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Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός ή Μουσουλμάνος; 

 

Πρόλογος 

Μπορεί να αναρωτηθείτε για τα εξής πράγματα: 

1- Είμαι αληθινός οπαδός του Ιησού Χριστού; 

2- Αναζητώ πραγματικά την αλήθεια, ή είμαι εχθρός της 
αλήθειας; 

3- Ήταν ο Ιησούς Χριστός Χριστιανός ή Μουσουλμάνος;  

 

Έχω επιχειρήσει να παράσχω έγκυρες πληροφορίες 
από αξιόπιστα βιβλία και ιστοσελίδες, και να τις οργανώσω 
σε συνοπτικούς συγκριτικούς πίνακες, με τρόπο σαφή και 
άμεσο. 

Καλώ τον αναγνώστη να εξετάσει αυτό το βιβλίο με 
αμερόληπτο νου και καρδιά ανοιχτή στην αλήθεια, γιατί 
αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να οδηγήσει κάποιον 
στην ορθή απόφαση, που θα διαμορφώσει τη ζωή του σε 
αυτόν τον κόσμο και σ’ εκείνον που θα ακολουθήσει. 
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Πίνακας Περιεχομένων 

1-ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ Νίψη πριν την προσευχή  

2-Αφαίρεση των υποδημάτων πριν την 
προσευχή 

 

3-Ακριβείς ώρες για τις καθημερινές προσευχές  

4-Προσευχή προς μία συγκεκριμένη 
κατεύθυνση 

 

5-Πρηνής στάση με το μέτωπο στο έδαφος  

6-Άνοιγμα των χεριών προς τα πάνω μετά την 
προσευχή 

 

7-Νηστεία  

8-Ένας Αγγελιαφόρος και Προφήτης του Θεού  

9-Υποταγή στη Βούληση του Παντοδύναμου 
Θεού (Ισλάμ) 

 

10-Το όνομα του Παντοδύναμου Θεού (του 
Δημιουργού) 

 

11-Μονοθεϊσμός  

12-Υιοί του Θεού  
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13-Σωτηρία και Σωτήρας  

14-Παντογνωσία  

15-Θαύματα  

16-Χαιρετισμοί  

17-Αλκοολούχα Ποτά  

18-Χοιρινό  

19-Σφαγιασμός ζώων  

20-Κατανάλωση κρέατος με αίμα  

21-Γυναίκες με πέπλο  

22-ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ Πλύσιμο ολόκληρου του 
σώματος 

 

23-Πολυγαμία  

24-Υπόκλιση σε Είδωλα, Εικόνες, Αγάλματα 
και Σταυρούς 

 

25-Μοιχεία  

26-ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ Περιτομή  

27-Τοκογλυφία  
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28-Μούσι και Μακριά Ιμάτια  

29-Ο Μωχάμμαντ αναφέρεται στην Παλαιά 
Διαθήκη με το όνομά του. 

 

30-Μουσουλμάνοι αναφέρονται στη Βίβλο  

Επίλογος  

Πηγές  
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Εισαγωγή 

Η λέξη «Χριστός» 
προέρχεται από τα αρχαία 
ελληνικά, και σημαίνει 
«χρισμένος», ως 
μετάφραση της Εβραϊκής 
λέξης ָמִׁשי, ο Μεσσίας, και 
χρησιμοποιείται ως 
προσωνυμία για τον Ιησού. 

«Ισλάμ» σημαίνει την 
Απολυτή και Τέλεια 
Ειρηνική Υποταγή στη 
Βούληση του 
Παντοδύναμου Θεού. 

Η λέξη «Χριστιανός» 
σημαίνει απλά τον «οπαδό 
του Χριστού». 

Η λέξη «Μουσουλμάνος» 
σημαίνει απλά τον 
άνθρωπο που υποτάσσει τη 
βούλησή του στον 
Παντοδύναμου Θεό. 

 

 Ο Ιησούς, η Ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ επ’ αυτού, 
είπε: 

Μη νομίσετε ότι ήρθα για 
να καταργήσω τον νόμο ή 
τους προφήτες· δεν ήρθα να 
καταργήσω, αλλά να 
UεκπληρώσωU.1T 1T 
Σας διαβεβαιώνω πως όσο 
υπάρχει ο κόσμος, έως τη 

Ύστερα τους είπε: «Αυτά 
εννοούσα με τα λόγια που 
σας έλεγα όταν ήμουν 
ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή 
πρέπει να UεκπληρωθούνU 
όλα όσα είναι γραμμένα για 
μένα μέσα στον νόμο τού 
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συντέλειά του, δε θα πάψει 
να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή 
μια οξεία από το νόμο, έως 
ότου όλα εκπληρωθούν. 
(Κατά Ματθαίον 5:17-18) 

Μωυσή και στους 
προφήτες και στους 
ψαλμούς». (Κατά Λουκάν 
24:44) 

 

Ο Ιησούς δεν είχε τη δικαιοδοσία να 
καταργήσει το νόμο. Είχε μόνο τη 
δικαιοδοσία να τον εκπληρώσει, να τον 
επιβεβαιώσει, να τον διασαφηνίσει και να 
τον εφαρμόσει σε νέες ή συγκεκριμένες 
περιστάσεις. 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού 

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους 
Νόμους τους 

1– 

ΚΑΘAΡΟΤΗΤA 

  

Ο Μωυσής και ο Ααρών έκαναν νίψη 
πριν από την προσευχή, έπλεναν τα 
χέρια και τα πόδια τους κάθε φορά που 
εισέρχονταν στη Σκηνή της 
Συγκέντρωσης ή πλησίαζαν το βωμό 
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Νίψη Πριν την 
Προσευχή 

 

    

 

για προσευχή. Αυτό αποτελούσε Θεία 
Εντολή: (Έξοδος 40:31-32). Δαυίδ: 
(Ψαλμοί 26:6), (Σαμουήλ ΙΙ 12:20). 

 

Ο Ιησούς δεν αντιτάχθηκε στη νίψη 
πριν την προσευχή. Αναφέρθηκε 
(Επιστολή Ιακώβου 4:8): «Πλησιάστε 
το Θεό, και θα σας πλησιάσει κι 
εκείνος. Καθαρίστε τα χέρια σας οι 
αμαρτωλοί, και εξαγνίστε τις καρδιές 
σας…» 

 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά 
και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο, γιατί 
αποτελούσε Θεία Εντολή. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί δεν τελούν 
νίψη πριν από τις προσευχές 
στις Εκκλησίες. 

 

Οι Μουσουλμάνοι τελούν 
νίψη πριν από τις 
προσευχές στα Τζαμιά, οι 
Μουσουλμάνοι πλένουν 
τα χέρια, τα πόδια, το 
πρόσωπο κλπ… Ιερό 
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Οι Χριστιανοί δεν πλένουν τα 
χέρια και τα πόδια τους πριν 
προσευχηθούν, όπως 
διατάχθηκαν από τον 
Παντοδύναμο Θεό. 

 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού 
. 

Κοράνιο (5:6) 

Ο ‘Ουθμάν ιμπν ‘Αφάν (η 
ευαρέστηση του Αλλάχ 
επ’ αυτού) ανέφερε ότι ο 
Προφήτης Μωχάμμαντ 
είπε, «Αυτός, που τέλεσε 
ορθώς νίψη, οι αμαρτίες 
του θα βγουν από το σώμα 
του, βγαίνοντας ακόμη και 
κάτω από τα νύχια του». 
(Σαχίχ Μόσλεμ) 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 
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2 –Αφαίρεση 
των 
υποδημάτων 
πριν την 
Προσευχή 

 

Ο Μωυσής έλαβε τη Θεία Εντολή να 
αφαιρέσει τα σανδάλια του (υποδήματα) 
πριν εισέλθει και προσευχηθεί στο ιερό 
έδαφος. (Έξοδος 3:5) και (Πράξεις 
Αποστόλων 7:33). 

 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεχτικά και 
εκπλήρωνε αυτόν το νόμο, γιατί 
αποτελούσε Θεία Εντολή. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί δεν αφαιρούν 
τα υποδήματά τους, πριν 
την είσοδο και την 
προσευχή στις Εκκλησίες 
τους. Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον 
Ιησού . 

Οι Μουσουλμάνοι βγάζουν 
τα παπούτσια τους, πριν από 
την είσοδο και την 
προσευχή στα Τζαμιά τους. 
Ιερό Κοράνιο (20:11-12) 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  
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Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

3- Ακριβείς 
ώρες της 
καθημερινής 
προσευχής 

 

Οι Βιβλικές ώρες προσευχής είναι: 
απόγευμα, πρωί, και μεσημέρι: (Ψαλμοί 
55:17), ακόμα και αρκετές προσευχές 
μπορούν να υποβληθούν μέσα σε αυτές 
τις τρεις χρονικές στιγμές. Αναφέρθηκε 
στο Ψαλμοί 119:164: «Εφτά φορές την 
ημέρα σε επαινώ..» Η πρωινή προσευχή 
της αυγής αναφέρθηκε στην Βίβλο: 
(Ψαλμοί 5:3), προσευχή πριν την αυγή: 
(Ψαλμοί 119:147). Προσευχή τα 
μεσάνυχτα (Ψαλμοί 119:62). 

Υπάρχουν καθορισμένες ώρες για την 
προσευχή: (Ψαλμοί 32:6), (Ψαλμοί 
69:13). Ήταν προφανώς απαράδεκτο, 
σύμφωνα με το Δαυίδ, να παραμελεί 
κανείς τις ενδεδειγμένες ώρες της 
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προσευχής. 

 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και 
εκπλήρωνε αυτόν το νόμο. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Πολλοί Χριστιανοί 
τηρούν ένα περισσότερο 
ανεπίσημο πρότυπο 
πρωινών και 
απογευματινών 
προσευχών, με ευλογίες 
και προσευχή πριν από 
τα γεύματα. Αυτό το 
είδος ανεπισημότητας 
στερείται ακρίβειας και 
επανάληψης. 

 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον 
Ιησού . 

Οι Μουσουλμάνοι πρέπει να 
προσεύχονται τακτικά πέντε 
φορές την ημέρα σε 
καθορισμένες ώρες. Κάθε 
προσευχή απαιτεί περίπου 
πέντε με δέκα λεπτά. Αυτές οι 
πέντε προσευχές 
πραγματοποιούνται σε 
καθορισμένες ώρες: 

1: την αυγή, 2: μετά το 
μεσημέρι, 3: το απόγευμα, 4: 
μετά τη δύση του ηλίου, 5: τη 
νύχτα. Υπάρχουν και άλλες 
προαιρετικές προσευχές. 

