si impietrirea inimii lor, pentru ca nu crezusera pe cei ce-L 
vazusera inviat. Apoi le-a zis: „Duceti-va in toata lumea, si propovaduiti 
Evanghelia la orice faptura. Cine va crede si se va boteza, va fi mantuit; 
dar cine nu va crede, va fi osandit. Iata semnele cari vor insoti pe cei ce 
vor crede: in Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi in limbi noi; vor lua 
in mana serpi; daca vor bea ceva de moarte, nu-i va vatama; isi vor pune 
mainile peste bolnavi, si bolnavii se vor insanatosi”. Domnul Isus, dupa 



D I A L O G U L  M U S U L M A N  -  C R E S T I N  

 

 
27 

ce a vorbit cu ei, S-a inaltat la cer, si a sezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar 
ei au plecat si au propovaduit pretutindeni. Domnul lucra impreuna cu ei, 
si intarea Cuvantul prin semnele, cari-l insoteau. Amin.” a fost exclus din 
multe Biblii. Noua Biblie Americana Standard aseaza aceasta parte intre 
paranteze si publica urmatorul comentariu: „Unele manuscrise foarte 
vechi omit versetele 9-20”. Noua traducere mondiala a cartilor sfinte 
,folosita de Martorii lui Jehova admite ca anumite manuscrise stravechi 
adauga o concluzie lunga sau scurta dupa” Marcu”(16:8), iar unele o 
omit. Iar Versiunea Revizuita Standard publica urmatoarea nota de 
subsol: „Unele dintre cele mai vechi autoritati incheie cartea la sfarsitul 
versetului 8...” Aceasta mai inseamna ca Invierea nu este adevarata, asa 
cum este ea descrisa in „Marcu”(16:9). 

C.: Dar Isus spune in „Matei”(28:19): „Duceti-va si faceti ucenici din 
toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului 
Duh.” Prin urmare Du-te si predica tuturor natiunilor... 

 
M.: Toate natiunile, trebuie explicate ca fiind toate cele 12 triburi ale 

Israelului; altfel se contrazice cu ”Matei”(15:24): „Drept raspuns, El a 
zis: „Eu nu sunt trimis decat la oile pierdute ale casei lui Israel.” Si 
”Matei” (1:21): „Ea va naste un Fiu, si-i vei pune numele Isus, pentru ca 
El va mantui pe poporul Lui de pacatele sale.”. Ce crezi despre Biblie 
acum? 

 
C.: Credinta mea in ea incepe sa se clatine acum. 
 
M.: Sunt sigur ca vei fi convins de autenticitatea Islamului dupa ce 

vom discuta diferentele. 
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DOCTRINA TRINITATII 
 
M.: Mai crezi in Trinitate? 
 
C.: Sigur; sta scrisa in Prima Epistola a lui ”Ioan”(5:7,8): ”Caci trei 

sunt care marturisesc in cer: Tatal, Cuvantul si Duhul Sfant, si acesti trei 
una sunt. Si trei sunt care marturisesc (pe pamant): Duhul, apa si sangele, 
si acesti trei sunt una in marturisirea lor.”  

 
M.: O, aceasta se gaseste in Versiunea Regelui James, autorizata in 

1611, si reprezinta cea mai puternica dovada cu privire la Doctrina 
Trinitatii. Dar in prezent aceasta parte, „Tatal, Cuvantul, si Sfantul Duh: 
si acesti trei una sunt”, a fost eliminata din Versiunea Standard Revizuita 
din 1952 si 1971 si in multe alte Biblii, deoarece era o glosa, care se 
abatuse de la textul grecesc. 

„I Ioan” (5:7 si 8), in Noua Biblie Americana Standard citeaza 
urmatoarele: „Spiritul este dovada, pentru ca Spiritul este adevar. Prin 
urmare sunt trei elemente prezente in toate, Spiritul, apa si sangele, si 
toate trei sunt in armonie.” De asemenea, in Noua Traducere Mondiala a 
Sfintei Scripturi folosita de martorii lui Jehova, vei gasi: „Caci sunt trei 
elemente prezente pretutindeni, spiritul, apa si sangele, si toate trei sunt in 
armonie.” Pot intelege ca nu stiai ca aceasta parte importanta a fost 
inlaturata, dar ma mira cum de multi preoti si predicatori nu au cunostinta 
de acest lucru. 

Trinitatea nu este un cuvant Biblic, cuvantul Trinitate nici macar nu 
figureaza in Biblie sau in dictionarele Biblice, nu a fost predicat niciodata 
de Isus si nici macar mentionat de aceasta vreodata. Nu exista nici o baza 
sau dovada de orice fel cu privire la acceptarea Trinitatii. 
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C.: Dar in ”Matei” (28:19): „Duceti-va si faceti ucenici din toate 
neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului 
Duh.” inca gasim: „... botezandu-i in numele Tatalui, si al Fiului, si al 
Sfantului Duh”. Partea aceasta nu a fost inca inlaturata; nu este oare 
aceasta o dovada a Trinitatii? 

 
M.: Nu. Daca pomenesti de trei persoane care stau sau mananca 

impreuna, aceasta inseamna ca formeaza o singura persoana? Nu. 
Formula de Trinitate dupa Atanasius, un diacon egiptean din Alexandria, 
a fost acceptata de Sfatul din Niceea in anul 325, cu peste trei secole de la 
plecarea lui Isus. Fara indoiala ca paganismul roman a influentat aceasta 
doctrina a zeului cu tripla alcatuire; Sabatul a fost mutat duminica; 25 
decembrie, care era ziua de nastere a zeului soarelui Mithra, a fost 
introdusa ca zi de nastere a lui Isus Christos, desi Biblia predica in mod 
clar si interzicea impodobirea pomilor de Craciun in ”Eremia” (10:2-5): 
Asa vorbeste Domnul: „Nu va luati dupa felul de vietuire al neamurilor, 
si nu va temeti de semnele cerului, pentru ca neamurile se tem de ele. 
Caci obiceiurile popoarelor sunt desarte. Taie un lemn din padure; mana 
mesterului il lucreaza cu securea; il impodobeste cu argint si aur, si ei il 
tintuiesc cu cuie si ciocane, ca sa nu se clatine. Dumnezeii acestia sunt ca 
o sperietoare de pasari intr-un ogor de castraveti (Sau: ca un stalp tras la 
strung), si nu vorbesc; sunt dusi de altii, pentru ca nu pot sa mearga.” „Nu 
va temeti de ei, caci nu pot sa faca nici un rau, si nu sunt in stare sa faca 
nici un bine.”  

Deoarece Crestinatatea s-a abatut mult de la adevaratele invataturi ale 
lui Isus, Allah si-a trimis Ultimul Profet, Muhammad, pentru intregirea 
planului sau, in semn de corectare a tuturor acestor schimbari: calendarul 
roman al lui Iulian a fost introdus ca era Crestina; carnea de porc 
neinterzisa; circumcizia abolita de Pavel „Galatienii”(5:2): „Iata, eu, 
Pavel, va spun ca, daca va veti taia imprejur, Hristos nu va va folosi la 
nimic.” 

 
Sfantul Coran avertizeaza in (Sura 5:73): „Necredinciosi sunt si aceia 

care spun: „Dumnezeu este al treilea din trei, caci nu exista Dumnezeu in 
afara de (Allah) cel Unic si de nu vor inceta sa vorbeasca astfel, ii va 
atinge si pe cei necredinciosi dintre ei pedeapsa dureroasa.”  

Tot mai crezi in Trinitatea pe care Isus nu a predicat-o niciodata? 
 
C.: Dar Dumnezeu si Isus sunt unul.”Ioan” (14:11): „Credeti-Ma ca 

Eu sunt in Tatal, si Tatal este in Mine; credeti cel putin pentru lucrarile 
acestea.”  
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M.: Citeste atunci „Ioan” (17:21): 
 
C.: „Ma rog ca toti sa fie una, cum Tu, Tata, esti in Mine, si Eu in 

Tine; ca, si ei sa fie una in noi, pentru ca lumea sa creada ca Tu M-ai 
trimis.” 

 
M.: Este clar aici ca Dumnezeu si Isus sunt una, dar si ca discipolii 

sunt una in Isus si Dumnezeu. Daca Isus este Dumnezeu pentru ca el este 
parte din Dumnezeu, de ce nu sunt si discipolii Dumnezeu, daca ei sunt 
parte din Dumnezeu ca si Isus? Daca Dumnezeu, Isus si Sfantul Duh 
formeaza un tot al Trinitatii, atunci cu discipolii inclusi ar trebui sa 
formeze un tot dumnezeiesc al celor 15. 

 
C.: Dar Isus este Dumnezeu dupa ”Ioan” (14:9): „...Cine M-a vazut 

pe Mine, a vazut pe Tatal.”  
 
M.: Studiaza acum contextul – ce este inainte si dupa acest citat: 

”Ioan” (14:8,9): ”Doamne, i-a zis Filip, arata-ne pe Tatal, si ne este de 
ajuns. ”Isus i-a zis: ,,De atata vreme sunt cu voi, si nu M-ai cunoscut, 
Filipe? Cine M-a vazut pe Mine, a vazut pe Tatal. Cum zici tu dar: 
„Arata-ne pe Tatal?” 

Asa ca, in cele din urma Isus l-a intrebat pe Filip cum sa-i arate 
chipul lui Dumnezeu discipolilor, lucru care nu este posibil. Ar trebui sa 
crezi in Dumnezeu admirandu-i creatia: soarele, luna, toate fiintele, si pe 
Isus insusi care a fost creat de Dumnezeu. El a spus ”Ioan” (4:24): 
„Dumnezeu este Spirit” si „Ioan” (5:37): „Si Tatal, care M-a trimis, a 
marturisit El insusi despre Mine. Voi nu I-ati auzit niciodata glasul, nu I-
ati vazut deloc fata; ”Cum poti vedea atunci un spirit? Ei l-au vazut pe 
Isus si nu pe Dumnezeu. De asemenea, Pavel a spus ”I Timotei” (6:16): 
„singurul care are nemurirea, care locuieste intr-o lumina, de care nu poti 
sa te apropii, pe care nici un om nu L-a vazut, nici nu-L poate vedea, si 
care are cinstea si puterea vecinica! Amin.” Deci ceea ce poti tu vedea nu 
este nicicand Dumnezeu. 

Sfantul nostru Coran spune (Sura 6:103) „Privirile nu-L ajung, insa 
El prinde toate privirile. El este Cel Bland si Bine Stiutor!”  

 
C.: Sincer sa fiu, e cam dificil sa neg ceea ce am fost invatat inca din 

copilarie. 
 
M.: Poate ca urmatoarele intrebari te vor face sa intelegi mai bine 

semnificatia Trinitatii: Ce este Sfantul Spirit? 
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C.: Sfantul Spirit este Sfantul Duh si este de asemenea Dumnezeu. 
Am fost invatati ca Tatal este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Sfantul 
Duh este Dumnezeu. Nu ne este permis sa avem Trei Zei, ci doar Un 
Dumnezeu. 

 
M.: Citeste ”Matei”(1:18): 
 
C.: „Iar nasterea lui Isus Hristos a fost asa: Maria, mama Lui, era 

logodita cu Iosif; si inainte ca sa locuiasca ei impreuna, ea s-a aflat 
insarcinata de la Duhul Sfant.”  

 
M.: Compara acum cu ”Luca”(1:26,27). 
 
C.: „In luna a sasea, ingerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu intr-o 

cetate din Galilea, numita Nazaret, la o fecioara logodita cu un barbat, 
numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.” 

 
M.: Asadar in miraculoasa nastere a lui Isus, Matei il mentioneaza pe 

Duhul Sfant si Luca pe arhanghelul Gabriel. Care este Sfantul Duh 
atunci? 

 
C.: Sfantul Duh este arhanghelul Gabriel. 
 
M.: Mai crezi inca in Trinitate? 
 
C.: Dumnezeu este Dumnezeu, Sfantul Duh sau Sfantul Spirit este 

arhanghelul Gabriel, si Isus este... 
 
M.: Da-mi voie sa te ajut: Isus este un Profet, fiul Mariei. 
 
C.: Cum poti rezolva ceea ce noi numim un mister? 
 
M.: Noi folosim Sfantul Coran ca standard pentru a corecta 

schimbarile aduse de oameni cartilor sfinte revelate anterior. Daca poti 
crede acum in Unul Dumnezeu, si in Isus, fiul Mariei, de ce nu faci un 
pas mai departe si nu-l accepti pe Muhammad ca pe Ultimul Trimis? 
Citeste Shahadah sau Marturia, mai intai in engleza, apoi in araba. 

 
C.: Marturisesc ca nu exista alta zeitate in afara de Allah, care nu are 

asociati, si Muhammad este supusul Sau umil si trimis. „As-hadu an-la 
illaha illallahu wahdahu la sereeka lahu wa as-hadu anna Muhammadan 
'abduhu wa rasuluhu”.  
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Dar ce fac cu stra-strabunicii mei? Mi-ar placea sa stau alaturi de ei; 
toti au fost Crestini. 

 
M.: Avraam si-a parasit parintii si stra-strabunicii cand i-a fost 

revelat Adevarul, adica Islamul. Fiecare este responsabil pentru sine. 
Poate ca Adevarul nu s-a aratat stramosilor tai la fel de clar cum ti se 
arata tie acum. Sfantul Coran graieste in (Sura 17:15): “Cel care urmeaza 
cale cea dreapta, o urmeaza numai pentru sine insusi. Si nu va purta [un 
suflet] incarcat povara altuia si Noi nu am pedepsit [niciodata un neam] 
inainte de a-i trimite un profet.” Asa ca adevarul a ajuns pana la tine 
acum si din acest moment intervine decizia ta. 

 
 
C.: Nu este posibila atat acceptarea Islamului cat si a Crestinismului?  
 
M.: Asumarea unei religii este libera. Poti proceda oricum doresti, 

dar daca combini ambele religii, nu te-ai supus inca lui Allah. Esti totusi 
un necredincios, asa cum declara El in (Sura 4:150-152): “Aceia care nu 
cred in Allah si in trimisii Sai si vor sa-l separe pe Allah de trimisii Sai 
zicand: “Noi credem in unii dintre ei, dar nu credem in altii si voiesc sa 
gaseasca un drum de mijloc, aceia sunt in adevar necredinciosi si pentru 
cei necredinciosi am pregatit Noi pedeapsa rusinoasa. Acelora care cred 
in Allah si in trimisii Sai si nu fac deosebire intre ei [intre trimisi], acelora 
le vom darui rasplata cuvenita lor, caci Allah este Iertator si Indurator.” 
Imi vei da dreptate mai tarziu daca vom continua discutia. 