Ιερό Κοράνιο: (20:132), 
(7:205), (33:42), (48:9), 
(76:25), (24:58), (52:49), 
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(17:78), (11:114), (20:130). 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

4 -Προσευχή 
προς μία 
συγκεκριμένη 
κατεύθυνση 

Ιερουσαλήμ 

 

Ο Δαυίδ λάτρευε τον Παντοδύναμο Θεό 
προς την κατεύθυνση του ιερού ναού: 
(Ψαλμοί 5:8), (Ψαλμοί 138:2), σύμφωνα 
με την Έκθεση Ολόκληρης της Βίβλου 
από τον Γκιλ, «Όχι ο ναός της 
Ιερουσαλήμ, ο οποίος δεν είχε ανεγερθεί 
ακόμη…αλλά η σκηνή του Μωυσή, μέσα 
στην οποία βρισκόταν η κιβωτός.», 
ωστόσο, η σκηνή του Μωυσή δεν ήταν 
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(Κά‘μπα) στη 
Μέκκα 

 

 

ιερός ναός, και έτσι το ερώτημα είναι το 
εξής: «ποιος ήταν ο άλλος ιερός ναός 
προς την κατεύθυνση του οποίου 
προσευχόταν Δαυίδ;» Ο Σολομών 
προσευχόταν προς την κατεύθυνση του 
ιερού ναού στην Ιερουσαλήμ: (Β΄  
Χρονικών 6:21), (Δανιήλ 6:10), (Ιωνά 
2:8). 

Κατά την εποχή του Ιησού, η 
κατεύθυνση της προσευχής ήταν προς 
την Ιερουσαλήμ: (Κατά Ιωάννην 4:20-
21). Ο Ιησούς είπε ότι οι αληθινοί 
λάτρεις, θα λατρέψουν το Θεό με 
«πνεύμα και αλήθεια». (Κατά Ιωάννην 
4:23-24), που σημαίνει ότι «θα είναι 
ειλικρινείς στη λατρεία τους.». Δε 
σημαίνει ότι θα λατρεύουν το Θεό προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ο Ιησούς 
ακολουθούσε προσεκτικά τους πρώτους 
προφήτες, και προσευχόταν προς την 
κατεύθυνση του ιερού ναού. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι πρώτες εκκλησίες 
χτίστηκαν έτσι ώστε η 

Οι πρώτοι Μουσουλμάνοι 
προσεύχονταν προς την 
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κατεύθυνση του 
συγκροτήματος να κοιτάζει 
προς την Ανατολή, ως 
σύμβολο του Χριστού (ο 
ανατέλλων ήλιος). Ήταν 
επίσης κοινή η προσευχή 
προς την κατεύθυνση της 
Ιερουσαλήμ.  

Αργότερα, οι Χριστιανοί 
προσεύχονταν προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν τον Ιησού και 
δεν προσεύχονται προς 
κάποια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση.  

κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ 
για ένα μικρό διάστημα, κι 
έπειτα ο Παντοδύναμος 
Θεός (Αλλάχ) διέταξε τον 
Προφήτη Μωχάμμαντ να 
αλλάξει την κατεύθυνση της 
προσευχής και να 
προσεύχεται προς το ιερό 
τζαμί (Κά’μπα) στη Μέκκα. 

Ιερό Κοράνιο: (2:144) 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  
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Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

5-Πρηνής 
στάση με το 
μέτωπο στο 
έδαφος 

 

Οι πρώτοι Προφήτες και οι ακόλουθοί 
τους έπεφταν πρηνείς κατά την 
προσευχή, υποκλίνονταν με τα πρόσωπά 
τους να αγγίζουν το έδαφος, ο Αβραάμ: 
(Γένεσις 17:3), (Γένεσις 17:17), ο 
Μωυσής και ο Ααρών: (Έξοδος 34:8), 
(Αριθμοί 16:22), (Αριθμοί 20:6), ο 
Ιησούς του Ναυή: (Ιησούς του Ναυή 
5:14), (Ιησούς του Ναυή 7:6), ο Ηλίας: 
(Α’Βασιλέων 18:42), ο Δαυίδ : (Ψαλμοί 
22:29), (Ά Σαμουήλ 20:41), αφού ο 
Σολωμών τελείωνε την προσευχή: (Β’ 
Χρονικών 7:3), κατά τη διάρκεια της 
προσευχής του Έσδρας : (Νεεμίας 8:6), 
οι Άγγελοι: (Αποκάλυψις Ιωάννου 7:11). 

 

Ο Ιησούς δεν προσκάλεσε ποτέ τους 
ανθρώπους να λατρεύουν εκείνον αντί 



 

18 

του Θεού, ή σαν Θεό, ή σαν υιό του 
Θεού. Αυτός ο νόμος διατυπώθηκε με 
μεγάλη σαφήνεια (Αριθμοί 23:19): «Ο 
Θεός δεν είναι άνθρωπος για να λέει 
ψέματα, ούτε θνητός δεν είναι για να 
αλλάζει γνώμη. Όταν λέει κάτι, το κάνει 
κιόλας, και όταν κάτι υπόσχεται, το 
πραγματοποιεί.», (Α’ Σαμουήλ 15:29) «Ο 
Κύριος, που είναι η δύναμη του Ισραήλ, 
δε λέει ψέματα, ούτε αλλάζει γνώμη, δεν 
είναι άνθρωπος για να αλλάζει γνώμη.», 
(Ωσηέ 11:9) «…Γιατί εγώ είμαι Θεός και 
όχι άνθρωπος,…». Ο Ιησούς 
ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε 
αυτόν το νόμο, και έσκυβε με το 
πρόσωπό του να αγγίζει το έδαφος και 
προσευχόταν στον Παντοδύναμο Θεό: 
(κατά Ματθαίον 26:39), (κατά Μάρκον 
14:35), οι μαθητές του Ιησού έκαναν το 
ίδιο: (κατά Ματθαίον 17:6). 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί γονατίζουν 
μπροστά από το σταυρό, 
ενώνοντας τα χέρια τους 

Οι Μουσουλμάνοι πέφτουν 
πρηνείς κατά την προσευχή, 
υποκλίνονται με τα 
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κατά την προσευχή, κάνουν 
το σημείο του σταυρού, 
σχεδιάζοντας ένα μεγάλο 
σταυρό από το μέτωπο ως 
το στήθος, και στη συνέχεια 
από τον ένα ώμο στον άλλο. 
Αυτή η εκτέλεση δεν 
αποδίδεται στον Ιησού . 

Οι Χριστιανοί δε σκύβουν 
με τα πρόσωπά τους 
αγγίζοντας το έδαφος, δεν 
πέφτουν σε πρηνή στάση με 
τα μέτωπα στη γη. Οι 
Χριστιανοί δεν ακολουθούν 
τον ίδιο τρόπο λατρείας με 
τον Ιησού . 

 

πρόσωπά τους να αγγίζουν 
το έδαφος κατά τη διάρκεια 
των καθημερινών 
προσευχών. 

Ιερό Κοράνιο: (22:77), 
(7:206), (13:15), (17:109), 
(19:058), (25:060), 
(96:019), (32:015), 
(38:024), (53:062), , 
(76:026), (10:9-10).  

 

 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  
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Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

6-Άνοιγμα 
των χεριών 
προς τα πάνω 
μετά την 
προσευχή 

 

O Σολομών άνοιγε μετά την προσευχή τα 
χέρια του και δόξαζε τον Παντοδύναμο 
Θεό, και ζητούσε τις ευλογίες Του: 
(Α’Βασιλέων 8:54). 

 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και 
εκπλήρωνε αυτήν την πρακτική. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί δε σηκώνουν 
ψηλά τα χέρια τους μετά 
την προσευχή. Οι 
Χριστιανοί δεν ακολουθούν 
την τακτική που 
εκπληρώθηκε από τον 

Οι Μουσουλμάνοι 
σηκώνουν ψηλά τα χέρια 
τους μετά την προσευχή, 
δοξάζουν τον Παντοδύναμο 
Θεό, ζητούν τη συγχώρεση 
Του, και επιδιώκουν τις 
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Ιησού . ευλογίες Του. Ιερό 
Κοράνιο: (2:255, 286), 
(25:74). 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

  

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

7-Νηστεία 

 

 

 

Ο Μωυσής νήστευε για σαράντα ημέρες, 
χωρίς να τρώει ή να πίνει, δεν έτρωγε καν 
ψωμί, ούτε έπινε νερό: (Δευτερονόμιον 
9:9), (Έξοδος 34:28). Οι προηγούμενοι 
προφήτες νήστευαν επίσης, ο Δαυίδ : 
(Β’Σαμουήλ 12:22), ο Ηλίας : 
(Α’Βασιλέων 19:8), ο Έσδρας : (Έσδρας 
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10:6), ο Δανιήλ : (Δανιήλ 9:3). 

Συγκεκριμένοι μήνες νηστείας 
καθιερώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας του Ιούδα: 
(Ζαχαρίας 8:19). Μια συγκεκριμένη 
ημέρα νηστείας: (Ιερεμίας 36:6). Ένας 
ακριβής μήνας νηστείας (ο ένατος 
μήνας): (Ιερεμίας 36:9). 

 

Ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωσε αυτόν το 
νόμο, και νήστεψε «Για σαράντα ημέρες 
και σαράντα νύχτες δεν έφαγε τίποτε ο 
Ιησούς, ύστερα πείνασε»: (Κατά 
Ματθαίον 4:2), (Κατά Ματθαίον 6:16), 
(Κατά Ματθαίον 17:21). 

 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και 
εκπλήρωνε αυτόν το νόμο. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι τρόποι με τους οποίους 
νηστεύουν οι Χριστιανοί 

Οι Μουσουλμάνοι 
νηστεύουν από την αυγή 
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ποικίλλουν. Μερικοί 
απέχουν από τις στερεές 
τροφές, άλλοι δεν τρώνε 
συγκεκριμένα φαγητά (όπως 
κρέας, ψάρι, κοτόπουλο και 
αβγά), ορισμένοι δεν πίνουν 
συγκεκριμένα ποτά (όπως 
γάλα και κρασί). 

Οι Χριστιανοί δε νηστεύουν 
όπως ο Ιησούς, χωρίς να 
τρώνε ή να πίνουν για μια 
ορισμένη χρονική περίοδο, 
δε γεύονται την πείνα και τη 
δίψα. 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
τηρήθηκε από τον Ιησού . 

μέχρι το σούρουπο για 
ολόκληρο το μήνα 
Ραμαντάν (ένατος 
σεληνιακός μήνας), 
απέχοντας από το φαγητό, 
το ποτό, τη συνουσία, το 
κάπνισμα, την κακολογία, 
τα ψεύδη, και ορισμένες 
άλλες απολαύσεις. Οι 
Μουσουλμάνοι γεύονται 
την πείνα και τη δίψα, η 
νηστεία τους βοηθά να 
υπακούν στο Θεό, να είναι 
πιο ευαίσθητοι στα βάσανα 
των άλλων, να αναπτύσσουν 
αυτο-πειθαρχία και να 
εκτιμούν την ενότητά τους. 
Ιερό Κοράνιο (2:183-185, 
187, 196). 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  
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Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

8-Ένας 
Αγγελιαφόρος 
και Προφήτης 
του Θεού 

 

 

Ο Ιησούς επιβεβαίωσε ότι εστάλη από 
το Θεό, δηλ. ως Αγγελιαφόρος του 
Παντοδύναμου Θεού: (Κατά Ιωάννην 
7:16), (Κατά Ιωάννην 17:3), (Κατά 
Ιωάννην 5:30), (Κατά Ιωάννην 4:34), 
(Κατά Ιωάννην 6:38) και (Κατά 
Ιωάννην 11:41-42). Ο Ιησούς 
αναφερόταν στον εαυτό του ως 
Προφήτη: (Κατά Λουκάν 13:33-34), 
ενώ και άλλοι τον αποκαλούσαν 
Προφήτη: (Κατά Λουκάν 7:16), (Κατά 
Λουκάν 24:17-22), (Κατά Ιωάννην 
4:19), (Κατά Ιωάννην 6:14), (Κατά 
Ματθαίον 21:11), (Κατά Ιωάννην 9:17). 
Ο Ιησούς αποκαλούταν δούλος του 
Θεού: (Πράξεις Αποστόλων 3:13), 
(Πράξεις Αποστόλων 4:27). O Ιησούς 
εστάλη μόνο για (τα χαμένα πρόβατα 
στον) οίκο του Ισραήλ και όχι για τους 
Ευγενείς: (Κατά Ματθαίον 10:5-6), 
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(Κατά Ματθαίον 15:24-27). Ο Ιησούς 
αποκαλούταν ο «υιός του Ανθρώπου»: 
(Κατά Ματθαίον 12:32), (Κατά 
Ματθαίον 12:40), (Κατά Ματθαίον 
17:9), (Κατά Ιωάννην 6:27). Ο Ιησούς 
περιγραφόταν επίσης ως «άνθρωπος, 
εγκεκριμένος από το Θεό.»: (Πράξεις 
Αποστόλων 2:22). Αυτός ο νόμος 
αναφέρθηκε στην Παλαιά Διαθήκη: «Ο 
Θεός δεν είναι άνθρωπος για να λέει 
ψέματα, ούτε θνητός δεν είναι για να 
αλλάζει γνώμη.» (Αριθμοί 23:19), Ο 
Θεός δεν είναι άνθρωπος: (Α’Σαμουήλ 
15:29), (Ωσηέ 11:9). 

Η προσευχή του Ιησού δεν έμεινε 
αναπάντητη, αλλά απαντήθηκε μέσω 
του αγγέλου, που εμφανίστηκε, 
προκειμένου να τον ενδυναμώσει: 
(Κατά Λουκάν 22:43). Ο Ιησούς 
Χριστός εκπλήρωνε αυτόν το νόμο, 
δήλωνε ότι ήταν Αγγελιαφόρος και 
Προφήτης του Θεού. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι Οι Μουσουλμάνοι μιλούν 
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ο Ιησούς είναι το δεύτερο 
μέλος του Τριαδικού Θεού, 
και ταυτόχρονα, 
«ολοκληρωμένος» Θεός από 
κάθε άποψη. Οι Χριστιανοί 
πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι 
«Θείος» και ενσαρκωμένος 
Θεός, έχει δύο φύσεις, θεία 
και ανθρώπινη, ταυτόχρονα. 
Η χριστιανική άποψη ότι ο 
μεσολαβητής ανάμεσα στο 
Θεό και τον άνθρωπο πρέπει 
να είναι και άνθρωπος και 
θεότητα, και όχι μόνο 
άνθρωπος όπως έχει 
αναφερθεί: (Α’προς 
Τιμόθεον 2:5). 

 

Οι περισσότεροι Χριστιανοί 
δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς 
ήταν μόνο Αγγελιαφόρος, 
Προφήτης, και δούλος του 
Θεού, και μόνο άνθρωπος 
όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο 
Ιησούς. Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 

και για τον Ιησού και για τη 
μητέρα του, την Παρθένο 
Μαρία, με ευλάβεια και 
σεβασμό. Οι Μουσουλμάνοι 
πιστεύουν ότι ο 
Παντοδύναμος Θεός έδωσε 
αποκαλύψεις όχι μόνο στον 
Αβραάμ και στο Μωυσή, 
αλλά και στον Ιησού και σε 
άλλους προφήτες. Οι 
Μουσουλμάνοι πιστεύουν 
ότι ο Ιησούς είναι ένας από 
τους αγγελιαφόρους του 
Θεού, κατείχε γνώση και 
σοφία, ήταν ευλογημένος, 
γεννήθηκε χωρίς πατέρα, 
όπως ο Αδάμ. Η 
θαυματουργή γέννα του 
Ιησού δεν τον κάνει 
ολοκληρωμένο Θεό ή υιό 
του Θεού, ή «μονογενή» υιό 
του Θεού. Το Κοράνιο 
αναφέρει ότι ο Ιησούς είναι ο 
Λόγος «Γεννηθήτω» του 
Θεού. Αυτό δε σημαίνει ότι 
ο Ιησούς είναι Θεός ή υιός 
του Θεού. Ιερό Κοράνιο  
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εκπληρώθηκε από τον Ιησού. (112:1-4), (5:73), (2,45), 
(2,48), (19: 31-33).  

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

9-Υποταγή στη 
Βούληση του 
Παντοδύναμου 
Θεού (Ισλάμ) 

 

Ο Ιησούς υποτάχθηκε στη Βούληση του 
Παντοδύναμου Θεού: (Κατά Λουκάν 
22:42), (Κατά Μαθαίον 26:39), (Κατά 
Μάρκον 14:36). Η παλαιότερη 
μετάφραση της Βίβλου ήταν στην 
ελληνική γλώσσα, όπου αναφερόταν η 
υποταγή στο Θεό (Επιστολή Ιακώβου 4-
7). Στα αρχαία ελληνικά (Ὑποτάγητε 
οὖ ν τῷ  Θεῷ), ενώ στα νέα: 
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(Υποταχθείτε, λοιπόν, στο Θεό), δηλ. 
«Γίνετε Μουσουλμάνοι.» 

Ο Ιησούς λάτρευε τον Παντοδύναμο 
Θεό: (Κατά Λουκάν 5:16), (Κατά 
Ματθαίον 26:39), (Κατά Ματθαίον 
26:42), (Κατά Ματθαίον 26:44). Ο 
Ιησούς προσευχόταν και ζητούσε 
βοήθεια από τον Παντοδύναμο Θεό, 
ακόμη και όταν ανέστησε το Λάζαρο: 
(Κατά Ιωάννην 11:41-43). Ο Ιησούς 
πάντα εξέφραζε την υποταγή του στον 
Παντοδύναμο Θεό: (Κατά Ιωάννην 
5:30), (Κατά Ιωάννην 14:31). Ο Ιησούς 
Χριστός εκπλήρωνε αυτόν το νόμο, 
υποτασσόταν στο Θεό, δηλ. ο Ιησούς 
δήλωνε το Ισλάμ του. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί δήλωναν την 
πίστη τους στον Ιησού. Οι 
Χριστιανοί πιστεύουν ότι 
μπορεί κανείς να έρθει στο 
Θεό μόνο μέσω του Ιησού, 
δηλ. οι Χριστιανοί 
υποτάσσουν τη βούλησή 

Οι Μουσουλμάνοι 
πιστεύουν ότι όλοι οι 
Προφήτες από την αρχή της 
δημιουργίας ήταν 
Μουσουλμάνοι: (ο Νώε, ο 
Αβραάμ, ο Ιάκωβος, ο Λωτ, 
ο Ιωσήφ, ο Μωυσής, ο 
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τους στον Ιησού. 

 

Οι Χριστιανοί αγνοούν ότι ο 
Ιησούς εξέφραζε την 
υποταγή του στον 
Παντοδύναμο Θεό, και 
υπέτασσε όλη τη Βούλησή 
του στον Παντοδύναμο Θεό. 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού 
. 

 

Σολομών, ο Ιησούς) και ο 
τελευταίος και τελικός 
Προφήτης ο Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτούς), γιατί 
κήρρυταν όλοι το ίδιο 
μήνυμα. Η θρησκεία τους 
ήταν: «Υποταγή στη 
Βούληση του 
Παντοδύναμου Θεού», δηλ. 
δήλωναν το Ισλάμ τους. 
Ιερό Κοράνιο: (10:72), 
(2:128,132-133), (51:31-36), 
(12:101), (5:3, 44), (27:30-
31, 38, 42, 44), (3:19-20, 52, 
83), (40:66). 

 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  
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Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους 
Νόμους τους 

10-Το όνομα του 
Παντοδύναμου 
Θεού (του 
δημιουργού) 

 

Ο Ιησούς μιλούσε Αραμαϊκά. Το 
όνομα του Θεού στα Αραμαϊκά 
γράφεται ως ( ), και στα 
Εστρανγκελικά ( ), ενώ διαβάζεται 
Αλλάχ. Στα Αραβικά το όνομα του 
Θεού είναι (اهللا), και διαβάζεται 
Αλλάχ. Στα Εβραϊκά, μία από τις 
βασικές εβραϊκές λέξεις για το Θεό, 
είναι ( ) και διαβάζεται Ελόχ, αλλά 
μπορεί εύκολα να προφερθεί ως 
Αλλάχ, χωρίς διακριτικά σύμβολα. Η 
κατάληξη «-ιμ» της λέξης ( םי�ֱאלֺהִ  ) 
«Ελόχ-ιμ» είναι ο πληθυντικός 
ευγενείας στην Εβραϊκή Βίβλο: 
(Γένεσις 1:1). Σύμφωνα με τη Βίβλο, 
ο Ιησούς χρησιμοποιούσε τις δύο 
λέξεις ΕΛΙ: (Κατά Ματθαίον 27:46) 
και ΕΛΟ'Ι': (Κατά Μάρκον 15:34). 
Αυτές οι δύο λέξεις, ΕΛΙ και ΕΛΟ'Ι' 
προέρχονται από τη λέξη Ελόχ 
( י�ֱאלֺהִ  ) στα Εβραϊκά, Ελάχ ή Αλλάχ 
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στα Αραβικά, και δεν ακούγεται ως 
«Ιεχωβά». 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Το όνομα του Θεού για τους 
Άραβες Χριστιανούς είναι 
Αλλάχ. 

 

Οι Χριστιανοί δε 
χρησιμοποιούν αυτά τα 
ονόματα: Ελόχ ή Ελί ή Ελόι 
ή Αλλάχ ως ονόματα του 
Παντοδύναμου Θεού. Οι 
Χριστιανοί δεν ακολουθούν 
τον τρόπο του Ιησού. 

Οι Μουσουλμάνοι 
λατρεύουν τον ίδιο 
Παντοδύναμο Θεό των 
προφητών Νώε, Αβραάμ, 
Μωυσή, Δαυίδ, και Ιησού 
(ειρήνη σε όλους). 

Το όνομα του Παντοδύναμου 
Θεού είναι Αλλάχ. 

Ιερό Κοράνιο: (2:255), 
(59:22-24), (112:1-4).  