 
C.: Daca nu depunem marturie sau Shahadah, inseamna ca nu suntem 

convertiti?  
 
M.: De indata ce ajungi la maturitate si devii apt din punct de vedere 

mental, esti angajat fie ca depui marturie fie ca nu. Allah nu a creat in van 
aceasta lume, te-a inzestrat cu simturi spre a face diferenta intre bine si 
rau. A trimis numerosi Profeti pentru a ne avertiza. Am fost creati sa il 
slavim si sa ne intrecem unii cu ceilalti in fapte bune pe aceasta lume. 

(Sura 3:191): “…Doamne, n-ai facut acestea in desert! Slava Tie!..” 
(Sura 90:8-10): ”oare nu i-am dat lui doi ochi si o limba si doua buze 

si nu i-am dat lui doua drumuri?  
(Sura 51:56): „Eu nu i-am creat pe djini si oameni decat pentru ca ei 

sa Ma adore.” Fiecare fapta placuta lui Allah inseamna adorarea Lui. 
(Sura 18:7): „Noi am facut ceea ce se afla pe pamant podoaba pentru 

el, pentru a-i incerca [pe oameni si a sti] care dintre savarsesc cele mai 
bune fapte.”  
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DOCTRINA CARACTERULUI DIVIN AL LUI ISUS 
CHRISTOS 

 
M.: Isus este Dumnezeu? 
 
C.: Da. In Evanghelia dupa ”Ioan” (1:1): ”La inceput era Cuvantul, si 

Cuvantul era cu Dumnezeu, si Cuvantul era Dumnezeu.” 
 
M.: Am convenit ca Sfanta Scriptura nu ar trebui sa contina 

contradictii. In cazul in care exista doua versete contradictorii, atunci 
numai unul dintre acestea poate fi adevarat; amandoua nu pot fi adevarate 
niciodata sau fie sunt amandoua gresite. 

Isus este asadar Dumnezeu dupa „Ioan” (1:1). Atunci cati zei exista? 
Doi cel putin. Aceasta vine in contradictie cu multe Pasaje din Biblie:  

„Deuteronom” (4:39): „Sa stii dar in ziua aceasta, si pune-ti in inima 
ca numai Domnul este Dumnezeu, sus in cer si jos pe pamant, si ca nu 
este alt Dumnezeu afara de El”. 

„Deuteronom” (6:4): ”Asculta, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, 
este singurul Domn.”  

„Isaia” (43:10-11): „Voi sunteti martorii Mei, - zice Domnul, - voi si 
Robul Meu pe care L-am ales, ca sa stiti, ca sa Ma credeti si sa intelegeti 
ca Eu sunt: inainte de Mine n-a fost facut nici un Dumnezeu, si dupa 
Mine nu va fi, Eu, Eu sunt Domnul, si afara de Mine nu este nici un 
Mantuitor!” 

„Isaia” (44:6): ”Astfel zise Domnul... Sunt primul si sunt si ultimul; 
nu exista alt Zeu in afara de mine”. 

„Isaia” (5:18): ”Caci asa grai Domnul care a creat cerurile; 
Dumnezeu insusi care a alcatuit pamanturile; care i-a dat nastere si pe 
care nu l-a creat in desert ci pentru a fi locuit: Eu sunt Stapanul; si nu 
exista nimeni altul”.  
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Numai din ”Isaia” (45:18), putem trage concluzia ca Dumnezeu 
singurul este Creatorul si nimeni altcineva, nici macar Isus nu a participat 
la creatie. 

 
A se vedea mai departe:  
 
„Deuteronom” (4:35): „Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca 

sa cunosti ca numai Domnul este Dumnezeu si ca nu este alt Dumnezeu 
afara de El.”; 

„Exodul” (8:10): „Si Moise a zis: Asa va fi, ca sa stii ca nimeni nu 
este ca Domnul, Dumnezeul nostru.”;  

„II Samuel” (7:22): „Ce mare esti Tu, Doamne Dumnezeule! Caci 
nimeni nu este ca Tine, si nu este alt Dumnezeu afara de Tine, dupa tot ce 
am auzit cu urechile noastre” 

„I Regi” (8:23): „Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus in ceruri, nici 
jos pe pamant: Tu tii legamantul si indurarea fata de robii Tai, cari umbla 
inaintea Ta din toata inima lor!”; 

„I Cronicele” (17:20): „Doamne! nimeni nu este ca Tine, si nu este 
alt Dumnezeu afara de Tine, dupa tot ce am auzit cu urechile noastre”. 

 „Psalmi” (86:8): „Nimeni nu este ca Tine intre dumnezei, Doamne, 
si nimic nu seamana cu lucrarile Tale.” 

„Psalmi” (89:6): „Caci, in cer, cine se poate asemana cu Domnul? 
Cine este ca Tine intre fiii lui Dumnezeu?”.  

„Psalmi” (113:5): „Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care 
locuieste atat de sus?” 

„Osea” (13:4): „Dar Eu sunt Domnul, Dumnezeul tau, din tara 
Egiptului incoace. Tu cunosti ca nu este alt Dumnezeu afara de Mine, si 
nu este alt Mantuitor afara de Mine.”  

„Zaharia” (14:9): „ Si Domnul va fi imparat peste tot pamantul. In 
ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, si Numele Lui va fi singurul 
Nume.” 

 
C.: Dar acestea toate sunt din Vechiul Testament. Exista ele si in 

Noul Testament? 
 

         M:. Desigur. Citeste in ”Marcu” (12:29): „Isus i-a raspuns: Cea 
dintai este aceasta: „Asculta, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un 
singur Domn”. 

„I Corintieni” (8:4): ”...stim ca in lume un idol este tot una cu nimic, 
si ca nu este decat un singur Dumnezeu.” 

„Timotei” (2:5): „Caci exista un Zeu unic si un mediator intre 
Dumnezeu si oameni, omul Isus Christos”. 
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Priveste expresia „omul Isus Christos”. Acum fie poti spune ca 
”Ioan” (1:1) are dreptate, iar toate celelalte versete sunt gresite fie invers. 

 
   C.: Greu de spus! 
 
  M.: Haide sa vedem lucrurile din punct de vedere Coranic, si acesta 

corespunde cu ceea ce Isus insusi spunea in Biblie. Isus apare de cateva 
ori mentionat in Coran ca fiind Cuvantul lui Allah. In Sura (3:39): 
„Atunci, l-au chemat ingerii, in vreme ce el se ruga, stand in picioare, in 
templu, [zicandu-i]: „Iata Allah ti-l vesteste pe Yahia, care va intari un 
cuvant al lui Allah. [Si el va fi] un barbat nobil, neprihanit, un profet 
dintre cei evlaviosi.”  

In aceeasi Sura 3, se mentioneaza din nou in versetul 45 „[Adu-ti 
aminte] cand ingerii au zis: „O, Maria! Allah iti vesteste [un copil ce vine 
cu] un cuvant din partea lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, 
maret in aceasta lume ca si in lumea de Apoi si unul dintre cei mai 
apropiati [de Allah].” In ambele versete din Sfantul Coran, Isus este 
numit de asemenea Cuvantul lui Allah, si anume Cuvantul care vine de la 
Allah, in legatura cu ”I Corintieni” (3:23): „Si voi sunteti ai lui Hristos, 
iar Hristos este al lui Dumnezeu.” „Ioan” (1:1), trebuia sa fi scris de 
asemenea: „... si Cuvantul era – a lui - Dumnezeu.” Greseala ar fi putut 
interveni in traducerea din aramaica in greaca in mod deliberat sau nu. In 
limba greaca, Theos inseamna Dumnezeu, dar Theou inseamna al lui 
Dumnezeu. (a se consulta Dictionarul Grecesc, Biblia Greceasca sau 
Mentiuni despre Profetul Muhammad in Biblie de Prof. AbduL-Ahad 
Dawud, fost episcop de Uramiah, pagina 16). O diferenta de numai o 
litera, dar cu, consecinte insemnate. 

 
C.: De ce este numit Isus „Cuvantul lui Dumnezeu” in ambele 

Scripturi? 
 
M.: Crearea lui Isus in pantecul Mariei a fost facuta fara ajutorul 

spermei, doar prin decizia lui Allah: „Fii!”, asa cum se mentioneaza in 
aceeasi (Sura 3:47): „Ea a zis: „Doamne, cum sa am un copil fara sa ma fi 
atins un barbat?” I-a raspuns El: „Intocmai asa!” Allah creeaza ceea ce 
voieste El. Cand El hotaraste un lucru, El spune doar „Fii!” si el este de 
indata!”  

 
C.: Isus este Dumnezeu pentru ca este plin cu Duh Sfant. 
 
M.: De ce nu-i consideri si pe alti oameni de origine divina care sunt 

de asemenea plini cu Duh Sfant? ”Faptele Apostolilor” (11:24): “Caci 
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Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfant si de credinta. Si destul 
de mult norod s-a adaos la Domnul.”  

“Fapte” (5:32): “Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca si Duhul 
Sfant, pe care l-a dat Dumnezeu celor ce asculta de El.”  

 
Vezi mai departe:  
 
“Faptele Apostolilor” (6:5): „Vorbirea aceasta a placut intregii 

adunari. Au ales pe Stefan, barbat plin de credinta si de Duhul Sfant, pe 
Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena si pe Nicolae, un 
prozelit din Antiohia.”,  

“II Petru“ (1:21): „Caci nici o proorocie n-a fost adusa prin voia 
omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, manati de Duhul Sfant.” 

“II Timotei” (1:14): “Lucrul acela bun care ti s-a incredintat, pazeste-
l prin Duhul Sfant, care locuieste in noi.”;  

“I Corinteni” (2:16): „Caci‚ cine a cunoscut gandul Domnului, ca sa-I 
poata da invatatura? Noi insa avem gandul lui Hristos.”; 

„Luca” (1:14): „El va fi pentru tine o pricina de bucurie si veselie, si 
multi se vor bucura de nasterea lui.” 

 
C.: Dar Isus a fost umplut cu Duhul Sfant cat inca se afla in pantecele 

mamei sale. 
 
M.: Acelasi lucru este valabil si pentru Ioan Botezatorul, ”Luca„ 

(1:13,15): „Dar ingerul i-a zis: ,,Nu te teme Zahario; fiindca rugaciunea ta 
a fost ascultata. Nevasta-ta Elisaveta iti va naste un fiu, caruia ii vei pune 
numele Ioan. Caci va fi mare inaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici 
bautura ametitoare, si se va umplea de Duhul Sfant, inca din pantecele 
maicii sale.”  

 
C.: Dar Isus putea face miracole. A hranit o mie de oameni cu cinci 

paini si doi pesti.  
 
M.: La fel s-a intamplat si in cazul lui Elisha si Elijah. Elijah a hranit 

o suta de oameni cu 20 de paini de secara si cativa panusi de grau. 
“II Regi” (4:44): „Atunci le-a pus painile inainte; si au mancat si le-a 

mai si ramas, dupa cuvantul Domnului.” Elisha a asigurat cresterea 
cantitativa a uleiului unei vaduve. ”II Regii” (4:7): “Ea s-a dus de a spus 
omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Si el a zis: ,,Du-te de vinde 
untdelemnul, si plateste-ti datoria; iar cu ce va ramanea, vei trai tu si fiii 
tai.”  
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Vezi de asemenea si ”I Regi” (17:16) „Faina din oala n-a scazut, si 
untdelemnul din ulcior nu s-a imputinat, dupa cuvantul pe care-l rostise 
Domnul prin Ilie.”  

De asemenea, in ”I Regi I” (17:6): „Corbii ii aduceau paine si carne 
dimineata, si paine si carne seara, si bea apa din parau.”  

 
C.: Dar Isus putea sa vindece lepra. 
 
M.: Tot Elisha i-a spus lui Naaman, care era un lepros, sa se spele in 

raul Iordanului „II Regi”: „S-a pogorat atunci si s-a cufundat de sapte ori 
in Iordan, dupa cuvantul omului lui Dumnezeu; si carnea lui s-a facut 
iarasi cum este carnea unui copilas, si s-a curatit.”  

 
C.: Dar Isus putea sa faca un orb sa vada din nou. 
 
M.: La fel a facut si Elisei ”II Regi” (6:17): „Elisei s-a rugat, si a zis: 

„Doamne, deschide-i ochii sa vada. Si Domnul a deschis ochii 
slujitorului, care a vazut muntele plin de cai si de care de foc imprejurul 
lui Elisei.” 

„II Regi” (6:20): ”Cand au intrat in Samaria, Elisei a zis: „Doamne, 
deschide ochii oamenilor acestora, sa vada! Si Domnul le-a deschis ochii, 
si au vazut ca erau in mijlocul Samariei.”  

 
De asemenea, s-a spus despre Elisei ca poate cauza orbirea: 
 
„II Regi” (6:18): „Sirienii s-au pogorat la Elisei. El a facut atunci 

urmatoarea rugaciune catre Domnul: ”Loveste, rogu-Te, pe poporul 
acesta cu orbire.” Si Domnul i-a lovit cu orbire, dupa cuvantul lui Elisei.” 

 
C.: Isus putea sa-i invie pe morti. 
 
M.: Compara cu Ilie „I Regi” (17:22): „Domnul a ascultat glasul lui 

Ilie, si sufletul copilului s-a intors in el, si a inviat.”  
Compara si cu Elisei „II Regi” (4:34): „S-a suit si culcat pe copil; si-a 

pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mainile lui pe mainile lui, si s-a 
intins peste el. Si trupul copilului s-a incalzit.”  

Chiar si ramasitele lui Elisei puteau sa readuca la viata un cadavru 
doar atingandu-l ”II Regi” (13:21): „Si, pe cand ingropau un om, iata ca 
au zarit una din aceste cete, si au aruncat pe omul acela in mormantul lui 
Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei, si a inviat si s-a sculat pe 
picioare.”  
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C.: Dar Isus mergea pe apa. 
 
M.: Moise si-a intins bratele peste mare ”Exodul” (14:22): „Copiii lui 

Israel au trecut prin mijlocul marii ca pe uscat, si apele stateau ca un zid 
la dreapta si la stanga lor.”  

 
C.: Dar Isus putea alunga demonii. 
 
M.: Isus insusi admite ca si alti oameni o puteau face „Matei” 

(12:27): „Si daca Eu scot afara dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii vostri 
cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecatorii vostri.” Si ”Luca ”(11:19): 
„Si daca eu scot dracii cu Beelzebul, fiii vostri cu cine ii scot? De aceea ei 
insisi vor fi judecatorii vostri.”  