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  
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Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

11-
Μονοθεϊσμός  

 

Κανένας από τους πρώτους προφήτες δε 
δίδαξε το δόγμα της Αγίας Τριάδας. 
Αντίθετα, μίλησαν για τη Μοναδικότητα 
του Θεού. Το εδάφιο 20:3 της Εξόδου 
αναφέρει, «Δεν θα υπάρχουν για σένα 
άλλοι Θεοί εκτός από μένα.». Οι 
δηλώσεις του Θεού είναι απλές, 
ξεκάθαρες, και απαλλαγμένες από 
αντιφάσεις και σύγχυση. (Έξοδος 20:2) 
«Εγώ είμαι ο UΚΥΡΙΟΣ, ο Θεός σουU.». 
(Έξοδος 20:٥) «Δεν θα τα προσκυνάς 
ούτε θα τα λατρέυεις, γιατί εγώ είμαι ο 
Κύριος, ο Θεός σου.». Όλοι οι 
προηγούμενοι Προφήτες του 
Παντοδύναμου Θεού κήρυτταν το 
Μονοθεϊσμό, Ο Μωυσής (Έξοδος 3:14-
15), (Έξοδος 20:2), (Γένεσις 17:1),  
(Έξοδος 20:3, 20:5) (Λευιτικόn 19:3- 4). 
(Δευτερονόμιον 6:13), (Έξοδος 18:11), 
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(Δευτερονόμιον 6:4-9), (Δευτερονόμιον 
45:23). Ο Δαυίδ: (Ψαλμοί 83:18, 104:1, 
105:7, 118:27, 118:28), ο Σολομών: 
(Παροιμίαι 9:10), (Εκκλησιαστές 12:13), 
ο Ησαϊας: (Ησαϊας 45:19,  ٤3:10-11, 
44:6, 45:21-23, 40:28). «Δεν θα 
μπορέσεις όμως,» του λέει, «να δεις το 
προσωπό μου, γιατί κανένας 
άνθρωπος δεν μπορεί να με δει...» 
(Έξοδος 33:20). «Ο Θεός δεν είναι 
άνθρωπος να λέει ψέματα, θνητός δεν 
είναι, για να αλλάζει γνώμη.»: (Αριθμοί 
23:19), «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος.» 
(Α’Σαμουήλ 15:29), (Ωησέ 11:9). 

 

Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Η πρώτη και 
σπουδαιότερη εντολή είναι: Άκου 
Ισραήλ: Ο Κύριος ο Θεός μας είναι 
ένας και μοναδικός Κύριος.» (Κατά 
Μάρκον 12:29). Ο Ιησούς δεν είπε ποτέ 
'είμαι Θεός, λατρέψτε με'. Καλούσε τους 
ανθρώπους να προσεύχονται, να 
λατρεύουν και να υπηρετούν μόνο το 
Θεό. (Κατά Μάρκον 14:32), (Κατά 
Λουκάν 5:16), (Κατά Ιωάννην 17:3), 
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(Κατά Ματθαίον 4:10), (Κατά Λουκάν 
4:8), (Κατά Μάρκον 12:28-29). Ο Ιησούς 
είπε ότι Κανένας δεν είναι καλός, παρά 
μόνο ο Θεός: (Κατά Λουκάν 18:18-19), 
(Κατά Μάρκον 10:18), (Κατά Ματθαίον 
19:17). Κανείς δε μπορεί να δει το Θεό, 
ούτε να ακούσει τη φωνή Του: (Κατά 
Ιωάννην 5:37).  

Ο Θεός είναι αμετάβλητος. (Επιστολή 
Ιακώβου 1:17). 

 

Οι μαθητές του Ιησού δέχτηκαν αυτά τα 
διδάγματα και είχαν πίστη στον Έναν 
Αληθινό Θεό. Ο Ιησούς ακολουθούσε 
προσεκτικά και εκπλήρωνε το Νόμο της 
Μοναδικότητας του Θεού, «του νόμου 
του Μονοθεϊσμού». 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί παραβιάζουν 
το νόμο της πρώτης εντολής, 
λατρεύοντας τον Ιησού ως 

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν 
ότι όλοι οι προφήτες 
εστάλησαν από τον ίδιο Θεό, 
το Δημιουργό, για να 
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Θεό ή ως υιό του Θεού. 

Η Πρώτη Ιερά Σύνοδος της 
Κωνσταντινουπόλεως 
συνέταξε μια δογματική 
δήλωση για την Τριάδα και 
όρισε ότι το Άγιο Πνεύμα 
έχει την ίδια θειότητα που 
εκφράστηκε για τον Υιό από 
την Ιερά Σύνοδο της Νίκαιας 
56 χρόνια νωρίτερα. 

δηλ. δύο ακόμα Θεοί 
προστέθηκαν στον 
Παντοδύναμο Θεό. 

1-Θεός ο Πατέρας=ο 
Δημιουργός. 

2-Θεός ο Υιός=ο σωτήρας. 

3-Θεός το Άγιο Πνεύμα=ο 
σύμβουλος. 

 

Οι Χριστιανοί απέκλιναν 
από το νόμο του 
Μονοθεϊσμού, ύψωσαν τον 
Ιησού πολύ ψηλά στην 

μεταβιβάσουν το ίδιο 
μήνυμα: Ο αληθινός Θεός 
είναι μόνο ΕΝΑΣ, να 
Λατρεύετε Αυτόν Μόνο και 
να τηρείτε τις εντολές Του. 

Ιερό Κοράνιο (2:136), 
(7:59), (2:132), (21:25), 
(27:61), (27:63), (27:64), 
(1:1- 5), (2:225), (5:76), 
(20:8), (59:23). 

 

Το Ιερό Κοράνιο 112 
υπογράμμισε και επεξήγησε 
το νόμο του Μονοθεϊσμού: 

 

 Πες (ω, Μωχάμμαντ): 
Αυτός είναι Ο Αλλά(χ), Ο 
Ένας και Μοναδικός  Ο 
Αλλά(χ) Ασ-Σάμαντ (Ο 
Αυτάρκης, που δεν έχει 
ανάγκη τίποτα από τα 
πλάσματά του, αλλά αυτά 
έχουν ανάγκη από Αυτόν, 
και Αυτός ούτε τρώει, ούτε 
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ιεραρχεία του Θεού. 

 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο του 
Μονοθεϊσμού που 
εκπλήρωνε ο Ιησούς. 

πίνει, ούτε πεθαίνει)  Δε 
γέννησε, ούτε γεννήθηκε  
Και κανένας δεν είναι ίσος ή 
συγκρίσιμος με Αυτόν» .  

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού 

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

12-Υιοί του 
Θεού 

Η χρήση της φράσης «υιοί του Θεού» 
δεν υπονοεί απαραίτητα θειότητα, και 
ήταν κοινή ανάμεσα στους Εβραίους που 
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αυτό-αποκαλούνταν «παιδιά του Θεού» 
ή «υιοί του Θεού». Η φράση «υιός του 
Θεού» στη Βίβλο δεν περιοριζόταν μόνο 
στον Ιησού. Η Βίβλος μας λέει ότι ο 
Θεός έχει πολλούς υιούς! Ο Ιάκωβος 
(Έξοδος 4:22), ο Σολομών (΄Β Σαμουήλ 
7:13-14), ο Εφραίμ: (Ιερεμίας 31:9), ο 
Αδάμ (Κατά Λουκάν 3:38), ακόμα και 
κοινοί άνθρωποι αποκαλούνταν «υιοί 
του Θεού»: (Δευτερονόμιον 14:1), 
(Γένεσις 6:2), (Γένεσις 6:4), (Ψαλμοί 
29:1), (Ψαλμοί 29:1), (Ιώβ 38:7), (Ιώβ 
2:1), (Ιώβ 1:6). 

 

Ο Ιησούς μιλούσε για τους 
«ειρηνοποιούς» ως «υιούς του Θεού». 
Κατά την εβραϊκή παράδοση, κάθε 
άνθρωπος που ακολουθεί τη Βούληση 
του Θεού αποκαλούταν «υιός του 
Θεού»: (Γένεσις 6:2,4), (Έξοδος 4:22), 
(Ιερεμίας 31:9), (Ψαλμοί 2:7), (Κατά 
Λουκάν 3:38), (Προς Ρωμαίους 8:14), 
(Κατά Ιωάννην 6:35), δηλ. αν ο Ιησούς 
ανέφερε στη Βίβλο ότι είναι ο «υιός του 
Θεού», αυτό δεν τον εξυψώνει στην 
ιεραρχεία του Παντοδύναμου Θεού. 
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Ο Ιησούς δεν είπε ποτέ, «Είμαι Θεός, 
λατρέψτε με». Ακολουθούσε προσεκτικά 
τους προηγούμενους προφήτες, και 
εκπλήρωνε αυτόν το νόμο. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί λατρεύουν 
τον Ιησού, τον Υιό του 
πρώτου μέρους του 
Τριαδικού Θεού, θεωρούν 
τον Ιησού «ολοκληρωμένο» 
Θεό από κάθε άποψη. 

 

Ο ίδιος ο Ιησούς 
απαρνήθηκε την Αγία 
Τριάδα και στην 
πραγματικότητα δεν την 
εξύμνησε ποτέ στη Βίβλο. Ο 
ίδιος λάτρευε τον 
Παντοδύναμο ΘΕΟ. 

 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 

Ο Παντοδύναμος Θεός 
(Αλλάχ) δε γέννησε ποτέ 
κανένα γιο, καμία κόρη, 
καμία σύζυγο. Ο 
Παντοδύναμος Θεός δε 
χρειάζεται γιο, ούτε σύζυγο 
για να Τον βοηθήσουν σε 
οτιδήποτε. Ήταν Απόλυτος, 
Ένας, Ζωντανός Αληθινός 
Βασιλεύς. 

 

Ο Παντοδύναμος Θεός 
διόρθωσε την παρανόηση 
των Εβραίων και των 
Χριστιανών σχετικά με τον 
«Υιό του Θεού». 

 Και λένε: “Ο Ελεήμων 
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εκπληρώθηκε από τον 
Ιησού. 

(Αλλά(χ)) απέκτησε έναν 
υιό”, Δόξα σ’ Αυτόν (είναι 
πιο Σπουδαίος απ' αυτό που 
λένε γι' Αυτόν)! Και όμως 
αυτοί (οι άγγελοι που οι 
άπιστοι τους αποκαλούν 
κόρες του Αλλά(χ)) δεν είναι 
παρά τιμημένοι δούλοι 
[Του].  Δεν μιλούν ποτέ 
πριν Εκείνος μιλήσει, και 
ενεργούν μόνο έπειτα από 
διαταγή Του . (Ιερό 
Κοράνιο 21:26) 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
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Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

13-Σωτηρία και 
Σωτήρας 

 

Η συγχώρεση των αμαρτιών περιορίζεται 
μόνο στον Παντοδύναμο Θεό: (Ησαΐας 
43:25), (Ησαΐας 44:22), (Ησαΐας 33:22), 
(Ησαΐας 64:9), (Ιερεμίας 31:34), 
(Ιεζεκιήλ 18:22), (Ιεζεκιήλ 33:16), 
(Μιχαίας 7:18), (Μιχαίας 7:19) Ο 
Παντοδύναμος Θεός είναι ο μόνος 
Σωτήρας: (Επιστολή Ιούδα 1:25), 
(Δευτερονόμιον 32:15), (Β΄ Σαμουήλ 
22:3), (Β΄ Σαμουήλ 22:47), (Α΄ 
Χρονικών 16:35), (Ψαλμοί 17:7), 
(Ψαλμοί 18:46), (Ψαλμοί 24:5), (Ψαλμοί 
25:5), (Ψαλμοί 27:9), (Ψαλμοί 38:22), 
(Ψαλμοί 42:5), (Ψαλμοί 42:11), (Ψαλμοί 
43:5), (Ψαλμοί 65:5), (Ψαλμοί 68:19), 
(Ψαλμοί 79:9), (Ψαλμοί 85:4), (Ψαλμοί 
89:26), (Ψαλμοί 106:21), (Ησαΐας 17:10), 
(Ησαΐας 19:20), (Ησαΐας 43:3), (Ησαΐας 
43:11), (Ησαΐας 45:15), (Ησαΐας 45:21-
22), (Ησαΐας 49:26), (Ησαΐας 60:16), 
(Ιερεμίας 14:8), (Ωσηέ 13:4), (Μιχαίας 
7:7), (Αβββακούμ 3:18). Η φράση 
«Σωτήρας» στη Βίβλο δεν περιορίζεται 
μόνο στον Ιησού. Η Βίβλος μάς λέει ότι 
σε μερικούς ανθρώπους δόθηκε επίσης ο 
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τίτλος «Σωτήρας», χωρίς να είναι θεοί! Ο 
Ιωάς, υιός του Ιωάχαζ: (Β’Βασιλέων 
13:5), ο Οθνιήλ, υιός του Κενάζ: (Κριταί 
3:9), ο Εούδ, υιός του Γηρά: (Κριταί 
3:15). 

Η Σωτηρία σύμφωνα με τον Ιησού 
επιτυγχάνεται μέσω της προσκόλλησης 
στις εντολές του Παντοδύναμου Θεού 
και μόνο : (Κατά Ματθαίον 19:16-17). 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και 
εκπλήρωνε αυτόν το νόμο. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί πιστεύουν 
στη Σωτηρία τους μέσω 
του Ιησού, πιστεύουν στη 
Θειότητα και τη 
σταύρωσή του, και ότι ο 
Ιησούς εξαγόρασε την 
άφεσή τους όταν πέθανε 
πάνω στο σταυρό. 

Οι Χριστιανοί πιστεύουν 
ότι ο Ιησούς είναι ο 

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν 
ότι ο Παντοδύναμος Θεός 
(Αλλάχ) είναι η Σωτηρία τους, 
Αυτός είναι ο Σωτήρας τους σε 
αυτόν τον κόσμο, και την 
Ημέρα της Κρίσης. Οι 
Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι 
κανείς δεν είναι υπεύθυνος για 
τα λάθη των άλλων. Ιερό 
Κοράνιο (6:164). 
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Σωτήρας τους, και θα 
συγχωρήσει τα λάθη και 
τις αμαρτίες τους. 

 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον 
Ιησού. 

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν 
επίσης ότι ο Παντοδύναμος 
Θεός έσωσε τον προφήτη 
Ιησού από τη σταύρωση, και 
ούτε σκοτώθηκε, ούτε 
σταυρώθηκε. Ιερό Κοράνιο 
(4:157). 

 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους 
Νόμους τους 
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14-Παντογνωσία 

 

Ο Ιησούς αρνήθηκε την 
«παντογνωσία» για τα αόρατα και την 
Ημέρα της Κρίσης: (Κατά Μάρκον 
13:32), (Κατά Ματθαίον 24:36). 

 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί αποδίδουν 
«παντογνωσία» στον Ιησού. 
Ο Ιησούς αρνήθηκε την 
«παντογνωσία» του. Οι 
Χριστιανοί δεν ακολουθούν 
το νόμο που εκπληρώθηκε 
από τον Ιησού . 

Ο Παντοδύναμος Θεός έχει 
τέλεια γνώση. Οι 
Μουσουλμάνοι πιστεύουν 
στην παντογνωσία του 
Αλλάχ. Γνωρίζει το 
παρελθόν και το μέλλον. 
Ιερό Κοράνιο (49:18) 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  
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Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

15-Θαύματα 

 

 

 

Ο Ιησούς και οι προηγούμενοι Προφήτες 
τελούσαν διάφορα εκπληκτικά θαύματα. 
Αυτά τα υπερφυσικά συμβάντα, 
πραγματοποιούνταν μόνο με την άδεια του 
Παντοδύναμου Θεού. Ο Μωυσής (Έξοδος 
14:22), ο Ελίσα: (Β΄Βασιλέων 4:44), 
(Β΄Βασιλέων 5:14), (Β΄Βασιλέων 6:17&20), 
(Β΄Βασιλέων 4:34), (Β΄Βασιλέων 13:21), ο 
Ελίγια: (Α΄ Βασιλέων 17:22), ο Ιησούς: 
(Κατά Λουκάν 9:10-17), (Κατά Ιωάννην 
6:16-24), (Κατά Μάρκον 6:45-52), (Κατά 
Ματθαίον 14:22-33). 

 

Ο Ιησούς δεν ενεργούσε με δική του 
πρωτοβουλία. Είπε (Κατά Ιωάννην 5:30): 
«Εγώ δεν μπορώ τίποτε να κάνω από μόνος 
μου, αποφασίζω ως κριτής, σύμφωνα με 
όσα ακούω από τον Πατέρα, και οι 
αποφάσεις μου είναι δίκαιες, γιατί δεν 
επιζητώ να ικανοποιήσω το δικό  μου 
θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα που με 
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έστειλε.» (Κατά Ιωάννην 8:28) «και δεν 
κάνω τίποτε από μόνος μου, αλλά τα λέω 
αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας μου.». 
Αυτά τα εδάφια δεν υπονοούν παντογνωσία. 
Ο Ιησούς μείωσε τον εαυτό του, και τον 
κατέστησε κατώτερο του Παντοδύναμου 
Θεού. 

Ο Ιησούς εκπλήρωνε αυτόν το νόμο. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί θεωρούν ότι 
τα απίστευτα θαύματα 
τελούνταν από τους 
προηγούμενους Προφήτες 
ως αποδεικτικά στοιχεία της 
Προφητικής τους Ιδιότητας, 
και πραγματοποιούνταν με 
την άδεια του Παντοδύναμου 
Θεού. Παράληλα, θεωρούν 
τα θαύματα που τελούνταν 
από τον Ιησού αποδεικτικά 
στοιχεία της Θειότητάς του. 

 

Οι Μουσουλμάνοι 
πιστεύουν ότι ο 
Παντοδύναμος Θεός στήριζε 
τους Προφήτες Του, όπως 
τον Μωυσή, το Δαυίδ, το 
Σολομώντα, τον Ιησού και 
το Μωχάμμαντ (ειρήνη σ' 
αυτούς) με θαύματα, τα 
οποία είναι συνήθως όμοιας 
φύσης με τον τομέα στον 
οποίο ο λαός του εκάστοτε 
προφήτη διέπρεπε. Αυτά τα 
θαύματα 
πραγματοποιούνταν μόνο με 
την άδεια του 
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Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού 
. 

 

Παντοδύναμου Θεού. Στο 
Ιερό Κοράνιο, το όνομα του 
Ιησού έχει 25 αναφορές, το 
όνομα της μητέρας του, 
Παρθένου Μαρίας, έχει 34 
αναφορές, ενώ το όνομα 
Μωχάμμαντ έχει 4 
αναφορές. 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

16-Χαιρετισμοί  Ο Δαυίδ χαιρετούσε τους ανθρώπους 
λέγοντας «Σαλόμ Αλέικουμ», που στα 
Εβραϊκά σημαίνει «Ειρήνη σε εσάς.»: 
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(Α΄Σαμουήλ 25:6) 

Ο Ιησούς ακολουθούσε αυτήν την 
παράδοση, και χαιρετούσε κι αυτός με το 
ίδιο τρόπο, λέγοντας «Ειρήνη σ’ εσάς». 
(Κατά Ιωάννην 20:19), (Κατά Ιωάννην 
20:21), (Κατά Ιωάννην 20:26), (Κατά 
Λουκάν 24:36). 

Ο Ιησούς εκπλήρωνε αυτήν την 
παράδοση. 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί δεν χαιρετούν 
ο ένας τον άλλο, λέγοντας 
«Ειρήνη σ’ εσάς». 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν αυτήν την 
παράδοση που εκπληρώθηκε 
από τον Ιησού . 

 

Οι Μουσουλμάνοι 
χαιρετούν ο ένας τον άλλο, 
λέγοντας «ας-Σαλάμου 
αλάικουμ» που στην 
αραβική γλώσσα σημαίνει 
«Ειρήνη σ’ εσάς». Ιερό 
Κοράνιο (6:54), (7:46), 
(11:48), (13:24) (39:73), 
(11:69), (14:23), (36:58), 
(97:5) 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  
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Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

17-Αλκοολούχα 
ποτά 

 

Οι πρώτοι Προφήτες απείχαν από τα 
αλκοολούχα ποτά. Ο Μωυσής : (Αριθμοί 
6:1-4), ο Σολομών : (Παροιμίαι 20:1). 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και 
εκπλήρωνε αυτόν το νόμο. 

Αναφορικά με το «θαύμα της 
μετατροπής του νερού σε κρασί», το 
βρίσκουμε μόνο στο Ευαγγέλιο (Κατά 
Ιωάννην 2:1-11), που συνεχώς 
αντιβαίνει στα άλλα τρία Ευαγγέλια. Οι 
μελετητές της Καινής Διαθήκης έχουν 
εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με την 
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αυθεντικότητα αυτού του περιστατικού. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Πολλοί Χριστιανοί πίνουν 
διάφορα είδη αλκοολούχων 
ποτών, αγνοούν 
αποσπάσματα από το λόγο 
του Θεού, υποθέτωντας ότι 
δεν τους αφορούν. 

 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού. 

Αποτελεί κοινή γνώση 
ανάμεσα στους 
Μουσουλμάνους, ότι τα 
αλκοολούχα ποτά 
απαγορεύονται εντελώς, 
γιατί επηρεάζουν αρνητικά 
τη σχέση τους με τον 
Παντοδύναμο Θεό, και 
μπορούν επίσης να 
οδηγήσουν σε πολλά 
αρνητικά θέματα, όπως 
προβλήματα υγείας ή 
κοινωνικά. Ιερό Κοράνιο 
(5:90) 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  
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Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

18-Χοίρινο 

 

Ο Μωυσής δεν έτρωγε χοιρινό, 
ακολουθώντας την απαγόρευση που 
αναφέρθηκε στα (Λευιτικό 11:7-8) και 
(Δευτερονόμιον 14:8). 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και 
εκπλήρωνε αυτόν το νόμο: (Κατά 
Ματθαίον 5:17-18), (Κατά Λουκάν 24:44). 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Πολλοί Χριστιανοί τρώνε 
χοιρινό, αγνοούν 
αποσπάσματα από το λόγο 
του Θεού, υποθέτωντας ότι 
δεν τους αφορούν όλα. Οι 
Χριστιανοί λόγιοι 
ερμήνευσαν τις Παυλικές 
αναφορές και δόγματα 
αναφορικά με τη χορτοφαγία 

Οι Μουσουλμάνοι δεν τρώνε 
χοιρινό και τα προϊόντα τους, 
γιατί απαγορεύεται. 

Ιερό Κοράνιο (5:3), (2:173). 
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(Ρωμαίοι 14:2-3), ώστε να 
χορηγήσουν άδεια για την 
κατανάλωση χοιρινού. 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού 
. 

 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

19-Σφαγιασμός Ο εβραϊκός όρος «Σεχίτα» αναφέρεται 
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ζώων 

 

 

 

στην τελετή σφαγιασμού των 
θηλαστικών και των πουλιών, σύμφωνα 
με τους Εβραϊκούς διατροφικούς 
κανόνες: (Δευτερονόμιον 12:21), 
(Δευτερονόμιον 14:21), (Αριθμοί 11:22). 