De asemenea si discipolii puteau alunga demonii dupa cum a spus 
Isus: „Matei” (7:22): „Multi Imi vor zice in ziua aceea: „Doamne, 
Doamne! N-am proorocit noi in Numele Tau? N-am scos noi draci in 
Numele Tau? Si n-am facut noi multe minuni in Numele Tau?”  

Chiar si profeti falsi pot face minuni, dupa cum profetea insusi Isus 
„Matei„ (24:24): „Caci se vor scula Hristosi mincinosi si prooroci 
mincinosi; vor face semne mari si minuni, pana acolo incat sa insele, daca 
va fi cu putinta, chiar si pe cei alesi.”  

 
C.: Dar Ilie si Elisei au facut minuni prin rugaciunile catre Domnul. 
 
M.: Isus de asemenea a facut miracole prin bunavointa Domnului, 

dupa cum a spus el insusi „Ioan” (5:30): „Eu nu pot face nimic de la Mine 
insumi...” si ”Luca„ (11:20): „Dar, daca Eu scot dracii cu degetul lui 
Dumnezeu, Imparatia lui Dumnezeu a ajuns pana la voi.”  

 
Toate miracolele infaptuite de Isus fusesera facute de profeti 

anteriori, discipoli, si chiar si necredinciosi. Pe de alta parte, Isus nu putea 
face o lucrare mareata acolo unde era necredinta ”Marcus” (6:5,6): „N-a 
putut sa faca nici o minune acolo, ci doar Si-a pus mainile peste cativa 
bolnavi, si i-a vindecat. Si se mira de necredinta lor.”  

 
C.: Dar Isus a fost readus la viata la trei zile dupa ce a murit. 
 
M.: Vom discuta mai tarziu despre crucificarea lui, pentru ca exista 

multe controverse legate de acest lucru. Voi spune acum doar pe scurt ca 
a existat o spusa a lui Pavel, care nu l-a vazut niciodata pe Isus viu”. ”II 
Timotei” (2:8): „Adu-ti aminte de Domnul Isus Hristos, din samanta lui 
David, inviat din morti, dupa Evanghelia mea”. 
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Profetia reinvierii, din ”Marcus” (16:9-20), a fost, de asemenea, 
eliminata din multe Biblii. In cazurile in care nu a fost eliminata, a fost 
tiparita cu caractere mici sau intre doua paranteze si cu comentarii. Vezi 
Versiunea Revizuita Standard, Noua Biblie Americana Standard si Noua 
Translatie Mondiala a Sfintei Scripturi a Martorilor lui Jehova. Lasa-ma 
sa te intreb un lucru: Isus a pretins vreodata ca ar fi Dumnezeu sau a spus 
„Sunt aici, Dumnezeul vostru, si adorati-ma”? 

 
 
 
C.: Nu, dar el este Dumnezeu si Omul. 
 
M.: Dar a pretins el vreodata acest lucru? 
 
C.: Nu. 
 
M.: Intr-adevar, a profetit ca oamenii il vor adora in van si vor crede 

in doctrine facute de oameni si nu de Dumnezeu „Matei” (15:9): 
„Degeaba Ma cinstesc ei, invatand ca invataturi niste porunci omenesti.” 

Toate doctrinele Crestinatatii moderne sunt create de oameni: 
Trinitatea, Divina Filiatie a lui Isus Christos, Divinitatea lui Isus Christos, 
Pacatul Originar si Ispita. Din propriile spuse ale lui Isus, consemnate in 
Noul Testament, este clar ca nu a pretins niciodata ca e de sorginte divina 
sau ca s-ar identifica cu Dumnezeu: 

„Si ca nu fac nimic de la Mine insumi”. ”Ioan” (8:28): „Isus deci le-a 
zis: - Cand veti inalta pe Fiul omului, atunci veti cunoaste ca Eu sunt, si 
ca nu fac nimic de la Mine insumi, ci vorbesc dupa cum M-a invatat Tatal 
Meu”.  

„Tatal este mai mare decat mine” „Ioan„ (14:28): „Ati auzit ca v-am 
spus: ,Ma duc, si Ma voi intoarce la voi.` Daca M-ati iubi, v-ati fi bucurat 
ca v-am zis: ,Ma duc la Tatal;` caci Tatal este mai mare decat Mine. 

„Domnul Dumnezeul nostru, este un singur Domn”. „Marcu” 
(12:29): „Isus i-a raspuns: Cea dintai este aceasta: Asculta Israele! 
Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn” 

„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce m-ai parasit?”. ”Marcu” 
(15:34): „Si in ceasul al noualea, Isus a strigat cu glas tare: ,,Eloi, Eloi, 
lama sabactani care, talmacit, inseamna: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul 
Meu, pentru ce M-ai parasit?”  

„Tata, in mainile Tale Imi incredintez duhul”. ”Luca” (23:46): „Isus a 
strigat cu glas tare: ,,Tata, in mainile Tale Imi incredintez duhul!” Si cand 
a zis aceste vorbe Si-a dat duhul”.  
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„Marcu” (13:32): „Cat despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu stie 
nimeni, nici ingerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatal.” 

Isus a fost numit profet, invatator al Domnului, Sclavul sau, Mesia, si 
mai tarziu a fost ridicat la Fiu al Domnului, si apoi numit Dumnezeu 
Insusi. 

Sa ne folosim acum de uzul ratiunii: cum poate fi nascut Dumnezeu 
de un muritor, ca oricare alt muritor? 

Isus dormea, in timp ce Dumnezeu nu doarme niciodata. ”Psalmul” 
(121:4): „Iata ca nu dormiteaza, nici nu doarme Cel ce pazeste pe Israel.”  

 
Dumnezeu ar trebui sa fie puternic, dar cum ar putea oamenii sa-l 

scuipe, sa-l crucifice conform celor afirmate. Cum ar putea Isus sa fie 
Dumnezeu, cand el il adora pe Dumnezeu ca oricare alt muritor? „Luca” 
(5:16): „Iar El se ducea in locuri pustii, si Se ruga.” 

Isus a fost ispitit de Satana timp de patruzeci de zile. Luca ”(1-13) 
Isus, plin de Duhul Sfant, S-a intors de la Iordan, si a fost dus de Duhul in 
pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a 
mancat nimic in zilele acelea; si, dupa ce au trecut acele zile, a flamanzit. 
Diavolul I-a zis: „Daca esti Fiul lui Dumnezeu, porunceste pietrei 
acesteia sa se faca paine.” Isus i-a raspuns: „Este scris: Omul nu va trai 
numai cu paine, ci cu orice cuvant care iese din gura lui Dumnezeu.” 
Diavolul L-a suit pe un munte inalt, i-a aratat intr-o clipa, toate 
imparatiile pamantului, si I-a zis: „Tie Iti voi da toata stapanirea si slava 
acestor imparatii; caci mie imi este data, si o dau oricui voiesc. Daca dar, 
Te vei inchina inaintea mea, toata va fi a Ta.” Drept raspuns, Isus i-a zis: 
„Inapoia Mea, Satano! Este scris: Sa te inchini Domnului, Dumnezeului 
tau, si numai Lui sa-I slujesti.” Diavolul L-a dus apoi in Ierusalim, L-a 
asezat pe strasina acoperisului Templului, si I-a zis: „Daca esti Fiul lui 
Dumnezeu, arunca-Te jos de aici” caci este scris: „El va porunci ingerilor 
Lui sa Te pazeasca;” si: „Ei Te vor lua pe maini, ca nu cumva sa Te 
lovesti cu piciorul de vreo piatra.” Isus i-a raspuns: „S-a spus: Sa nu 
ispitesti pe Domnul, Dumnezeul tau.” Dupa ce L-a ispitit in toate felurile, 
diavolul a plecat de la El, pana la o vreme.”, dar in Epistola 
Soborniceasca a lui Iacov (1:13): „...caci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca 
sa faca rau,...” Cum poate atunci Isus sa fie Dumnezeu? Putem rationaliza 
mai departe si mai departe. 

 
C.: Da, nici eu nu pot intelege, dar trebuie sa acceptam acest lucru 

orbeste. 
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M.: Nu vine in contradictie cu insasi Biblia, care sustine ca trebuie sa 
dovedesti acest lucru?.” „I Tesalonieni” (5:21): „Ci cercetati toate 
lucrurile, si pastrati ce este bun.”  

 
C.: Este foarte confuz. 
 
M.: Dar in „I Corintieni” (14:33): „caci Dumnezeu nu este un 

Dumnezeu al neoranduielii, ci al pacii, ca in toate Bisericile sfintilor.”  
 
Doctrinele create de oameni aduc confuzie. 
 
 

DOCTRINA DIVINEI FILIATII A LUI ISUS 
CHRISTOS 

 
M.: Isus (P.A.S.) este Fiul Domnului? 
 
C.: Da. Citeste in ”Matei” (3:17): „Si din ceruri s-a auzit un glas, care 

zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, in care Imi gasesc placerea.” 
 
M.: Nu ar trebui sa accepti literal cuvantul Fiu, pentru ca multi 

Profeti precum si noi oamenii suntem numiti in Biblie, de asemenea, fii si 
copii ai lui Dumnezeu. Citeste „Exodul” (4:22 ): 

 
C.: „Tu vei zice lui Faraon: ,Asa vorbeste Domnul: ,Israel este fiul 

Meu, intaiul Meu nascut.”  
 
M.: Aici este Iacob (Israel), intaiul Sau fiu nascut. Citeste acum  
 
„II Samuel” (7:13,14): „El va zidi Numelui Meu o casa, si voi intari 

pe vecie scaunul de domnie al imparatiei lui. Eu ii voi fi Tata si el Imi va 
fi fiu. Daca va face raul, il voi pedepsi cu o nuia omeneasca si cu lovituri 
omenesti;”  

sau ”I Cronici” (22:10): 
 
C.: „El va zidi o casa Numelui Meu. El Imi va fi fiu, si Eu ii voi fi 

Tata; si voi intari pe vecie scaunul de domnie al imparatiei lui in Israel.” 
 
M.: Va fi confuz daca citesti ”Ieremia”(31:9): „Caci Eu sunt Tatal lui 

Israel, si Efraim este intaiul Meu nascut.”  
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Chiar cum in ”Exodul” (4:22): Israel a fost si el considerat intaiul 
nascut. Care este adevaratul intai nascut? Israel sau Ephraim? Oamenii de 
rand pot fi copiii Domnului; citeste” Deuteronom” (14:1):  

 
C.: „Voi sunteti copiii Domnului, Dumnezeului vostru.” 
 
M.: Oamenii de rand pot fi si ei numiti primii nascuti; citeste „ 

Romani”( 8:29 ): 
 
C.: „Caci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a si hotarat 

mai dinainte sa fie asemenea chipului Fiului Sau, pentru ca El sa fie cel 
intai nascut dintre mai multi frati. 

 
M.: Daca toti sunt intai nascuti, ce este Isus atunci? 
C.: El este singurul fiu al lui Dumnezeu nascut. 
 
M.: Cu mult timp inainte de nasterea lui Isus, Dumnezeu i-a spus lui 

David: „Psalmul” (2:7): „Eu voi vesti hotararea Lui,” - zice Unsul - 
„Domnul Mi-a zis: ,Tu esti Fiul Meu! Astazi Te-am nascut.” 

Asadar si David este Fiul nascut al lui Dumnezeu. Semnificatia de 
Fiu al Domnului nu este literala, ci metaforica. Poate fi oricine care este 
preaiubit de Dumnezeu. Si Isus a spus ca Dumnezeu nu este numai Tatal 
sau, ci si Tatal tau” Matei”(5:45,48): 

 
C.: „ca sa fiti fii ai Tatalui vostru care este in ceruri; caci El face sa 

rasara soarele Sau peste cei rai si peste cei buni, si da ploaie peste cei 
drepti si peste cei nedrepti. Voi fiti desavarsiti, dupa cum si Tatal vostru 
cel ceresc este desavarsit.” 

 
M.: Asadar vei vedea in multe Pasaje din Biblie „Fiul lui 

Dumnezeu”, ceea ce inseamna iubire si afectiune, apropiere de 
Dumnezeu, valabil nu numai pentru Isus. Vei afla fii si fiice ai lui 
Dumnezeu, ”II Corintieni” (6:18): „Eu va voi fi Tata, si voi Imi veti fi fii 
si fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.”  

Tinandu-se cont de aceasta sau de alte Pasaje din Biblie, nu exista 
nici un fel de motiv pentru care Isus ar trebui sa fie privit ca Fiu al 
Domnului intr-un sens literal sau unic. 

 
C.: Dar el nu are tata; de aceea este Fiul Domnului.  
 
M.: Atunci de ce nu-l consideri pe Adam tot Fiu al Domnului. Nu 

avea nici mama, nici tata si este si el numit Fiu al lui Dumnezeu in 
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”Luca„ (3:38): „fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui 
Dumnezeu.”  

 
Citeste „Evreii„ (7:3) 
 
C.: „fara tata, fara mama, fara spita de neam, neavand nici inceput al 

zilelor, nici sfarsit al vietii, - dar care a fost asemanat cu Fiul lui 
Dumnezeu, - ramane preot in veac.” 

 
M.: Cine este? Raspunsul se afla in „Evreii” (7:1): „In adevar, 

Melhisedec acesta, imparatul Salemului, preot al Dumnezeului Prea Inalt, 
- care a intampinat pe Avraam...” El este mult mai aparte decat Isus sau 
Adam. De ce nu este el preferat a fi fiu al Domnului sau chiar Dumnezeu 
insusi? 

C.: Atunci cum il numesti pe Isus? 
 
M.: Noi Musulmanii il numim pe Isus fiul Mariei. 
 
C.: Nimeni nu contesta acest lucru. 
 
M.: Da, este simplu si nimeni nu poate contesta acest lucru. Isus 

insusi s-a numit Fiu al omului si a refuzat sa fie numit Fiul Domnului. 
Citeste „Luca” (4:41): 

 
C.: „Din multi ieseau si draci, cari strigau si ziceau: „Tu esti 

Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” Dar El ii mustra, si nu-i lasa sa vorbeasca, 
pentru ca stiau ca El este Hristosul.” 

 
M.: Isus, cel care a fost Mesia cel asteptat, un Profet, a fost inaltat de 

la invatator la Fiu al Domnului, Stapan, si in sfarsit la Dumnezeu insusi. 
Citeste „Ioan” (3:2): „Acesta a venit la Isus, noaptea, si I-a zis: 
„Invatatorule, stim ca esti un Invatator, venit de la Dumnezeu;...”  

„Ioan: (6:14): „Oamenii aceia, cand au vazut minunea, pe care o 
facuse Isus, ziceau: „Cu adevarat, acesta este proorocul cel asteptat in 
lume.”  