Το τελετουργικό έχει ως εξής: Ο 
Σφαγέας μνημονεί το Θεό και αναφέρει 
τη Βασιλεία Του στο σύμπαν, μόνο με το 
Όνομά Του, χωρίς να αναφέρονται 
ονόματα ειδώλων. Το ζώο πρέπει να 
θανατωθεί «με σεβασμό και συμπόνοια» 
από έναν σφαγιαστή, και η πράξη 
τελείται με το κόψιμο της τραχείας, του 
οισοφάγου, της καροτίδας, των 
σφαγιτιδών φλεβών με μεγάλη ταχύτητα 
και με τη χρήση πολύ κοφτερής λεπίδας. 
Αυτό οδηγεί σε άμεση πτώση της πίεσης 
του αίματος στον εγκέφαλο και στη μη 
αναστρέψιμη απώλεια των αισθήσεων. 
Με τη λήξη της διαδικασίας της σφαγής 
το ζώο είναι έτοιμο προς κατανάλωση, 
και στα εβραϊκά λέγεται «Κοσέρ». 
Αναφέρθηκε στις Πράξεις Αποστόλων 
(15:20) «αλλά, να τους γράψουμε μία 
επιστολή να απέχουν…από βρώση 
πνιγμένου ζώου και από τη πόση 
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αίματος ζώου.». 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και 
εκπλήρωνε αυτόν το νόμο. 

 

Είναι η σφαγή σκληρή; 

Αυτός ο ισχυρισμός εξετάστηκε μέσω 
της χρήσης εγκεφαλογραφημάτων και 
καρδιογραφημάτων κατά τη σφαγή. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Πριν τη σφαγή, κάποιοι 
Χριστιανοί αναφέρουν τα 
ονόματα του Θεού στην Αγία 
Τριάδα, άλλοι αναφέρουν το 
όνομα του Ιησού Χριστού ως 
το δεύτερο μέρος του 
Τριαδικού Θεού, ενώ άλλοι 
δεν αναφέρουν κανένα 
όνομα.  Μερικές εταιρίες 
σφαγιασμού στραγγαλίζουν 
τα ζώα για να διατηρήσουν 
το αίμα στο κρέας, κάτι που 
απαγορεύτηκε στις Πράξεις 

Υπάρχουν πολλές 
προϋποθέσεις για την 
Ισλαμική μέθοδο 
σφαγιασμού (Ζαμπίχα), οι 
κυριότερες από τις οποίες 
είναι οι εξής: 1) Ο 
σφαγιαστής πρέπει να είναι 
Μουσουλμάνος. 2) Το να 
κάνει κανείς «Τακμπίρ» 
κατά τη διάρκεια της 
σφαγής, δηλ. Το να πει 
«Αλλάχ Άκμπαρ (Ο Αλλάχ 
είναι Μέγιστος)». 3) Ο 
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Αποστόλων (15:20), ενώ 
κάποιες άλλες σκοτώνουν τα 
ζώα τους με όπλα ή με 
ισχυρά ηλεκτροσόκ, τα 
οποία καθιστούν ανίκανα τα 
ζώα. 

Το 
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
έδειξε μεγάλο πόνο. 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν τους κανόνες 
σφαγής που αναφέρονται 
στη Βίβλο. 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού. 

Λαιμός, η τραχεία και οι 
σφαγίτιδες φλέβες να 
κοπούν. Το κρέας παραμένει 
φρέσκο για περισσότερο 
καιρό λόγο της απώλειας του 
αίματος, και νόμιμο για 
κατανάλωση, στα αραβικά 
«Χαλάλ». 

Το 
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
δεν έδειξε καμία ένδειξη, 
πράγμα που σημαίνει ότι το 
ζώο δεν πονά καθόλου. 

Ιερό Κοράνιο (22:34), 
(6:121), (5:3), (2:173) 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  
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Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

20-
Κατανάλωση 
κρέατος με 
αίμα 

 

Οι προηγούμενοι προφήτες δίδασκαν 
στους λαούς τους να μην τρώνε καμία 
σάρκα με αίμα. Ο Νώε: (Γένεσις 9:3-4), ο 
Μωυσής : (Λευιτικό 19:26), (Λευιτικό 
17:10-14), (Δευτερονόμιον 12:16, 23). 

 

Αναφέρθηκε στις Πράξεις Αποστόλων 
15:20 «αλλά, να τους γράψουμε μία 
επιστολή να απέχουν…από βρώση 
πνιγμένου ζώου και από τη πόση αίματος 
ζώου.». 

 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και 
εκπλήρωνε αυτόν το νόμο. 
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Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Χριστιανοί μπορούν να 
τρώνε κρέας με αίμα 
(παράδειγμα: ωμές 
μπριζόλες), ωστόσο, 
απαγορεύτηκε στις (Πράξεις 
Αποστόλων 15:20), (Πράξεις 
Αποστόλων 15:29). Οι 
Χριστιανοί θεωρούν ότι 
αυτός ο κανονισμός 
χαλάρωσε από τις πρώτες 
εκκλησίες. 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού. 

 

Στο Ισλάμ απαγορεύεται η 
κατανάλωση κρέατος που 
περιέχει αίμα. 

 

Ιερό Κοράνιο (6:145), 
(2:173), (5:3). 

 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  
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Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

21-Γυναίκες με 
πέπλο 

 

Γυναίκες με πέπλο ζούσαν γύρω από τον 
Ιησού και τους άλλους Προφήτες. 
(Γένεσις 24:64-65), (Προς Κορίνθιους Α΄ 
11:5-6). 

Ο Ιησούς δε θεώρησε ποτέ το πέπλο 
παλιό τελετουργικό ή πολιτισμικό 
κανονισμό που δεν τηρείται πια. 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και 
εκπλήρωνε αυτό το νόμο: (Κατά 
Ματθαίον 5:17-18), (Κατά Λουκάν 
24:44). 

 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Στις μέρες μας, οι Η πλειοψηφία των 
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περισσότερες Χριστιανές 
γυναίκες δεν φορούν πέπλο, 
δε διαφυλάσσουν τη 
σεμνότητά τους, και 
επιδεικνύουν την ομορφιά 
τους. Το πέπλο θεωρείται 
παλιό τελετουργικό και 
πολιτισμικός κανονισμός 
που δεν τηρείται πια. Οι 
Χριστιανοί δεν ακολουθούν 
το νόμο που εκπληρώθηκε 
από τον Ιησού. 

 

Μουσουλμάνων γυναικών 
φορούν πέπλο, 
διαφυλάσσουν τη 
σεμνότητά τους, δεν 
επιδεικνύουν την ομορφιά 
τους. 

Ιερό Κοράνιο (24:31), 
(33:59). 

 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
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τους 

22-
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤ
Α Πλύσιμο 
ολόκληρου του 
σώματος 

 

 

 

Ο Μωυσής επέβαλε τους νόμους στα 
(Λευιτικό 11), (Λευιτικό 12), και 
(Δευτερονόμιον 14), σχετικά με την 
καθαρότητα (τοχορά) και την 
ακαθαρσία (τουμά). 

 

Ο Δαυίδ πλενόταν για να είναι καθαρός 
και πήγαινε στον οίκο του ΚΥΡΙΟΥ του 
και τον λάτρευε: (Β΄Σαμουήλ 12:20), 
Ελίσα: (Β’Βασιλέων 5:10, 14). 

 

Ο Ιησούς δεν κατήργησε, ούτε 
αντιτάθηκε στους νόμους της 
καθαρότητας/ακαθαρσίας. Ο Ιησούς 
απάντησε, «Αυτός που έχει κάνει 
λουτρό» του λέει ο Ιησούς, «είναι 
ολόκληρος καθαρός και δεν έχει ανάγκη 
να πλύνει παρά τα πόδια του. Εσείς 
είστε καθαροί, όχι όμως όλοι.» (Κατά 
Ιωάννην 13:10). 

Ο Ιησούς δεν απέρριψε κανένα 
σύγχρονο τελετουργικό αναφορικά με 
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την ακαθαρσία. Η Καινή Διαθήκη 
απέδειξε ότι η πρακτική της πλύσης του 
σώματος (τελετουργική καθαρότητα και 
η πνευματική και ηθική της, αντίστοιχα) 
με αγνό νερό, συνεχίστηκε από τους 
ακολούθους του Ιησού: (Προς Εβραίους 
10:22). Ο Ιησούς ακολουθούσε 
προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το 
νόμο. 

 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Στις μέρες μας, πολλοί 
Χριστιανοί δεν ακολουθούν 
το παράδειγμα των 
Λευιτικών νόμων. Για 
παράδειγμα, οι άνδρες και οι 
σύζυγοί τους μετά τη 
σεξουαλική συνεύρεση, οι 
άνδρες μετά την 
εκσπερμάτωση, οι γυναίκες 
κατά την έμμηνο ρύση, 
μπορούν να εισέρχονται σε 
εκκλησίες και να 
προσεύχονται κανονικά, 

Υπάρχουν πολλοί Ισλαμικοί 
νόμοι για την καθαρότητα 
(ταχάρα) και την ακαθαρσία 
(ναγκάσα). Για παράδειγμα, 
οι άνδρες και οι σύζυγοί τους 
μετά τη σεξουαλική 
συνεύρεση, οι άνδρες μετά 
την εκσπερμάτωση, οι 
γυναίκες κατά την έμμηνο 
ρύση, δεν μπορούν να 
εισέλθουν στο Τζαμί και να 
προσευχηθούν, μέχρι να 
καθαρίσουν εντελώς, και να 
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χωρίς να πλένουν το σώμα 
τους για καθαριόττητα. Αυτή 
η ενέργεια βασιζόταν στις 
Επιστολές του Παύλου: 
(Επιστολή Α΄προς 
Θεσσαλονικείς 5:17) «Να 
προσεύχεστε αδιάκοπα. Να 
ευχαριστείτε το Θεό για το 
καθετί.» Ωστόσο, αυτό το 
εδάφιο σημαίνει απλά, «να 
θυμάστε πάντα το Θεό», δε 
σημαίνει, «Προσευχηθείτε 
ενώ είστε καθαροί/ή 
ακάθαρτοι»! 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού. 

πλύνουν ολόκληρο το σώμα 
τους. Στο Ισλάμ η 
εμμηνόροια δεν είναι ούτε 
«κατάρα», ούτε συνέπεια του 
αποκαλούμενου 
προπατορικού αμαρτήματος 
της Εύας. Ιερό Κοράνιο 
(2:222). Το Ισλάμ παρέχει 
θεία καθοδήγηση τόσο από 
τον Παντοδύναμο Θεό 
(Αλλάχ), όσο και από τον 
Προφήτη Μωχάμμαντ, μέσω 
της οποίας ένας άνθρωπος 
μπορεί «πάντα να θυμάται το 
Θεό.» 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;   
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Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

23 –Πολυγαμία 

 

 

Οι Προφήτες ήταν πολυγαμικοί, πριν τον 
ερχομό του Ιησού. Ο Αβραάμ είχε τρεις 
συζύγους: (Γένεσις 25:1) και παλλακίδες: 
(Γένεσις 25:6). Ο Ιακώβ είχε δύο 
συζύγους και δύο παλλακίδες: (Γένεσις 
30:3,9). Ο Μωυσής είχε δύο συζύγους: 
(Έξοδος 2:21), (Έξοδος 18:1-6), 
(Αριθμοί 12:1). Ο Δαυίδ είχε οχτώ 
συζύγους, τα ονόματα των οποίων 
βρίσκουμε στη Βίβλο, αλλά υπήρχαν και 
πολλές άλλες σύζυγοι, τα ονόματα των 
οποίων δεν βρίσκονται στη Βίβλο, και 
περισσότερες από δέκα παλλακίδες: (Α΄ 
Χρονικών 3:1-9), (Β΄Σαμουήλ 15:16), 
(Β΄Σαμουήλ 16:21-22), (Β΄Σαμουήλ 
20:3). Ο Σολομών είχε 700 συζύγους, 
πριγκίπισσες και 300 παλλακίδες 
(Α΄Βασιλέων 11:3). 