Isus este numit si profet in ”Ioan” (7:40): „Unii din norod, cand au 
auzit aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu adevarat Proorocul.”  

„Matei” (21:11): „Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii, 
raspundeau noroadele”. 

„Luca„ (7:16): „Toti au fost cuprinsi de frica, slaveau pe Dumnezeu, 
si ziceau: „Un mare prooroc s-a ridicat intre noi; si Dumnezeu a cercetat 
pe poporul Sau” .  
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„Luca” (24:19): ,,Ce?” le-a zis El. - Si ei I-au raspuns: ,,Ce s-a 
intamplat cu Isus din Nazaret, care era un prooroc puternic in fapte si in 
cuvinte, inaintea lui Dumnezeu si inaintea intregului norod.” 

„Faptele Apostolilor” (9:20): „Si indata a inceput sa propovaduiasca 
in sinagogi ca Isus este Fiul lui Dumnezeu.”:  

Poti concluziona de aici ca, Crestinii timpurii mai foloseau inca 
sinagogile, dar mai tarziu, cand Crestinismul a deviat de la invataturile 
originale ale lui Isus, bisericile erau deja create. Pavel, Barnabas si nobilii 
au fost expulzati din sinagogi, si au fost acuzati de blasfemie si minciuna. 
Vezi „Faptele Apostolilor” (13:50): „Dar Iudeii au intaratat pe femeile 
cucernice cu vaza si pe fruntasii cetatii, au starnit o prigonire impotriva 
lui Pavel si Barnaba, si i-au izgonit din hotarele lor.” 

„Faptele Apostolilor” (17:18): „Unii din filosofii epicurieni si stoici 
au intrat in vorba cu el. Si unii ziceau: „Ce vrea sa spuna palavragiul 
acesta?” Altii, cand l-au auzit ca vesteste pe Isus si invierea, ziceau: ,,Pare 
ca vesteste niste dumnezei straini.” 

„Fapte” (21:28): „si au inceput sa strige: „Barbati Israeliti, dati 
ajutor! Iata omul, care propovaduieste pretutindeni si in toata lumea 
impotriva norodului, impotriva Legii si impotriva locasului acestuia; ba, 
inca a varat si pe niste Greci in Templu, si a spurcat acest locas sfant.”  

„Luca” (2:11): „astazi in cetatea lui David, vi s-a nascut un 
Mantuitor, care este Hristos, Domnul.”  

„Ioan” (1:1 ) „La inceput era Cuvantul, si Cuvantul era cu 
Dumnezeu, si Cuvantul era Dumnezeu.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I A L O G U L  M U S U L M A N  -  C R E S T I N  

 

 
45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FOST ISUS CRUCIFICAT? 
 
M.: Sfantul Coran declara in ( Sura 4:157) ca Isus nu a fost 

crucificat: ”Si din pricina vorbelor lor: „Noi l-am omorat pe Mesia Isus, 
fiul Mariei, trimisul lui Allah!”, in vreme ce ei nu l-au omorat, nici nu l-
au rastignit pe cruce...” Tot mai crezi ca a murit pe cruce? 

 
C.: Da, a murit si a fost apoi inviat. 
 
M.: Cu totii suntem de acord ca nimeni nu a vazut momentul in care 

a fost inviat. Ei au gasit mormantul unde Isus zacea intins, gol, si au tras 
concluzia ca el a inviat pentru ca discipolii si alti martori l-au vazut in 
viata dupa presupusa crucificare. N-ar putea fi posibil, asa cum pretinde 
si Coranul, ca el sa nu fi murit pe cruce? 

 
C.: Unde este atunci dovada? 
 
M.: Hai sa vedem Pasaje din Biblie care sa sprijine aceasta. Dai mai 

multa greutate celor spuse de Isus sau celor spuse din auzite de catre 
discipoli, apostoli sau alti martori? 

 
C.: Bineinteles ca mai mult lui Isus. 
 
M.: Acest lucru concorda cu ceea ce a spus Isus. ”Matei” (10:24): 

„Ucenicul nu este mai presus de invatatorul sau, nici robul mai presus de 
Domnul sau.”  
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C.: Dar Isus insusi a spus ca se va ridica din morti „Luca” (24:46): 
„Si le-a zis: „Asa este scris, si asa trebuia sa patimeasca Hristos, si sa 
invieze a treia zi dintre cei morti.”  

 
M.: Suferinta este de multe ori exagerata in Biblie si numita „moarte” 

asa cum spune ”Pavel I Corintienii” (15:31): „In fiecare zi eu sunt in 
primejdie de moarte; atat este de adevarat lucrul acesta, fratilor, cat este 
de adevarat ca am de ce sa ma laud cu voi in Hristos Isus, Domnul 
nostru.” (adica sufar zilnic). Aici sunt cateva dintre dovezi: 

1. Pe cruce fiind l-a cautat pe Domnul pentru ajutor.”Matei” (27:46): 
„Si pe la ceasul al noualea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama 
Sabactani?” adica: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
parasit?” Si, in „Luca” (22:42): „zicand: ”Tata, daca voiesti, departeaza 
paharul acesta de la Mine! Totusi, faca-se nu voia Mea, ci a Ta.” (Acest 
pahar este cupa mortii.) 

2. Rugaciunea lui Isus de a nu muri pe cruce a fost ascultata de 
Dumnezeu, dupa Luca, Evrei si Iacov. Asadar, cum a putut totusi sa 
moara pe cruce?. ”Luca” (22:43): „Atunci I s-a aratat un inger din cer, ca 
sa-L intareasca.” Aceasta inseamna ca un inger l-a asigurat ca Dumnezeu 
nu-l va lasa fara ajutor. „Evreii” (5:7): „El este Acela care, in zilele vietii 
Sale pamantesti, aducand rugaciuni si cereri cu strigate mari si cu lacrami 
catre Cel ce putea sa-L izbaveasca de la moarte, si fiind ascultat, din 
pricina evlaviei Lui, ”Ruga lui Isus fusese auzita aici, ceea ce inseamna 
ca Dumnezeu i-a raspuns in mod pozitiv. „Iacov” (5:16):  

„..Mare putere are rugaciunea fierbinte a celui neprihanit.” Isus insusi 
a spus: ”Matei” (7:7-10): „Cereti, si vi se va da; cautati si veti gasi; bateti, 
si vi se va deschide. Caci ori si cine cere, capata; cine cauta, gaseste; si 
celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi, care, daca-i 
cere fiul sau o paine, sa-i dea o piatra? Sau, daca-i cere un peste, sa-i dea 
un sarpe?”  

Daca toate rugaciunile lui Isus au fost ascultate de Dumnezeu, 
inclusiv aceea de a nu muri pe cruce, cum a putut totusi sa moara pe 
cruce?  

3. Picioarele lui nu erau rupte ”Ioan” (19:32): „Ostasii au venit deci, 
si au zdrobit fluierele picioarelor celui dintai, apoi pe ale celuilalt, care 
fusese rastignit impreuna cu El. Cand au venit la Isus, si au vazut ca 
murise, nu I-au zdrobit fluierile picioarelor;” Te poti baza pe acei soldati, 
care s-au pronuntat cu privire la moartea lui, sau au vrut sa-l salveze pe 
Isus fiindca l-au gasit nevinovat? 

4. Daca Isus murea pe cruce, sangele lui s-ar fi inchegat si nici un 
strop de sange nu ar fi tasnit din trupul sau cand membrele i-au fost 
strapunse. Dar Evanghelia consemneaza ca sangele si apa au iesit din 



D I A L O G U L  M U S U L M A N  -  C R E S T I N  

 

 
47 

trup; „Ioan” (19:34): „ci unul din ostasi I-a strapuns coasta cu o sulita; si 
indata a iesit din ea sange si apa.”  

5. Cand Fariseii i-au cerut lui Isus un semn al adevaratei lui misiuni, 
el a raspuns: „Matei” (12:40): „Caci, dupa cum Iona a stat trei zile si trei 
nopti in pantecele chitului, tot asa si Fiul omului va sta trei zile si trei 
nopti in inima pamantului.” Fara a se tine cont de factorul timp, deoarece 
nu a fost vorba de trei zile si trei nopti, ci de o zi (sambata, in timpul 
zilei) si doua nopti (vineri si sambata noaptea). Era viu Iona in burta 
balenei?  

 
C.: Da. 
 
M.: Mai traia Iona inca atunci cand a fost expulzat din burta balenei? 
 
C.: Da.  
M.: Atunci Isus era inca viu, asa cum profetise. 
6.  Isus insusi a declarat ca nu a murit pe cruce. Duminica dimineata 

devreme Maria Magdalena s-a dus la mormant, care era gol. Ea a vazut 
pe cineva care semana cu un gradinar. Dupa conversatie, ea l-a 
recunoscut ca fiind Isus si a vrut sa-l atinga. Isus a spus: ”Ioan” (20:17): 
„Nu ma tine”, i-a zis Isus; „caci inca nu M-am suit la Tatal Meu. Ci, du-te 
la fratii Mei, si spune-le ca Ma sui la Tatal Meu si Tatal vostru, la 
Dumnezeul Meu si Dumnezeul vostru.”, inseamna ca era viu inca, nu 
murise inca, pentru ca atunci cand cineva moare, se intoarce la Creator. 
Aceasta a fost cea mai puternica dovada acceptata de Isus insusi. 

 7. Dupa presupusa crucificare discipolii au crezut ca nu mai era 
acelasi Isus in trup ci spiritualizat, pentru ca trupurile readuse la viata 
sunt spiritualizate. 

 
C.: Te intrerup. Cum poti fi sigur ca trupurile readuse la viata sunt 

spiritualizate? 
 
M.: Aceasta a spus-o Isus insusi in Biblie: ca ei sunt egali cu ingerii. 
 
C.: Unde in Biblie. 
 
M.: In „Luca” (20:34-36): „Isus le-a raspuns: ,,Fiii veacului acestuia 

se insoara si se marita; dar cei ce vor fi gasiti vrednici sa aiba parte de 
veacul viitor si de invierea dintre cei morti, nici nu se vor insura, nici nu 
se vor marita. Pentru ca nici nu vor putea muri, caci vor fi ca ingerii. Si 
vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai invierii.”  
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Apoi Isus i-a convins, lasandu-i sa-i atinga mainile si picioarele, ca 
era aceeasi persoana. Si deoarece inca nu-l credeau, le-a cerut o bucata de 
carne pentru a le arata ca inca mai manca asemenea oricarui om viu. Vezi 
„Luca” (24:36-42): „Pe cand vorbeau ei astfel, insusi Isus a stat in 
mijlocul lor, si le-a zis: „Pace voua!” Plini de frica si de spaima, ei 
credeau ca vad un duh. Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteti turburati? Si de 
ce vi se ridica astfel de ganduri in inima? Uitati-va la mainile si picioarele 
Mele, Eu sunt; pipaiti-Ma si vedeti: un duh n-are nici carne, nici oase, 
cum vedeti ca am Eu.” (Si dupa ce a zis aceste vorbe, le-a aratat mainile 
si picioarele Sale.) Fiindca ei, de bucurie, inca nu credeau, si se mirau, El 
le-a zis: ”Aveti aici ceva de mancare? I-au dat o bucata de peste fript si 
un fagur de miere. El le-a luat si a mancat inaintea lor.”  

8. Daca inca mai crezi ca a murit pe cruce, atunci inseamna ca era un 
fals profet si blestemat de Dumnezeu conform acestor Pasaje”. 
„Deuteronomia” (13:5): „Proorocul sau visatorul acela de vise sa fie 
pedepsit cu moartea, caci a vorbit de razvratire impotriva Domnului.”;  

„Deuteronomia” (21:22): „Daca se va omori un om care a savarsit o 
nelegiuire vrednica de pedeapsa cu moartea, si l-ai spanzurat de un lemn, 
trupul lui mort sa nu stea noaptea pe lemn; ci sa-l ingropi in aceeasi zi, 
caci cel spanzurat este blestemat inaintea lui Dumnezeu, si sa nu spurci 
tara pe care ti-o da de mostenire Domnul, Dumnezeul tau.”  

A crede in moartea sa pe cruce inseamna a discredita tagma profetilor 
ascunsa. Evreii sustineau ca l-au ucis pe Isus pe cruce si prin urmare au 
trebuit sa accepte si blestemarea lui Isus. Aceasta credinta crestina se 
opune invataturii Biblice din ”Osea” (6:6): „Caci bunatate voiesc, nu 
jertfe, si cunostinta de Dumnezeu mai mult decat arderi de tot!” De 
asemenea, contrazice propria invatatura a lui Isus „Matei” (9:13): 
„Duceti-va de invatati ce inseamna: ,Mila voiesc, iar nu jertfa!` Caci n-
am venit sa chem la pocainta pe cei neprihaniti, ci pe cei pacatosi.” Din 
nou ,Isus a spus: ”Matei” (12:7): „Daca a-ti fi stiut ce insemneaza: ,Mila 
voiesc, iar nu jertfe, n-ati fi osandit pe niste nevinovati.”  

 
C.: Atunci de ce cred oamenii in inviere? 
 
M.: Pavel este acela care a predicat invierea. „Faptele Apostolilor” 

(17:18): „Unii din filosofii epicurieni si stoici au intrat in vorba cu el. Si 
unii ziceau: ‚Ce vrea sa spuna palavragiul acesta? Altii, cand l-au auzit ca 
vesteste pe Isus si invierea, ziceau: „Pare ca vesteste niste dumnezei 
straini.” . Pavel, care niciodata nu l-a vazut pe Isus, admitea de asemenea 
ca invierea era profetia sa. „II Timotei” (2:8): „Adu-ti aminte de Domnul 
Isus Hristos, din samanta lui David, inviat din morti, dupa Evanghelia 
mea,” El a fost de asemenea primul care l-a declarat pe Isus Fiu al 
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Domnului Faptele Apostolilor 9:20 „Si indata a inceput (Pavel) sa 
propovaduiasca in sinagogi, ca Isus este Fiul Lui Dumnezeu.”  

Prin urmare, Crestinismul nu este invatatura lui Isus ci a lui Pavel. 
 
C.: Dar „Marcu” (16:19): mentiona ca Isus a fost ridicat la ceruri si 

ca a stat la dreapta lui Dumnezeu: „Domnul Isus, dupa ce a vorbit cu ei, 
S-a inaltat la cer, si a sezut la dreapta Lui Dumnezeu.”  

 
M.: Dupa cum iti spuneam in discutia despre Sfanta Biblie, „Marcu” 

(16, Versetele 9-20) au fost scoase din anumite Biblii. Vezi observatia din 
Versiunea Standard Revizuita, Noua Biblie Americana Standard 
Revizuita si Noua Traducere Mondiala a Sfintei Scripturi a Bisericii 
Martorilor lui Jehova. Daca inca mai crezi ca Isus este de esenta divina 
deoarece a fost ridicat la ceruri, de ce nu accepti ca si alti profeti ridicati 
la ceruri sunt de origine divina? 

 
C.: Cine erau acestia? 
 
M.: Ilie, ”II Regii” (2:11,12): „Pe cand mergeau ei vorbind, iata ca un 

car de foc si niste cai de foc i-au despartit pe unul de altul, si Ilie s-a 
inaltat la cer intr-un vartej de vant. Elisei se uita si striga: ,,Parinte! 
Parinte! Carul lui Israel si calarimea lui!” Si nu l-a mai vazut...” Si Enoch 
a fost luat de Dumnezeu la ceruri „Geneza” (5:24): „Si Enoch mergea cu 
Dumnezeu; si nu mai era; caci Dumnezeu il luase”. Acelasi lucru se 
repeta in „Evrei” (11:5): „Prin credinta a fost mutat Enoh de pe pamant, 
ca sa nu vada moartea. Si n-a mai fost gasit, pentru ca Dumnezeu il 
mutase. Caci inainte de mutarea lui, primise marturia ca este placut Lui 
Dumnezeu.”  
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DOCTRINA ISPITEI SI A PACATULUI ORIGINAR 
 
C.: Asadar rascumpararea pacatului prin rastignire nu este invatatura 

lui Isus? 
 
M.: Aceasta este Doctrina Ispitei acceptata de Biserica la trei - patru 

secole dupa ce Isus a parasit pamantul. Ea contrazice insasi Biblia, lucru 
ce se poate vedea din Pasajele urmatoare. ”Deuteronom” (24:16): „Sa nu 
omori pe parinti pentru copii, si sa nu omori pe copii pentru parinti; 
fiecare sa fie omorat pentru pacatul lui.”  

„Ieremia” (31:30): „ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui;...”  
„Ezekiel” (18:20): „Sufletul care pacatuieste, acela va muri. Fiul nu 

va purta nelegiuirea tatalui sau, si tatal nu va purta nelegiuirea fiului sau! 
Neprihanirea celui neprihanit va fi peste el, si rautatea celui rau va fi 
peste el.” 

Asadar, Adam si Eva au fost responsabili de propriul lor pacat, care 
de asemenea a fost iertat de Allah, dupa versiunea Islamica. 

 
C.: Dar acestea exista in Vechiul Testament. 
 
M.: Citeste ce spunea Isus insusi in ”Matei” (7:1,2): 
 
C.: „Nu judecati, ca sa nu fiti judecati. Caci cu ce judecata judecati, 

veti fi judecati; si cu ce masura masurati, vi se va masura.” 
 
M.: Citeste „I Corintienii” (3:8 ): 
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C.:. „Cel ce sadeste si cel ce uda, sunt tot una; si fiecare isi va lua 

rasplata dupa osteneala lui.” Dar noi credem in Pacatul Originar! 
 
M.: Inca mai vrei sa-ti dovedesc ca copiii se nasc fara pacat? Citeste 

„Matei” (19:14):  
 
C.:. „Si Isus le-a zis: „Lasati copilasii sa vina la Mine, si nu-i opriti, 

caci Imparatia cerurilor este a celor ca ei.” 
 
M.: Prin urmare oricine se naste fara pacat si toti copiii apartin de 

imparatia cerurilor. 
Stiai ca Pavel este acela care a abolit Legea Mozaica? Citeste „Faptele 
Apostolilor” (13:39): 
 

C.: „si oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de cari n-ati 
putut fi iertati prin Legea lui Moise.” 

 
M.: Lasa-ma sa te intreb ceva. De ce crezi in inviere daca Pavel 

insusi, care niciodata nu l-a vazut pe Isus viu, a admis ca aceasta era 
profetia sa? 

 
C.: Unde scrie? 
 
M.: Citeste „II Timotei” (2:8): 
 
C.: „Adu-ti aminte de Domnul Isus Hristos, din samanta lui David, 

inviat din morti, dupa Evanghelia mea,” Dar de ce trebuie ca noi sa 
credem ca a fost rastignit si inviat din morti? 

 
M.: Da, nici eu nu stiu. Islamul se bazeaza pe judecata si este 

invatatura autentica a tuturor Profetilor lui Allah, necontaminata cu 
paganism si superstitii. 

 
C.: Este ceea ce caut. 
 
M.: De ce nu te gandesti la Shahadah (Marturia) sau Declaratia de 

credinta, intai in romana apoi in araba. Te voi ajuta s-o pronunti. 
 
C.: Marturisesc ca nu exista alta zeitate in afara de Allah care nu are 

asociati si marturisesc ca Muhammad este Supusul si Mesagerul Lui, 
„As-hadu an-la illaha illallahu wahdahu la sereeka lahu wa as-hadu anna 
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Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu”.. Profetul Muhammad (Pacea 
Asupra Sa) a fost deci profetit in Biblie? 

 
M.: Da, dar nu este necesar ca un Musulman sa cunoasca aceasta din 

Biblie. Deoarece ai studiat Biblia as dori sa discut pe aceasta tema cu tine 
pe scurt data viitoare. 

 
 
NB: Restul discutiei se va purta intre doi 

Musulmani, M si m. 
 
 
 
 
 

 
MUHAMMAD IN BIBLIE 

 
ATAT ISMAIL CAT SI ISAAC AU FOST 

BINECUVANTATI 
 
M.: De ce Ismail si mama sa Hagar au parasit-o pe Sarah? 
 
m.: Dupa intarcatul lui Isaac, mama lui, Sarah l-a vazut pe Ismail 

razand de el si nu voia ca Ismail sa mosteneasca impreuna cu fiul ei Isaac. 
„Geneza” (21:8): „Copilul s-a facut mare, si a fost intarcat. Avraam a 
facut un ospat mare in ziua cand a fost intarcat Isaac. Sara a vazut razand 
pe fiul pe care-l nascuse lui Avraam Egipteanca Agar. Si a zis lui 
Avraam: „Izgoneste pe roaba aceasta si pe fiul ei; caci fiul roabei acesteia 
nu va mosteni impreuna cu fiul meu, cu Isaac.”  

 
M.: Isaac avea cam doi ani cand a fost intarcat. Ismael avea 

saisprezece ani, pentru ca Avraam avea optzeci si sase de ani cand Agar l-
a nascut pe Ismael, si avea o suta de ani cand s-a nascut Isaac, dupa cum 
apare in „Geneza” (16:16): „Avram era de optzeci si sase de ani, cand i-a 
nascut Agar pe Ismael.” si „Geneza” (21:5): „Avraam era in varsta de o 
suta de ani, la nasterea fiului sau Isaac.”  
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„Geneza” (21:8-10) este, asadar, in contradictie cu „Geneza” (21:14-
21). 

„A doua zi, Avraam s-a sculat de dimineata; a luat paine si un burduf 
cu apa, pe care l-a dat Agarei si i l-a pus pe umar; i-a dat si copilul, si i-a 
dat drumul. Ea a plecat, si a ratacit prin pustia Beer-Seba. Cand s-a 
ispravit apa din burduf, a aruncat copilul subt un tufis, si s-a dus de a 
sezut in fata lui, la o mica departare de el, ca la o aruncatura de arc; caci 
zicea ea: „Sa nu vad moartea copilului!” A sezut dar in fata lui la o parte, 
a ridicat glasul, si a inceput sa planga. Dumnezeu a auzit glasul copilului; 
si Ingerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar, si i-a zis: „Ce ai tu, 
Agar? Nu te teme, caci Dumnezeu a auzit glasul copilului in locul unde 
este. Scoala-te, ia copilul si tine-l de mana; caci voi face din el un neam 
mare.” Si Dumnezeu i-a deschis ochii, si ea a vazut un izvor de apa; s-a 
dus de a umplut burduful cu apa, si a dat copilului sa bea. Dumnezeu a 
fost cu copilul, care a crescut, a locuit in pustie, si a ajuns vanator cu 
arcul. A locuit in pustiul Paran, si mama-sa i-a luat o nevasta din tara 
Egiptului. 

Aceasta fu caracterizarea copilului si nu a unui adolescent. Asadar, 
Ismail si mama lui Agar au parasit-o pe Sarah cu mult inainte de nasterea 
lui Isaac. Potrivit versiunii Islamice, Avraam i-a luat pe Ismail si pe Agar 
si a ridicat o noua asezare in Mecca, numita Paran in Biblie. ”Geneza” 
(21:21): ”A locuit in pustiul Paran, si mama-sa i-a luat o nevasta din tara 
Egiptului.” datorita unei porunci divine data lui Avraam si care facea 
parte din planul lui Dumnezeu. Agar a fugit de sapte ori intre doua 
dealuri, Safa si Marwah, cautand apa; acesta a devenit apoi un ritual 
Islamic pentru pelerinajul anual la Mecca facut de milioane de 
Musulmani de pe tot cuprinsul acestui pamant, izvorul de apa mentionat 
in „Geneza”( 21:19): 

„Si Dumnezeu i-a deschis ochii, si ea a vazut un izvor de apa; s-a dus 
de a umplut burduful cu apa, si a dat copilului sa bea.” Este inca prezent 
si poarta denumirea de Zam-zam. Atat Avraam cat si Ismail au construit 
mai tarziu piatra sfanta Ka'bah din Mecca. Locul unde Avraam obisnuia 
sa-si faca rugaciunile in apropiere de Ka'bah exista inca si poarta 
denumirea de Maqam Ibrahim, adica Popasul de rugaciune al lui Avraam. 
In zilele de pelerinaj, pelerinii de la Mecca si Musulmanii din toata lumea 
comemoreaza ofranda lui Avraam si Ismail prin sacrificare de cornute.  

 
m.: Dar Biblia mentioneaza pe Isaac ca sacrificiu. 
 
M.: Nu, versiunea islamica declara ca s-a incheiat o intelegere intre 

Dumnezeu, Avraam si unicul sau fiu Ismail, pecetluita cand trebuia sa 
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aiba loc sacrificarea lui Ismail. Si in aceeasi zi Avraam, Ismail si toti 
barbatii comunitatii fura circumcisi, pe cand Isaac nu se nascuse inca.  

„Geneza” (17:24-27): „Avraam era in varsta de nouazeci si noua de 
ani, cand a fost taiat imprejur in carnea preputului sau. Fiul sau Ismael era 
in varsta de treisprezece ani, cand a fost taiat imprejur in carnea 
preputului sau. Avraam si fiul sau Ismael au fost taiati imprejur chiar in 
ziua aceea. Si toti oamenii din casa lui: robi nascuti in casa lui, sau 
cumparati cu bani de la straini, au fost taiati imprejur impreuna cu el.  

Un an mai tarziu se nascu Isaac si fu circumcis la varsta de 8 zile. 
”Geneza” (21:4 ): „Avraam a taiat imprejur pe fiul sau Isaac, la varsta de 
opt zile, cum ii poruncise Dumnezeu. Avraam era in varsta de o suta de 
ani, la nasterea fiului sau Isaac. Prin urmare, intelegerea a fost facuta si 
pecetluita (circumcizie si sacrificiu) cand Avraam avea 99 de ani, iar 
Ismail 13 ani. Isaac s-a nascut un an mai tarziu, cand Avraam a implinit 
100 de ani. 

Descendentii lui Ismail, Profetul Muhammad (Pacea Asupra 
Acestora) inclusiv toti Musulmanii, au ramas credinciosi pana astazi 
acestei intelegeri privind circumcizia. In rugaciunile lor de cel putin cinci 
ori pe zi, Musulmanii includ lauda lui Avraam si a urmasilor sai cu 
preamarirea lui Muhammad (Pacea Asupra Sa) si a urmasilor sai. 

 
m.: Dar in „Geneza”: 22 se mentioneaza ca Isaac urma sa fie 

sacrificat! 
 
M.: Stiu aceasta, dar vei gasi contradictii acolo. Se mentioneaza 

acolo „unicul tau fiu Isaac”. Oare nu trebuia sa se scrie „unicul tau fiu 
Ismail” pe vremea cand Ismail avea 13 ani, iar Isaac nu se nascuse inca? 
Cand s-a nascut Isaac, Avraam avea doi fii. Din cauza sovinismului, 
numele Ismail a fost preschimbat in Isaac in toata „Geneza” (22), insa 
Dumnezeu a pastrat cuvantul „doar” pentru a ne demonstra ce ar fi trebuit 
sa fie. 

Cuvintele „Iti voi inmulti samanta” din „Geneza” (22:17): „te voi 
binecuvanta foarte mult si-ti voi inmulti foarte mult samanta, si anume: ca 
stelele cerului si ca nisipul de pe tarmul marii; si samanta ta va stapani 
cetatile vrajmasilor ei.” i-au fost aplicate mai devreme lui Ismail in 
„Geneza” (16:10): „Ingerul Domnului i-a zis: „Iti voi inmulti foarte mult 
samanta, si ea va fi atat de multa la numar, ca nu va putea fi numarata.”. 
Era, asadar, intreaga ”Geneza„: 22 neaplicabila lui Ismail? In legatura cu 
Ismail s-a spus, „Voi face din el un neam mare”, repetat de doua ori in 
„Geneza” (17:20): „Dar si cu privire la Ismail te-am ascultat. 

Iata, il voi binecuvanta, il voi face sa creasca, si il voi inmulti nespus 
de mult; doisprezece voievozi va naste, si voi face din el un neam mare.” 
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si in „Geneza” (21:18): „Scoala-te, ia copilul si tine-l de mana; caci voi 
face din el un neam mare.” si niciodata nu s-a aplicat lui Isaac. 

 
m.: Evreii si Crestinii sustin ca Isaac era superior lui Ismail. 
 
M.: Asa sustin ei, dar Biblia nu declara acest lucru  
„Geneza” (15:4): „Atunci Cuvantul Domnului i-a vorbit astfel 

(Avram): „Nu el va fi mostenitorul tau (Eliezer din Damasc), ci cel ce va 
iesi din tine, acela va fi mostenitorul tau.” Prin urmare Ismail a fost, de 
asemenea, mostenitor. 

„Geneza” (16:10): „Ingerul Domnului i-a zis: „Iti voi inmulti foarte 
mult samanta, si ea va fi atat de multa la numar, ca nu va putea fi 
numarata.”  

„Geneza” (17:20): „Dar si cu privire la Ismael te-am ascultat. Iata, il 
voi binecuvanta, il voi face sa creasca, si il voi inmulti nespus de mult; 
doisprezece voievozi va naste, si voi face din el un neam mare.”  