 

Ο Ιησούς δεν αντιτάχθηκε, ούτε 
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συζήτησε ποτέ το θέμα της μείωσης του 
αριθμού των συζύγων και των 
παλλακίδων. Ο Ιησούς ακολουθούσε και 
εκπλήρωνε αυτόν το νόμο. Σύμφωνα με 
τον Πατέρα Ευγένιο Χίλμαν, η Εκκλησία 
στη Ρώμη απαγόρευσε την πολυγαμία, 
προκειμένου να συμμορφωθεί με τον 
Ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, που όριζε μία 
μόνο νόμιμη σύζυγο, ενώ ανεχόταν την 
πορνεία. (Polygamy Reconsidered, σελ. 
140).  

 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Πολλοί Χριστιανοί 
υποκρίνονται τέλεια ότι είναι 
μονογαμικοί, αλλά στην 
πραγματικότητα ασκούν 
πολυγαμία με τη μορφή 
ερωμένων. Είναι πολύ συχνό 
στις Χριστιανικές κοινωνίες, 
να συναντά κανείς 
σεξουαλικές σχέσεις εκτός 
γάμου, παράνομες μυστικές 

Το Ισλάμ έχει επιτρέψει την 
πολυγαμία ως λύση στις 
κοινωνικές ασθένειες, και 
έχει επιτρέψει σε ένα 
ορισμένο βαθμό ελευθερία 
για την ανθρώπινη φύση, 
αλλά μόνο μέσα στο 
αυστηρά καθορισμένο 
πλαίσιο του νόμου, (το πολύ 
τέσσερις συζύγους) και έχει 
ορίσει τη διατήρηση της 
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σχέσεις και μοιχεία. 

Το πρόβλημα των άνισων 
ποσοστών ανάμεσα στα δύο 
φύλα, γίνεται μεγαλύτερο σε 
περιόδους πολέμου. Η 
πολυγαμία εξακολουθεί να 
αποτελεί ζωτική λύση σε 
μερικές από τις κοινωνικές 
ασθένειες των σύγχρονων 
κοινωνιών. Οι Χριστιανοί 
δεν ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού. 

δικαιοσύνης ως βασική 
προϋπόθεση για την 
πολυγαμία. 

 

Ιερό Κοράνιο (4:3). 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
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Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

24-Υπόκλιση σε 
Είδωλα, 
Εικόνες, 
Αγάλματα και 
Σταυρούς 

 

 

 

 

 

Η ειδωλολατρική 
επιρροή εισήγαγε 

Οι προηγούμενοι προφήτες (ειρήνη σ' 
αυτούς) απαγόρεψαν όλα τα είδη 
ειδωλολατρίας, όπως θρησκευτικές 
εικόνες, αγάλματα, είδωλα, καθώς 
επίσης και τις εικόνες οποιουδήποτε 
άνδρα ή γυναίκας, μέσα στα τεμένη και 
τους ναούς. Απαγόρεψαν επίσης την 
υπόκλιση σ' αυτά. Ο Παντοδύναμος 
Θεός αυτοαποκαλούταν «ζηλόφθων 
Θεός». Ο Μωυσής: (Έξοδος 23:24), 
(Έξοδος 20:4-5), (Έξοδος 34:7), 
(Έξοδος 34:14), (Δευτερονόμιον 5:6-9), 
(Δευτερονόμιον 4:24), (Δευτερονόμιον 
5:9), ο Δαυίδ: (Ψαλμοί 94:1). Ο Ιησούς 
του Ναυή: (Ιησούς του Ναυή 23:7), 
(Ιησούς του Ναυή 24:19). Ο Ηλίας: 
(Α’Βασιλέων 19:10), ο Ιεζεκιήλ: 
(Ιεζεκιήλ 20:7),  (Ιεζεκιήλ 39:25), ο 
Ναούμ: (Ναούμ 1:2). 

 

Οι πρώτοι προφήτες (ειρήνη σ' αυτούς) 
απαγόρεψαν την υπόκλιση μπροστά 
από εικόνες ή την υπηρέτηση ειδώλων. 
Ο Μωυσής: (Έξοδος 20:3-5), 
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το σύμβολο του 
σταυρού 

 

(Δευτερονόμιον 4:15-19), (Λευιτικός 
26:1), (Έξοδος 32:7-8), ο Δαυίδ: 
(Ψαλμοί 135:15-18), ο Ησαΐας: (Ησαΐας 
44:9), (Ησαΐας 2:17-18), και ο Ιεζεκιήλ: 
(Ιεζεκιήλ 30:13). 

 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και 
εκπλήρωνε αυτόν το νόμο: (Κατά 
Ματθαίον 5:17-18), (Κατά Λουκάν 
24:44), (Κατά Ιωάννην 5:21), (Πράξεις 
Αποστόλων 17:28-29), (Αποκάλυψις 
Ιωάννου 2:14), (Αποκάλυψις Ιωάννου 
2:20), (Αποκάλυψις Ιωάννου 21:8), 
(Αποκάλυψις Ιωάννου 22:15). 

 

Σημείωση: Το σχήμα του Σταυρού έχει 
την προέλευσή του στην αρχαία 
Χαλδέα. Χρησιμοποιούταν ως σύμβολο 
για το θεό Ταμούζ (Τ είναι το αρχικό 
του ονόματός του)...Προκειμένου να 
αυξηθεί το κύρος των αποστατών, 
εκκλησιαστές ειδωλολάτρες έγιναν 
δεκτοί στις εκκλησίες, και τους 
επιτρεπόταν να διατηρήσουν ευρέως τα 
ειδωλολατρικά σύμβολα και σημεία 
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τους. Συνεπώς, το Τ, στην πιο συχνή 
μορφή του, με χαμηλωμένο το ένα 
μέρος του σταυρού, υιοθετήθηκε ως 
σύμβολο για το «σταυρό» του Ιησού. 
(Vine's Expository Dictionary of New 
Testament Words), Copyright © 1985, 
Thomas Nelson Publishers). Έτσι, όπως 
υποδεικνύεται από τα παραπάνω, η 
ειδωλολατρική επιρροή εισήγαγε σιγά-
σιγά το σταυρό ως σύμβολο, που 
υιοθετήθηκε αργότερα από τους 
Ελληνο-Ρωμαίους. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι εκκλησίες έχουν πολλά 
είδη ειδώλων, όπως: 
πίνακες, εικόνες του Θεού, 
αγάλματα της Ευλογημένης 
Μητέρας Μαρίας, Αγγέλων, 
του Ιησού στο σταυρό, και 
εικόνες αγίων, θρησκευτικές 
εικόνες, εικόνες γυναικών 
και ανδρών, περιστέρια, 
ψάρια, κλπ. 

Οι Χριστιανοί γονατίζουν 

Στο Ισλάμ δεν επιτρέπεται 
να προσεύχεται κανείς σε 
κάποιο δωμάτιο, στο οποίο 
βρίσκονται αγάλματα ή 
εικόνες από άλλα έμψυχα 
όντα. Υπάρχουν πολλές 
ρήσεις (αχαντίθ) του 
Προφήτη αναφορικά με 
αυτό, όπως: 

1. «Οι άγγελοι δεν μπαίνουν 
σε κάποιο σπίτι, στο οποίο 
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μπροστά απ' το σταυρό, 
υποκλίνονται μπροστά από 
εικόνες και αγάλματα που 
έφτιαξαν οι άνθρωποι και τα 
υπηρετούν. Μερικοί 
Χριστιανοί φορούν 
σταυρούς ως «σύμβολο της 
πίστης τους.» 

Οι Χριστιανοί παραβιάζουν 
τη δεύτερη Θεϊκή Εντολή 
από τις Δέκα Εντολές: 
(Έξοδος 20:3-5). Οι 
Χριστιανοί δεν ακολουθούν 
αυτόν το νόμο που 
UεκπληρώθηκεU από τον 
Ιησού. 

υπάρχει σκύλος ή UεικόνεςU.»  

2. «...Οι άνθρωποι που θα 
λάβουν την αυστηρότερη 
τιμωρία την Ημέρα της 
Ανάστασης, θα είναι αυτοί 
που θα Uαντιγράφουν τις 
δημιουργίες του ΑλλάχU.»  

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ 
κατέστρεψε U360 είδωλαU 
γύρω από το Κά‘μπα, τα 
οποία λάτρευαν οι άνθρωποι 
πριν το Ισλάμ. 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 



 

69 

Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

25-Μοιχεία 

 

 

Έχει αναφερθεί (Προς Εβραϊους 13:4) 
ότι ο γάμος πρέπει να τιμάται από όλους, 
και το κρεββάτι του γάμου να 
διατηρείται αγνό, γιατί ο Θεός θα κρίνει 
το μοιχό και όλους τους σεξουαλικά 
ανήθικους. Η μοιχεία απαγορεύτηκε 

.» Δεν πρέπει να διαπράττετε μοιχεία«
(Μοιχεία απαντάται στη Βίβλο 49 φορές, 
σε διάφορες μορφές). (Έξοδος 20:14), 
(Λευιτικό 20:10), (Δευτερονόμιον 5:18), 
(Ψαλμοί 51:1), (Παροιμίαι 6:32), 
(Ιερεμίας 3:6), (Ιερεμίας 3:8), (Ιερεμίας 
3:9), (Ιερεμίας 5:7), (Ιερεμίας 7:9), 
(Ιερεμίας 23:14), (Ιερεμίας 29:23), 
(Ιεζεκιήλ 16:32), (Ιεζεκιήλ 16:38), 
(Ιεζεκιήλ 23:27), (Ιεζεκιήλ 23:37), 
(Ιεζεκιήλ 23:43), (Ιεζεκιήλ 23:45), 
(Ωσηέ 1:2), (Ωσηέ 2:2), (Ωσηέ 2:4), 
(Ωσηέ 4:2), (Ωσηέ 4:13), (Ωσηέ 4:14), 
(Ωσηέ 4:15), (Ωσηέ 7:4), (Κατά 
Ματθαίον 5:27), (Κατά Ματθαίον 5:28), 
(Κατά Ματθαίον 5:32), (Κατά Ματθαίον 
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15:19), (Κατά Ματθαίον 19:9), (Κατά 
Ματθαίον 19:18), (Κατά Μάρκον 7:21), 
(Κατά Μάρκον 10:11), (Κατά Μάρκον 
10:12), (Κατά Μάρκον 10:19), (Κατά 
Λουκάν 16:18), (Κατά Λουκάν 18:20), 
(Κατά Ιωάννην 8:3), (Κατά Ιωάννην 
8:4), (Προς Ρωμαίους 2:22), (Προς 
Ρωμαίους 13:9), (Γαλάτες 5:19), 
(Επιστολή Ιακώβου 2:11), (Β’Πέτρος 
2:14), (Αποκάλυψις Ιωάννου 2:22), 
(Αποκάλυψις Ιωάννου 17:2), 
(Αποκάλυψις Ιωάννου 18:3), 

(Αποκάλυψις Ιωάννου 18:9).  