„Geneza” (21:13): „Dar si pe fiul roabei tale il voi face un neam, caci 
este samanta ta.”  

„Geneza”(21:18): „Scoala-te, ia copilul si tine-l de mana; caci voi 
face din el un neam mare.” 

„Deuteronom” (21:15-17): „Daca un om, care are doua neveste, 
iubeste pe una si nu iubeste pe cealalta si daca are copii cu ele, din care 
intaiul nascut este de la nevasta pe care n-o iubeste, cand isi va imparti 
averile intre fiii lui, nu va putea face intai nascut fiul aceleia pe care o 
iubeste, in locul fiului aceleia pe care n-o iubeste, si care este intaiul 
nascut. Ci sa recunoasca de intai nascut pe fiul aceleia pe care n-o 
iubeste, si sa-i dea o parte indoita din averea lui; caci fiul acesta este cel 
dintai rod al puterii lui, si lui i se cuvine dreptul de intai nascut.” Islamul 
nu contesta binecuvantarea lui Dumnezeu asupra lui Isaac si a urmasilor 
sai, dar fiul promis este Ismail, din care mai tarziu a aparut Muhammad 
(Pacea Asupra Sa), ca Pecete a Profetilor. 

 
m.: Dar Crestinii si Evreii pretind ca Ismail a fost un fiu nelegitim. 
 
M.: Aceasta este ceea ce spun ei, dar nu ceea ce declara Biblia. Cum 

ar fi putut un Profet mare ca Avraam sa aiba o sotie nelegitima si un fiu in 
afara casatoriei! 

„Geneza” (16:3): „Atunci Sarai, nevasta lui Avraam, a luat pe 
egipteanca Agar, roaba ei, si a dat-o de nevasta barbatului sau Avraam, 
dupa ce locuise ca strain zece ani in tara Canaan.” Daca cununia lor a fost 
legala, cum au putut fi nelegitimi copiii lor? Este o casatorie intre doi 
straini, un caldeean si o egipteanca, nu mai legala decat cea dintre un 
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barbat cu fiica tatalui sau? Indiferent daca a fost sau nu o minciuna a lui 
Avraam, in „Geneza” (20:12): se consemneaza urmatoarele: „De altfel 
este adevarat ca este sora mea, fiica tatalui meu; numai ca nu-i fiica 
mamei mele; si a ajuns sa-mi fie nevasta.” 

Numele de Ismail a fost, de asemenea, ales de Allah insusi „Geneza” 
(16:11): „Ingerul Domnului i-a zis: „Iata, acum esti insarcinata, si vei 
naste un fiu, caruia ii vei pune numele Ismail; caci Domnul a auzit 
mahnirea ta.” Ismail inseamna „urechile Domnului”. Si unde sta scris in 
Biblie ca Ismail era un fiu nelegitim? 

 
 
 
 
m.: Nicaieri in Biblie. 
 
M.: Cu mult timp inainte de nasterea lui Ismail si a lui Isaac, Allah a 

facut o intelegere cu Avraam „Geneza” (15:18): „In ziua aceea, Domnul a 
facut un legamant cu Avram, si i-a zis: „Semintei tale dau tara aceasta, de 
la raul Egiptului pana la raul cel mare, raul Eufrat,” Nu se intindea cea 
mai mare parte a Arabiei intre Nil si Eufrat, unde mai tarziu s-au stabilit 
toti urmasii lui Ismail? 

 
m.: Vrei sa spui ca nici un pamant nu a fost promis lui Isaac si 

urmasilor lui? 
 
M.: Noi Musulmanii nu am negat ca Isaac a fost, de asemenea, 

binecuvantat. Vezi „Geneza” (17:8): „Tie, si semintei tale dupa tine, iti 
voi da tara in care locuiesti acum ca strain, si anume iti voi da toata tara 
Canaanului in stapanire vecinica; si Eu voi fi Dumnezeul lor.”  

Ai observat, de asemenea, ca Avraam a fost numit „un strain” in 
Canaan, dar nu si pe pamantul cuprins intre Nil si Eufrat? Ca si caldeean 
era mai mult arab decat evreu. 

 
m.: Dar intelegerea a fost facuta cu Isaac dupa „Geneza” (17:21): 

”Dar legamantul meu il voi incheia cu Isaac, pe care ti-l va naste Sara la 
anul pe vremea aceasta.”  

 
M.: Acest lucru il exclude pe Ismail? Unde in Biblie se spune ca 

Allah nu a facut nici o intelegere cu Ismail? 
 
m.: Nicaieri.  
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CRITERIUL PROFETULUI IEREMIA 
 

„Ieremia” (28:9): „Dar, daca un prooroc prooroceste pacea, 
numai dupa implinirea celor ce prooroceste, se va cunoaste ca este cu 
adevarat trimis de Domnul.”  

Cuvantul Islam mai inseamna si Liniste, Pace. Pace intre Creator si 
creatia sa. Aceasta profetie a lui Ieremia nu poate fi aplicata lui Isus, 
deoarece el insusi a declarat ca nu a venit pentru pace. ”Luca” (12:51-53): 
„Credeti ca am venit sa aduc pace pe pamant? Eu va spun: nu, ci mai 
degraba dezbinare. Caci, de acum inainte, din cinci, cari vor fi intr-o casa, 
trei vor fi dezbinati impotriva a doi, si doi impotriva a trei. Tatal va fi 
dezbinat impotriva fiului, si fiul impotriva tatalui; mama impotriva fiicei, 
si fiica impotriva mamei; soacra impotriva norei, si nora impotriva 
soacrei.” Vezi de asemenea si „Matei” (10:34-36): „Sa nu credeti ca am 
venit s-aduc pacea pe pamant; n-am venit sa aduc pacea, ci sabia. Caci 
am venit sa despart pe fiu de tatal sau, pe fiica de mama-sa, si pe nora de 
soacra-sa. Si omul va avea de vrajmasi chiar pe cei din casa lui.”  
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PANA LA VENIREA LUI SHILOH (SILO) 
 

Acesta a fost un mesaj al lui Iacob pentru copiii lui inainte de a 
muri. „Geneza” (49:1): „Iacov a chemat pe fiii sai, si a zis: Strangeti-va, 
si va voi vesti ce vi se va intampla in vremile cari vor veni.”  

„Geneza”(49:10): „Toiagul de domnie nu se va departa din Iuda, Nici 
toiagul de carmuire dintre picioarele lui, Pana va veni Silo, Si de El vor 
asculta popoarele.”  

Silo este, de asemenea, numele unui oras, dar adevarata lui 
semnificatie este pace, liniste, odihna, adica Islam. Nu s-ar putea 
niciodata referi la un oras in cazul de fata. Daca se refera la o persoana, ar 
putea fi o deviere de la Shaluah (Elohim), adica Mesager (al lui Allah). 

Asadar Israelitul a profetit ca genealogia lui Isaac se va intrerupe de 
indata ce vine Silo. Acest lucru corespunde cu (Sura 2:133): „Sau ati fost 
voi martori cand a venit moartea la Iacob, atunci cand el i-a intrebat pe 
fiii lui: „Pe cine veti adora voi dupa moartea mea?” Si i-au raspuns ei: 
„Voim sa-l adoram pe Domnul tau si pe Domnul Parintilor tai Avraam, 
Ismail si Isaac, pe Dumnezeu cel Unic. Numai Lui ii vom fi supusi 
[musulmani]!” Schimbarea celor profetite pentru un alt popor a fost 
amenintata de „Ieremia” (31:36): „Daca vor inceta aceste legi dinaintea 
Mea, zice Domnul, si neamul lui Israel va inceta pe vecie sa mai fie un 
neam inaintea Mea.” De asemenea, sugerat de Isus in „Matei” (21:43): 
„De aceea, va spun ca Imparatia lui Dumnezeu va fi luata de la voi, si va 
fi data unui neam, care va aduce roadele cuvenite.” 
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BACA ESTE MECCA 
 

Sfanta Ka'bah ridicata de Avraam si fiul sau Ismail se afla la 
Mecca. Acest nume, Mecca (Makkah) apare o data mentionat in Sfantul 
Coran in (Sura 48:24): “El este Cel care a indepartat mainile lor de la voi 
si mainile voastre de la ei, in Valea Mekkai…” Un alt nume pentru 
Mecca este Bakka, in functie de Dialectul tribului. Si acest lucru apare, de 
asemenea, mentionat o data, in (Sura 3:96): “Cea dintai casa [de 
inchinare] ridicata pentru oameni este aceea din Bakka, cea binecuvantata 
si calauzire pentru toate lumile.” Destul de uimitor, acest cuvant a fost 
mentionat de Profetul David (Pacea Asupra Sa) in “Psalmul 84:6” „Cand 
strabat acestia Valea Plangerii, o prefac intr-un loc plin de izvoare, si 
ploaia timpurie o sa o acopere cu binecuvantari.” Putul de aici este 
binecunoscutul izvor Zam-zam, inca existent, aproape de Ka'bah. 
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CASA SLAVEI MELE 
 

Isaia 60 
 
1. „Isaia” (60:1): „Scoala-te, lumineaza-te! Caci lumina ta vine, si 

slava Domnului rasare peste tine.” Compara cu (Sura 74:1-3): „O, tu 
(Muhammad), cel acoperit! Ridica-te si indeamna! Pe Domnul tau 
preamareste-L”  

 
2. „Isaia” (60:2): „Caci iata, intunerecul acopera pamantul, si negura 

mare popoarele; dar peste tine rasare Domnul, si slava Lui se arata peste 
tine.” Avertismentul Profetului Muhammad (Pacea Asupra Sa) a fost cu 
privire la timpul intunericului, cand intreaga lume uitase de Unicitatea lui 
Dumnezeu cea predicata de Avraam si de alti Profeti, inclusiv de Isus. 

 
3. „Isaia” (60:3): „Neamuri vor umbla in lumina ta, si imprati in 

stralucirea razelor tale.” 
 
4. „Isaia” (60:4): „Ridica-ti ochii imprejur, si priveste: toti se strang 

si vin spre tine! Fiii tai vin de departe, si fiicele tale sunt purtate pe 
brate.” In decurs de mai putin de 23 de ani intreaga Arabie s-a unificat. 

 
5. „Isaia” (60:5): „Cand vei vedea aceste lucruri, vei tresari de 

bucurie, si iti va bate inima si se va largi, caci bogatiile marii se vor 
intoarce spre tine, si vistieriile neamurilor vor veni la tine.” In decurs de 
mai putin de un secol in urma, Islamul s-a raspandit din Arabia in alte 
tari. 
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6. „Isaia” (60:6): „Vei fi acoperit de o multime de camile, de 
dromadere din Madian si Efa; vor veni toti din Seba, aducand aur si 
tamaie, si vor vesti laudele Domnului.”  

 
7. „Isaia” (60:7): „Toate turmele Chedarului se vor aduna la tine, 

berbecii din Nebaiot vor fi in slujba ta; se vor sui pe altarul Meu ca jertfa 
placuta Mie, si casa slavei Mele o voi face si mai slavita.” Triburile lui 
Kedar (Arabia) care erau dezbinate s-au unit atunci. “Casa gloriei mele” 
se refera aici la Casa lui Allah din Mecca si nu la Biserica lui Christos, 
asa cum au gandit comentatorii Crestini. Este cert faptul ca satele lui 
Kedar (acum cel putin intreaga Arabie Saudita) sunt singura tara din lume 
care a ramas de nepatruns pentru orice influenta a Bisericii.  

8. „Isaia” (60:11): „Portile tale vor sta vecinic deschise, nu vor fi 
inchise nici zi nici noapte, ca sa lase sa intre la tine bogatia neamurilor, si 
imparatii lor cu alaiul lor.” Este sigur faptul ca moscheea ce inconjoara 
Sfanta Ka'bah din Mecca a ramas deschisa zi si noapte de cand a fost 
purificata de Profetul Muhammad (Pacea Asupra Sa) de idoli acum 1400 
de ani. Conducatori, ca si supusi, au venit in pelerinaj.  
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ATELAJELE ASINILOR SI ATELAJELE 
CAMILELOR 

 

Viziunea lui Isaia asupra celor doi calareti din „Isaia” (21:7): 
“El a vazut calarime, calareti doi cate doi, calareti pe magari, calareti pe 
camile; si asculta cu luare aminte, cu cea mai mare bagare de seama.”  

Cine era calaretul de pe magar? Orice elev al unei scoli de duminica 
il va recunoaste. Acesta era Isus: „Ioan” (12:14): „Isus a gasit un 
magarus, si a incalecat pe el, dupa cum este scris:”  

Atunci cine este calaretul promis de pe camila? Acest puternic Profet 
a fost pierdut din vedere de cititorii Bibliei. Acesta este Profetul 
Muhammad (Pacea Asupra Sa). Daca nu i se aplica lui, atunci profetia nu 
a fost inca indeplinita. De aceea, Isaia mentioneaza mai departe in acelasi 
capitol „Isaia” (21:13): „Proorocie asupra Arabiei. Veti petrece noaptea in 
tufele Arabiei, cete de negustori din Dedan!” „Responsabilitatea 
Arabiei…” ceea ce semnifica responsabilitatea Musulmanilor arabi, si 
desigur, acum, a tuturor Musulmanilor, de a raspandi mesajul Islamului. 

„Isaia” (21:14): „Duceti apa celor ce le este sete; locuitorilor tarii 
Tema! Duceti paine fugarilor!” Tema este probabil Madinah, unde 
Profetul Muhammad (Pacea Asupra Sa) si insotitorii sai au imigrat. 
Fiecare imigrant s-a infratit cu un locuitor din Madinah si i s-a dat 
mancare si adapost. 

„Isaia” (21:15): „Caci ei fug dinaintea sabiilor, dinaintea sabiei 
scoase din teaca, dinaintea arcului incordat, si dinaintea unei lupte 
inversunate.” Acesta a fost momentul cand Profetul Muhammad (Pacea 
Asupra Sa) si insotitorii lui au fost persecutati si au parasit Mecca din 
Madinah. 
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„Isaia” (21:16): „Caci asa mi-a vorbit Domnul: „Inca un an, ca anii 
unui simbrias, si s-a ispravit cu toata slava Chedarului.” Exact in al doilea 
an de Hijrah (imigratie) paganii au fost infranti in batalia de la Badr.  

In final, Isaia concluzioneaza cu „... cei mai bravi oameni dintre 
copiii lui Kedar, vor fi redusi ca numar: pentru ca Domnul Dumnezeul 
este Israelul si el a spus aceasta.” Kedar este al doilea fiu al lui Ismail. 
„Geneza” (25:13): „Iata numele fiilor lui Ismail, dupa numele lor, dupa 
neamurile lor: Nebaiot, intaiul nascut al lui Ismail; Chedar, Adbeel, 
Mibsam,” din care a aparut la sfarsit Profetul Muhammad (Pacea Asupra 
Sa). La inceput, fiii lui Kedar l-au atacat pe Muhammad (Pacea Asupra 
Sa) si pe insotitorii lui. Dar, deoarece multi dintre ei au imbratisat 
Islamul, numarul fiilor lui Kedar care au rezistat s-a diminuat. In unele 
versete din Biblie, Kedar este sinonim cu „arab” in general, ca si in 
„Ezekiel” (27:21): „Arabia si toti voivozii Chedarului erau negustorii tai, 
si-ti aduceau miei, berbeci si tapi.” 
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PROFETUL ASEMENEA LUI MOISE 
 

Dumnezeu s-a adresat lui Moise : „Deuteronom” (18:18): „Le 
voi ridica din mijlocul fratilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele 
Mele in gura lui, si el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.” 

1. Fratii Israeliti (urmasi ai lui Avraam prin Isaac) sunt Ismaeliti 
(urmasi ai lui Avraam prin Ismail). Isus este exclus aici ca si Israelit; 
altfel ar fi trebuit sa fie scris „un Profet dintre voi.” 

 
2. Muhammad nu este asemenea lui Moise? Daca nu o acceptati, 

aceasta promisiune urmeaza sa se implineasca. Tabelul de mai jos, scos 
din Al-Ittihad, ianuarie-martie 1982, pagina 41, se explica de la sine: 

Se urmareste o comparatie intre cateva caracteristici de baza ale lui 
Moise, Muhammad si Iisus, care poate clarifica identitatea „acelui profet” 
care urma sa vina dupa Moise: 

 
Zona de 

comparatie 
Moise Muhammad Isus 

Nasterea Obisnuita Obisnuita Neobisnuita 

Viata de familie Casatorit cu copii Casatorit cu copii Necasatorit, fara 
copii 

Moartea Obisnuita Obisnuita Neobisnuita 
Viata Profet, om de stat Profet, om de stat Profet 
Emigrare fortata 
(in perioada 
maturitatii) 

La Medina La Medina Nicaieri 

Confruntarile cu Urmariri stranse Urmariri stranse, Nici o confruntare 
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dusmanii batalii similara 
Rezultatele 
confruntarii 

Victorie fizica si 
morala 

Victorie fizica si 
morala Victorie morala 

Consemnari cu 
privire la 
revelatie 

In timpul vietii 
(Tora) 

In timpul vietii 
(Coranul) Dupa el 

Natura 
invataturilor Spirituala, legala Spirituala, legala Cu precadere 

spirituala 
Acceptarea 
spiritului de 
conducator (de 
semenii lui)  

Respins, apoi 
acceptat 

Respins, apoi 
acceptat 

Respins cu 
precadere de 

Israeliti 

3. „…ii voi pune cuvintele mele in gura lui”. Asadar, revelatia lui 
Dumnezeu a venit prin Gavril, si gandirea proprie a Profetului 
Muhammad nu a fost implicata. Dar acest lucru s-a aplicat la orice 
revelatie divina. Poate sunt mentionate aici in mod clar pentru ca se 
compara cu revelatiile lui Moise, care au venit sub forma de „tablite 
scrise”, asa cum se crede. 

„Deuteronom” (18:19): „Si daca cineva nu va asculta de cuvintele 
Mele, pe cari le va spune el in Numele Meu, Eu ii voi cere socoteala. 

In Coran, 113 din 114 Sure se incepe cu „In numele lui Allah, cel mai 
Indurator, cel mai Iertator.” De asemenea, in orice convorbire cotidiana, 
musulmanii incep cu aceste cuvinte, fiind folosita de asemenea la 
inceputul oricarei activitati. Nu in numele Domnului, ci in numele Lui 
personal care este „Allah”. Din moment ce este in numele lui personal, nu 
se pune problema sexului ca la zeu sau zeita, sau de pluralitate ca zeu sau 
zei. Crestinii incep cu „In numele Tatalui, al Fiului si la Sfantului Duh.” 

Trebuie mentionat ca aceia care nu-l vor auzi, sau il vor nega, vor fi 
pedepsiti. Aceasta corespunde cu Pasaje din Sfantul Coran (Sura 3:19) 
„[Singura] religie acceptata de Allah este Islamul si nu au fost deosebiri 
intre cei carora le-a fost data Scriptura decat dupa ce a ajuns la ei stiinta, 
din pricina pizmei lor. Iata cel care nu crede in semnele lui Allah [sa stie] 
ca Allah grabnic cere socoteala!” 

(Sura 3:85) „Acela care doreste o alta religie decat Islamul, nu-i va fi 
acceptata, si el se va afla in Lumea de Apoi printre cei pierduti.” 
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SUPUSUL, MESAGERUL SI ALESUL MEU 
 

O implinire clara a profetiei lui Muhammad (Pacea Asupra Sa) se 
afla in „Isaia”: 42 

 
1. „Isaia” (42:1): „Iata Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, 

in care Isi gaseste placere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El 
va vesti neamurilor judecata.” Este numit si „solul meu” in versetul 19. 
Fara indoiala ca toti Profetii au fost intr-adevar slujitori, mesageri si alesi 
ai lui Allah. Cu toate acestea, nici un Profet nu este numit universal cu 
toate titlurile precum Muhammad (Pacea Asupra Sa) in araba „abduhu wa 
rasuluhu”, adica Sclavul Sau, servitorul Sau si mesagerul Lui ales. 
Marturia unei persoane care accepta Islamul este: 

„Depun marturie ca nu exista alta zeitate in afara de Allah, Care nu 
are asociati si depun marturie ca Muhammad este Sclavul si Mesagerul 
Sau.” Aceeasi formulare este repetata de cinci ori pe zi, in Tashahhud, cel 
putin in timpul rugaciunilor obligatorii, de mai multe ori daca 
Musulmanul mai face si rugaciuni suplimentare recomandate. Cel mai des 
intalnit titlu al Profetului Muhammad (Pacea Asupra Sa) este Rasulullah, 
adica Mesagerul lui Allah. 

2. „Isaia” (42:2): „El nu va striga, nu-Si va ridica glasul, si nu-l va 
face sa se auda pe ulite.” Aceasta descrie decenta Profetului Muhammad 
(Pacea Asupra Sa). 

3. „Isaia”(42:3): „...Va vesti judecata dupa adevar.” 
4. „Isaia” (42:4): „El nu va slabi, nici nu se va lasa, pana va aseza 

dreptatea pe pamant; si ostroavele vor nadajdui in legea Lui”. Prin aceasta 
se compara cu Isus, care nu a triumfat asupra dusmanilor si a fost 
dezamagit de respingerea Israelitilor. 
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5. „Isaia” (42:6): „Eu, Domnul, Te-am chemat ca sa dai mantuire, si 
Te voi lua de mana, Te voi pazi si Te voi pune ca legamant al poporului, 
ca sa fii Lumina neamurilor,” „si Te voi pazi”, adica nici un alt Profet nu 
va veni dupa el. In scurt timp, multi Alesi au fost condusi in spiritul 
Islamului. 

6. „Isaia” (42:7): „sa deschizi ochii orbilor, sa scoti din temnita pe cei 
legati, si din prinsoare pe cei ce locuiesc in intunerec.” Ochii orbilor,... 
locuiesc in intuneric indica aici viata pagana. Sa scoti din temnita...si din 
prinsoare ..indica abolirea sclaviei pentru prima data in istoria omenirii. 

7. „Isaia” (42:8): „Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; si slava 
Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor.” Profetul Muhammad 
(Pacea Asupra Sa) este unic intre toti Profetii si el este „Pecetea tuturor 
Profetilor”, iar invataturile sale au ramas neschimbate pana astazi, 
comparativ cu Crestinismul si Iudaismul.  

8. „Isaia” (42:10): „Cantati Domnului o cantare noua, cantati laudele 
Lui pana la marginile pamantului, voi cari mergeti pe mare si cei ce 
locuiti in ea, ostroave si locuitorii lor!” Un nou cantec care nu este nici in 
ebraica sau aramaica, ci in araba. Lauda Domnului si a mesagerului sau 
Muhammad (Pacea Asupra Sa) este cantata de 5 ori zilnic , din minarete, 
milioanelor de moschei din lumea intreaga. 

9. „Isaia” (42:11): „Pustia si cetatile ei sa inalte glasul! Satele locuite 
de Chedar, sa-si inalte glasul! Locuitorii stancilor sa sara de veselie: sa 
strige de bucurie din varful muntilor.” 

De la muntele Arafat din apropiere de Mecca, pelerinii canta in 
fiecare an urmatoarele: „Iata ca vin (pentru slujba ta) O, Allah. Iata ca 
vin. Iata ca vin. Nu am nici un insotitor cu mine. Iata ca vin. Intr-adevar 
ale tale sunt laudele, binecuvantarea si suveranitatea. Nu exista nici un 
asociat langa Tine.” 

„Isaia:42” nu poate fi aplicat niciodata unui Profet Israelit precum si 
Kedar este al doilea fiu al lui Ismail. Vezi „Geneza” (25:13):”Iata numele 
fiilor lui Ismail, dupa numele neamurilor lor; Nebaiot, intaiul nascut al lui 
Ismael; Chedar, Abdeel, Mibsam”. 

10. „Isaia” (42:12): „Sa dea slava Domnului, si sa vesteasca laudele 
Lui in ostroave!” Si cu adevarat Islamul s-a raspandit in insulite tot atat 
de departe cat si in Indonezia si Marea Caraibelor. 

 
11. „Isaia” (42:13): „Domnul inainteaza ca un viteaz, Isi starneste 

ravna ca un om de razboi; inalta glasul, striga, Isi arata puterea impotriva 
vrajmasilor Sai.” Intr-o perioada scurta de timp Imparatia Domnului pe 
pamant a fost fondata cu aparitia lui Muhammad (Pacea Asupra Sa). 
Acest al 42-lea capitol al lui Isaia se potriveste perfect cu, caracterul 
Profetului Muhammad (Pacea Asupra Sa). 
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REGELE DAVID L-A NUMIT „STAPANUL MEU” 
 

„Psalmi” (110:1): „Domnul a zis Domnului meu: „Sezi la 
dreapta Mea, pana voi pune pe vrajmasii Tai sub picioarele Tale.”  

Au fost mentionati aici doi Stapani. Daca primul Stapan (vorbitorul) 
este Dumnezeu, cel de-al doilea Stapan (cel caruia i se vorbeste) nu poate 
fi tot Dumnezeu, pentru ca David stia de un singur Dumnezeu. Asadar ar 
trebui sa se citeasca: „Dumnezeu i-a spus Stapanului meu, 

...” Cine era cel pe care David l-a numit „Stapanul meu”? Biserica ar 
spune „Isus”. Cum ar putea David sa-l numeasca „Stapanul meu” daca 
era fiul lui, a argumentat el. Isus a spus : 

„Luca” (20:42-44): „Caci insusi David zice in Cartea Psalmilor: 
,Domnul a zis Domnului meu: Sezi la dreapta Mea, pana voi pune pe 
vrajmasii Tai supt picioarele Tale. Deci David Il numeste Domn; atunci 
cum este El fiul lui?”  

Isus a dat un raspuns, care nu a fost consemnat in cele patru 
Evanghelii canonice, dar mentionat explicit in Evanghelia lui Barnabas, 
acela ca promisiunea era facuta lui Ismail, si nu lui Isaac. Stapanul lui 
David era astfel Muhammad (Pacea Asupra Sa), a carui viziune o 
avusese. Nici un Profet nu a realizat vreodata mai multe decat 
Muhammad (Pacea Asupra Sa). Chiar si lucrarile celorlalti Profeti stranse 
la un loc sunt putine, comparativ cu ceea ce a facut Muhammad (Pacea 
Asupra Sa) in mai putin de 23 de ani, si care a ramas neschimbat pana 
astazi.  

 
ESTI TU ACEL PROFET? 
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Evreii au trimis preoti si Leviti la Ioan Botezatorul pentru a 
cerceta cine era el in realitate. „Ioan” (1:20-21): 

„Si el (Ioan Botezatorul) marturiseste si nu neaga; dar marturiseste, 
nu sunt Christos. Si ei l-au intrebat, Cine atunci? Esti Elias? Si el a 
raspuns, Nu sunt. Esti acel Profet? Si el a raspuns, Nu.” 

Intrebarea cruciala aici este: Esti tu acel profet? Cine era atunci acel 
indelung asteptat Profet, dupa sosirea lui Isus si a lui Ioan Botezatorul? 
Nu era unul asemenea lui Moise, „Deuteronom” (18:18), adica 
Muhammad (Pacea Asupra Sa)? 

 
 

BOTEZAND CU SFANTUL DUH SI CU FOC 
 

„Matei” (3:11): „Cat despre mine, eu va botez cu apa, spre 
pocainta; dar Cel ce vine dupa mine, este mai puternic decat mine, si eu 
nu sunt vrednic sa-I duc incaltamintele. El va va boteza cu Duhul Sfant si 
cu foc.”  

Daca se facea aluzie la Isus aici, Ioan Botezatorul nu s-ar fi intors sa 
traiasca din nou in pustietate, ci s-ar fi alaturat lui sa fie unul din 
discipolii sai, lucru pe care nu l-a facut. Asadar s-a facut referinta la un alt 
Profet puternic. Cel ce urma sa vina dupa Ioan Botezatorul nu putea fi 
Isus pentru ca amandoi au fost contemporani. Asadar din nou, nu era 
vorba de Profetul Muhammad (Pacea Asupra Sa) cel la care facea aluzie 
Ioan Botezatorul? 
 
 

CEL MAI MIC IN IMPARATIA CERURILOR 
 

Isus a fost citat ca spunand: 
 
„Matei” (11:11): „Adevarat va spun ca, dintre cei nascuti din femei, 

nu s-a sculat nici unul mai mare decat Ioan Botezatorul. Totusi, cel mai 
mic in Imparatia cerurilor este mai mare decat el.”  

Poti crede ca Ioan Botezatorul este mai important decat Adam, Noe, 
Avraam, Moise, David si multi alti Profeti? Cati pagani a convertit Ioan 
Botezatorul si cat de multi discipoli a avut? Dar nu aceasta este ideea 
principala aici. Intrebarea este: cine cel putin din regatul ceresc, este mai 
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mare decat Ioan Botezatorul? Cu siguranta nu Isus, pentru ca la acea 
vreme imparatia cerurilor nu se formase inca, si el nu a pretins niciodata 
ca ar fi cel mai mic, adica cel mai tanar. Regatul ceresc presupune pe 
Dumnezeu ca Fiinta Suprema si pe toti Profetii. 

Cel mai putin sau cel mai tanar aici este Profetul Muhammad (Pacea 
Asupra Sa). 

 
 

 
 
 
 
BINECUVANTATI SUNT FACATORII DE PACE 
 

In juramantul sau de pe munte Isus a fost citat ca spunand: 
«Matei» (5:9): „Ferice de cei impaciuitori, caci ei vor fi chemati fii ai lui 
Dumnezeu!”  

Islam mai inseamna si Pace: pace intre creator si credincios, Isus nu 
si-ar fi putut considera misiunea de pacificator, daca nu ar fi venit pentru 
pace. «Matei» (10:34-36): „Sa nu credeti ca am venit s-aduc pacea pe 
pamant; n-am venit sa aduc pacea, ci sabia. Caci am venit sa despart pe 
fiu de tatal sau, pe fiica de mama-sa, si pe nora de soacra-sa. Si omul va 
avea de vrajmasi chiar pe cei din casa lui.” 

 Vezi si «Luca» (12:49-53): » Eu am venit sa arunc un foc pe pamant. 
Si ce vreau decat sa fie aprins chiar acum! Am un botez cu care trebuie sa 
fiu botezat, si cat de mult doresc sa se indeplineasca! Credeti ca am venit 
sa aduc pace pe pamant? Eu va spun: nu; ci mai degraba desbinare. Caci, 
de acum inainte, din cinci, cari vor fi intr-o casa, trei vor fi desbinati 
impotriva a doi, si doi impotriva a trei. Tatal va fi desbinat impotriva 
fiului, si fiul impotriva tatalui; mama impotriva fiicei, si fiica impotriva 
mamei; soacra impotriva norei, si nora impotriva soacrei.”  
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MANGAIETORUL 
 

«Ioan» (14:16) : „Si Eu voi ruga pe Tatal, si El va va da un alt 
Mangaietor (Greceste: Paraclet, aparator, ajutor.), care sa ramana cu voi 
in veac;  

Nu cunoastem cu precizie cuvantul original din aramaica folosit de 
Isus pentru Consolator. Alte Biblii folosesc Cel Ce Alina, Sustinatorul, 
Sprijinul, si in Bibliile grecesti cuvantul Paracliser. Exista diverse 
explicatii pentru acest lucru: Sfantul Duh, Cuvantul, o persoana, etc.  

Sfantul Coran declara in (Sura 61:6), ca Isus a mentionat clar numele 
de Ahmad: „Si [adu-ti aminte] cand Isus, fiul Mariei, a zis: „O, fii ai lui 
Israel! Eu sunt trimisul lui Allah la voi, intarind Tora de dinainte de mine 
si vestind un Trimis ce va veni dupa Mine si al carui nume este Ahmad!" 
Si cand el le-a adus semnele limpezi, ei au zis: „Aceasta este vrajitorie 
invederata!” Ahmad este cel de-al doilea prenume al Profetului 
Muhammad (S.A.S.), si literal inseamna cel care aduce laude Domnului 
mai mult ca ceilalti. 

Oricare ar fi explicatia pentru Consolator, concluzionam ca Isus a 
lasat o lucrare neterminata si ca cineva urma sa vina s-o termine. Sa 
examinam acum prin prisma celor din Biblie daca Consolatorul se 
potriveste la caracter cu Profetul Muhammad (Pacea Asupra Sa). 

1. „un alt Mangaietor”: Atat de multi Alinatori au venit si un altul 
urma sa vina. 

2. „care sa ramana cu voi in veac”: ca si cum nu mai era nevoie de un 
altul sa vina dupa el, si el era Pecetea tuturor Profetilor. Invataturile vor 
ramane pentru totdeauna, si vor ramane intacte. De fapt Sfantul Coran si 
toate invataturile sale au ramas asa cum erau acum 1400 de ani. 
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3. „el va dovedi lumea vinovata in ce priveste pacatul…”. «Ioan» 
(16:8): Si cand va veni El, va dovedi lumea vinovata in ce priveste 
pacatul, neprihanirea si judecata. Toti ceilalti Profeti, chiar Avraam, 
Moise, David si Solomon si-au pedepsit vecinii si poporul pentru pacat, 
dar nu si intreaga lume, asa cum a facut Muhammad (Pacea Asupra Sa). 
Nu numai ca a inradacinat veneratia noastra in Arabia intr-o perioada de 
23 de ani, dar de asemenea a trimis soli la Heraclius, suveranii imperiilor 
din Persia si Roma, la Najashi, regele Etiopiei si la Muqauqis, 
guvernatorul Egiptului. A pedepsit Crestinii, pentru ca au impartit 
Unitatea Domnului in trinitate, pentru ca l-au ridicat pe Isus la Fiu al 
Domnului si la Dumnezeu Insusi. 

El a fost cel care a condamnat pe Evrei si Crestini pentru ca si-au 
deformat Scripturile, a demonstrat dreptul prin nastere al lui Ismail 
(Pacea Asupra Sa), si a exonerat pe Profeti de acuzatiile de adulter, 
incest, viol si idolatrie. 

4. „stapanitorul lumii acesteia este judecat”. «Ioan» (16:11): “in ce 
priveste judecata: fiindca stapanitorul lumii acesteia este judecat.” E 
vorba de Satana asa cum se explica in «Ioan» (12:31): «Acum are loc 
judecata lumii acesteia, acum stapanitorul lumii acesteia va fi aruncat 
afara»  

Si «Ioan» (14:30): „Nu voi mai vorbi mult cu voi; caci vine 
stapanitorul lumii acesteia.” Asadar, Profetul Muhammad (Pacea Asupra 
Sa) a venit sa pedepseasca lumea in spiritul judecatii. 

5. „Duhul Adevarului”. „Ioan” (16:13): „Cand va veni Mangaietorul, 
Duhul adevarului, are sa va calauzeasca in tot adevarul; caci El nu va 
vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, si va va descoperi lucrurile 
viitoare.” Inca din copilarie Profetul Muhammad (Pacea Asupra Sa) a fost 
numit al-Ameen, adica Cel Onest si de incredere: „el va va calauzi in tot 
adevarul” 

6. „Caci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit”. «Ioan» 
(16:13). Sfantul Coran este Cuvantul Domnului. Nici macar un singur 
cuvant al Profetului Muhamad (Pacea Asupra Sa) sau al insotitorilor sai 
nu a fost inclus. Arhanghelul Gavril i-a citit, el a memorat si a fost 
consemnat de scribii lui. Propriile sale spuse si invataturi au fost 
insemnate in Hadith sau Traditie (plural, Ahadith). Compara cu 
«Deuteronom» (18:18):  

„ ... voi pune cuvintele Mele in gura lui; si el le va spune tot ce-i voi 
porunci Eu.” Aceasta corespunde cu (Sura) 53:2-4 : „Tovarasul vostru nu 
este ratacit, nici nu este pe drum gresit! Nu rosteste nimic dupa pofta lui! 
El [Coranul] nu este decat o revelatie trimisa.” 

7. „si va va descoperi lucrurile viitoare”. «Ioan» (16:13). Toate 
profetiile Profetului Muhamad (Pacea Asupra Sa) s-au adeverit. 
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8. „El ma va proslavi”. «Ioan» (16:14): “El Ma va proslavi, pentru ca 
va lua din ce este al Meu, si va va descoperi”. De fapt Sfantul Coran si 
Profetul Muhammad (Pacea Asupra Sa) au mai mult respect pentru Isus 
(Pacea Asupra Sa) decat Biblia si Crestinii insisi.  

 
Urmatoarele vin sa explice: 
• a crede in moartea sa pe cruce discrediteaza profetia sa potrivit: 

»Deuteronom» (13:5): „Proorocul sau visatorul acela de vise sa fie 
pedepsit cu moartea…” De asemenea il califica de blestemat (Fie ca 
Allah sa fereasca!) dupa «Deuteronom» (21:22): „Daca se va omori un 
om care a savarsit o nelegiuire vrednica de pedeapsa cu moartea, si l-ai 
spanzurat de un lemn, trupul lui mort sa nu stea noaptea pe lemn; ci sa-l 
ingropi in aceeasi zi, caci cel spanzurat este blestemat inaintea lui 
Dumnezeu, si sa nu spurci tara pe care ti-o da de mostenire Domnul, 
Dumnezeul tau; trupul lui mort sa nu stea noaptea pe lemn; ci sa-l ingropi 
in aceeasi zi, caci cel spanzurat este blestemat inaintea lui Dumnezeu, si 
sa nu spurci tara pe care ti-o da de mostenire Domnul, Dumnezeul tau.” 

• «Matei» (27:46) : „Si pe la ceasul al noualea, Isus a strigat cu glas 
tare: ,,Eli, Eli, Lama Sabactani?” adica: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul 
Meu, pentru ce M-ai parasit?” Se putea ca acest lucru sa nu vina din 
partea cuiva aflat in agonie ca si cum ar fi stiut ca prin moartea sa isi 
castiga titlul de martir. Nu era acest lucru o insulta pentru Isus, pentru ca 
nu avea incredere in Allah? 

• Noi Musulmanii nu putem crede ca Isus a putut sa-i eticheteze pe 
Alesi drept caini si porci si sa adreseze mamei lui cu apelativul Femeie, 
asa cum apare in Sfantul Coran in Sura (19:32): „Si bunacuviinta fata de 
nascatoarea mea! Si nu m-a facut pe mine trufas, nici ticalos!” 

«Matei» (7:6): „Sa nu dati cainilor lucrurile sfinte, si sa nu aruncati 
margaritarele voastre inaintea porcilor, ca nu cumva sa le calce in 
picioare, si sa se intoarca sa va rupa.”  

„Ioan” (2:4): Isus i-a raspuns: ,,Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu 
Mi-a venit inca ceasul.” 
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REVELATIE PENTRU PROFETUL MUHAMMAD 
(Pacea Asupra Sa) 

 

Prima revelatie a lui Allah prin arhanghelul Gavril catre 
Muhammad (Pacea Asupra Sa) a fost cuvantul „Iqra”, ceea ce inseamna 
„Citeste” in (Sura 96:1-5) : «Citeste! In numele Domnului Tau care a 
creat, Care l-a creat pe om din sange inchegat! Citeste! Domnul tau este 
cel mai Nobil, Este Cel care l-a invatat cu calemul, l-a invatat pe om ceea 
ce el nu a stiut! La fel cum a raspuns el ignorant: „Nu stiu sa citesc.” 
Aceasta prima revelatie a fost profetita in «Isaia» (29:12): «Sau daca dai 
cartea unuia care nu stie sa citeasca si-i zici: «Ia citeste! El raspunde: „Nu 
stiu sa citesc.” 

Ordinea revelatiilor nu este aceea care apare in Coran. Cu alte 
cuvinte, prima parte revelata nu se afla pe prima pagina si ultima parte 
revelata nu se afla pe ultima pagina. Faptul ca aceste revelatii au venit in 
fascicule si au fost introduse intr-o anumita ordine in Coran asa cum a 
dispus Allah, se afla de asemenea mentionat in «Isaia» (28:10-11): ”Caci 
da invatatura peste invatatura, invatatura peste invatatura, porunca peste 
porunca, porunca peste porunca, putin aici, putin acolo.” - Ei bine! Prin 
niste oameni cu buze balbaitoare si cu vorbirea straina va vorbi poporului 
acestuia Domnul.” O alta limba inseamna aici un alt limbaj, nu ebraica 
sau aramaica ci araba. 

Pretutindeni in lume Musulmanii folosesc o singura limba, care este 
araba, cand isi evoca Dumnezeul, in rugaciunile lor, in pelerinaj si in 
urarile adresate unuia celuilalt. De asemenea, aceasta unitate de limba a 
fost profetita in «Tefania» (3:9) :,,Atunci voi da popoarelor buze curate, 
ca toti sa cheme Numele Domnului, ca sa-I slujeasca intr-un gand.” 



D I A L O G U L  M U S U L M A N  -  C R E S T I N  

 

 
75 

In sfarsit Adevarul a venit in Arabia, dar unii inca-l asteapta pe 
Profetul Isus (Pacea Asupra Sa), care ar putea sa invete pe oameni sa-l 
iubeasca pe Allah intr-o singura limba la a doua lui venire. Noi 
Musulmanii suntem siguri ca Profetul Isus, la a doua lui venire, se va 
alatura Musulmanilor in moscheile lor ca si cum ar fi si el Musulman, 
circumcis, fara sa manance porc, si facand rugaciuni cu ablutiune, in 
picioare, aplecandu-se si prosternandu-se. 
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Islamul este astazi pentru multi dintre noi sinonim cu lipsa de 
toleranta, cu respingerea valorilor straine, cu neacceptarea beneficiilor 
altor religii. Nimic mai fals. Citind aceasta carte vei descoperi cu 
surprindere ca Islamul parcurge aceeasi cale, pe care la sfarsit o 
implineste.  

 
Concluzia este, in mod firesc, ca Islamul reprezinta o completare a 

cuvantului lui Dumnezeu, revelat umanitatii prin intreaga pleiada a 
profetilor sai binecuvantati, a caror pecete o reprezinta insusi Profetul 
Muhammad (Pacea Asupra Sa). Mistificarea produsa in cadrul 
Crestinismului si pe care autorul o argumenteaza pe baza de citate din 
Sfanta Scriptura trebuie inteleasa si asumata. Chiar daca aceasta ar 
insemna punerea sub semnul indoielii a ceea ce pana nu demult constituia 
adevarul absolut. Doctrinele sunt create de oameni, si tot de oameni ele 
trebuie corectate. Religia nu reprezinta, insa domeniul in care interventia 
omului este permisa sau benefica. Apreciem, asadar, incercarea autorului 
de a ne calauzi spre lumina celor graite cu adevarat de Dumnezeu sau 
Allah, dupa multi ani de studii de religie comparata. Limbajul este 
accesibil, argumentatia solida, lucru care face din lectura acestei carti un 
popas placut si deosebit de util pentru toti credinciosii.  

 
Lasa, deci, raza adevarului sa lumineze lectura ta si alunga-ti de pe 

umeri prejudecatile obisnuite, care nu fac bine credintei tot asa cum nu 
sunt benefice in alte domenii ale vietii. Fie ca Dumnezeu sau Allah sa va 
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dea intelepciunea de a nu intoarce spatele evidentei faptelor, de a regandi 
si reconsidera intregul „adevar” al religiei. 
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