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και 
αυτόν το νόμο.κπλήρωνε ε 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Πολλοί Χριστιανοί 
πιστεύουν ότι ο Θεός δε θα 
ασκήσει κρίση, γιατί ο 
Ιησούς Χριστός είναι ο 
Σωτήρας τους, επιτρέπουν 
τις σεξουαλικές σχέσεις 
εκτός γάμου, τη μοιχεία, την 
πορνεία, τις μυστικές 

Οι Μουσουλμάνοι είναι 
πολύ πρόθυμοι να συνάψουν 
Ισλαμικό γάμο, γιατί το 
Ισλάμ δεν επιτρέπει τις 
σεξουαλικές σχέσεις εκτός 
γάμου, τη μοιχεία, την 
πορνεία κλπ. Αυτά 
θεωρούνται Μεγάλες 
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σχέσεις με το αντίθετο 
φύλο, κλπ. 

 

Πολλοί Χριστιανοί έχουν 
ξεχάσει ότι η μοιχεία 
συνιστά αμαρτία σε βάρος 
του Θεού, και δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον 
Ιησού. 

αμαρτίες. 

 

Ιερό Κοράνιο (24:3-4), 
(17:32), (7:33), 24:26). 

 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 
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26-Αγνότητα 

 

 

Η περιτομή δε βασίζεται στο Μωσαϊκό 
Νόμο, μα στη συμφωνία του Αβραάμ. 
(Γένεση 12:1-3). Ο Προφήτης Αβραάμ 
και οι απόγονοί του έκαναν περιτομή (η 
παντοτινή συμφωνία): (Γένεση 17:1-2). 
Η μη τήρηση της περιτομής θεωρείται 
σπάσιμο της συμφωνίας με τον Θεό: 
(Γένεσις 17:14). Η περιτομή αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για το πέρασμα στον 
Παράδεισο: (Έξοδος 12:44,48). Ο 
γενικός νόμος επαναλαμβάνεται στο 
(Λευιτικός 12:3). Στην (Έξοδο 4:26) 
αναφέρεται η περιτομή του γιου του 
Μωυσή. Στον Ιησού του Ναυή: 5 
αναφέρεται η περιτομή του πριν εισέλθει 
στη γη της επαγγελίας. Στη Γένεσις 34:15 
απαγορευόταν ο κηδεμόνας να 
συγκαταθέσει στο γάμο μιας πιστής με 
έναν απερίτμητο. 

Ο Ιησούς διατήρησε την «παντοτινή 
συμφωνία» και έκανε περιτομή: (Κατά 
Λουκάν 2:21, 1:59), (Ρωμαίους 2:29). Ο 
Ιηαούς μίλησε για την περιτομή στο 
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 7: 22:23. Ο 
Ιησούς ακολούθησε προσεκτικά και 
εκπλήρωσε αυτόν το θρησευτικό νόμο. 
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Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Σε γενικές γραμές οι άνδρες 
Χριστιανοί δεν κάνουν 
περιτομή, λόγω της 
λανθασμένης ερμηνείας του 
Παύλου, ο οποίος είπε ότι η 
περιτομή είναι θέμα που 
αφορά την καρδιά, από το 
πνεύμα! (Προς Ρωμαίους 
2:29). Ο Παύλος είπε «Ο 
Χριστός δε θα σας 
προσφέρει τίποτα αν κάνετε 
περιτομή»: (Γαλάτιους 5:2), 
«...τι αξία υπάρχει στην 
περιτομή;...» (Προς 
Ρωμαίους 3:1-2). Στην 1η 
προς Κορινθίους 7:18-19 ο 
Παύλος λέει το ίδιο πιο 
σύντομα: η περιτομή δεν 
είναι τίποτα. Οι Χριστιανοί 
δεν ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού. 

Όλοι οι άνδρες 
Μουσουλμάνοι κάνουν 
περιτομή ως γενική 
πρακτική, καθώς αυτό 
αποτελούσε πρακτική του 
Προφήτη Αβραάμ, καθώς 
επίσης και Σούννα 
(πρακτική) του Προφήτη 
Μωχάμμαντ. 

 



 

74 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

27-Τοκογλυφία 

 

Ο Βιβλικός όρος για την τοκογλυφία, 
«Νεσέκ», είναι τρομερά αρνητικός και 
προέρχεται από ρίζα που η βασική της 
σημασία είναι το να κτυπάς σαν ερπετό. 

Οι πρώτοι Προφήτες ήταν αντίθετοι με 
το να λαμβάνουν ή να δίνουν τόκους: 
(Δευτερονόμιον 23:19,20), (Λευιτικό 
25:36-37), (Έξοδος 22:25), (Ιεζεκιήλ 
18:8-9), (Ιεζεκιήλ 18:13), (Ιεζεκιήλ 
18:17), (Ιεζεκιήλ 22:12), (Ψαλμοί 15:1-
5), (Ιερεμίας 15:10).  

Ο Ιησούς αντιτέθηκε στην τοκογλυφία: 
(Κατά Ματθαίον 25:27) και (Κατά 
Λουκάν 19:22-23). Ο Ιησούς 
ακολούθησε προσεκτικά και εκπλήρωσε 
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αυτόν το νόμο: (Κατά Ματθαίον 5:17-
18), (Κατά Λουκάν 24:44). 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Σήμερα πολλοί Χριστιανοί 
δε γνωρίζουν ότι το να 
παίρνεις ή να δίνεις τόκο 
είναι αμαρτία. 

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού. 

Ο Αραβικός όρος για την 
τοκογλυφία, «Ρέμπα», 
προέρχεται από ρίζα που 
σημαίνει άυξηση. Οι 
Μουσουλμάνοι ανέπτυξαν 
ένα εναλλακτικό τραπεζικό 
σύστημα, γνωστό ως 
«Ισλαμικό τραπεζικό 
σύστημα», που δεν 
περιλαμβάνει τόκους για να 
αποφύγει την τοκογλυφία. 
Ιερό Κοράνιο 
(2:275,276,278), (3:130), 
(4:161). 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  
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Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

28-Μούσι και 
μακριά ιμάτια 

 

Οι πρώτοι Προφήτες είχαν μούσι: 
(Ψαλμοί 133:2), (Ησαήας 50:6), (Έσδρας 
9:3). Ο Μωσαϊκός Νόμος απαγόρευε το 
κόψιμο των φαωοριτών και των ‘άκρων 
των γενιών’: (Λευιτικό 19:27), (Λευιτικό 
21:5). Ο Ιησούς ακολούθησε προσεκτικά 
και εκπλήρωσε αυτόν το νόμο.  

 

Ο Μωυσής και ο Ααρών φορούσαν 
μακριά ιμάτια: (Αριθμοί 15:38), 
(Λευιτικό 16:23), (Έξοδος 29:29), 
(Έξοδος 29:5), (Έξοδος 28:2), (Έξοδος 
31:10). Ο Ιησούς φορούσε επίσης μακρύ 
μανδύα: (Κατά Ματθαίον 9:20-22), 
(Κατά Λουκάν 8:43-48) και (Κατά 
Μάρκον 6:56). Ο Ιησούς ακολούθησε 
προσεκτικά και εκπλήρωσε αυτήν την 
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παράδοση. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Είναι σπάνιο στις μέρες μας 
να βρούμε άντρες 
Χριστιανούς να φορούν 
μακριά ιμάτια, παρόμοια με 
του Ιησού, ενώ κάποιοι 
αφήνουν μούσι λόγω μόδας.  

Οι Χριστιανοί δεν 
ακολουθούν την παράδοση 
και το νόμο που 
εκπληρώθηκε από τον Ιησού. 

Πολλοί Μουσουλμάνοι 
έχουν μούσι, καθώς 
ακολουθούν τη Σούννα του 
Προφήτη Μωχάμμαντ. 

Η πλειοψηφία των 
Μουσουλμάνων ντύνονται 
σεμνά και πολλοί απ’ αυτούς 
φορούν μακριά ιμάτια. 

 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  
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Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

29-Ο 
Μωχάμμαντ 
προβλέπεται 
στην Παλαιά 
Διαθήκη με το 
όνομά του 

 

 

Στο Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα 
(Σιρ χα-Σιρίμ, 5:16), η λέξη  ֲםימַדִׁ מח 
διαβάζεται στην πρωτότυπη μορφή της 
ως Μα.χα.μαντ.ίμ· στα εβραϊκά το 'ιμ' 
προστίθεται ως πληθυντικός ευγενείας, η 
ρίζα της λέξης  ְדמ מח προέρχεται από το 
"χάμαντ" που και στα εβραϊκά και στα 
αραβικά είναι το ρήμα «επαινώ», και 
είναι η πρωταρχική ρίζα της αραβικής 
λέξης (محمد) που διαβάζεται 
Μωχάμμαντ. 

Αν το Μαχάμαντ ַמְחַמד ήταν μια τυχαία 
λέξη, χωρίς σημασία, τότε γιατί 
μεταφράζεται ως ολόκληρος αγαπητός 
ή ολόκληρος επιθυμητός; Επομένως, 
το Μαχάμαντ ַמְחַמד μεταφράστηκε 
εσφαλμένα και έχει λανθασμένη 
σημασία! 

Αν δέιτε αυτό το βίντεο, Άσμα ασμάτων 
5:16 να διαβάζεται στα εβραϊκά: 
8TUhttp://www.youtube.com/watch?v=MDV
YiLKILRM U8T, τότε θα ακούσετε έναν 
εβραίο Ραβίνο να διαβάζει αυτήν τη 

http://www.youtube.com/watch?v=MDVYiLKILRM
http://www.youtube.com/watch?v=MDVYiLKILRM
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λέξη ως Μαχάμαντ-ιμ. 

Σύμφωνα με τη Strong's Concordance 
της Βίβλου 

Αρχική λέξη: ַמְחַמד 

Μέρος του λόγου: Ουσιαστικό 
Αρσενικό 

Γιατί, λοιπόν, το αρσενικό ουσιαστικό 
 μεταφράστηκε εσφαλμένα ως ַמְחַמד
επίθετο ολόκληρος αγαπητός και 
ολόκληρος επιθυμητός); 

Αν αντιγράψετε την εβραϊκή λέξη דמחמ 
και την επικολλήσετε στις ιστοσελίδες 
μετάφρασης: 
http://www.freetranslation.com, και 
http://www.worldlingo.com θα δείτε ότι 
η λέξη דמחמ μεταφράζεται ως 
Μωάμεθ/Μωχάμαντ. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Οι Εβραίοι λένε ότι αυτή η 
λέξη στα εβραϊκά  ֲמִדׁים מח 
αναφέρεται στο Σολομώντα, 

Η σωστή μετάφραση για το 
(Άσμα Ασμάτων, 5:16) θα 
πρέπει να είναι ως εξής: «Το 
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ενώ οι Χριστιανοί θα πουν 
ότι αναφέρεται στον Ιησού. 
Η Βιβλική μετάφραση του 
Εδαφίου έχει ως εξής: «Το 
στόμα του είναι γλύκα 
μοναχή και μυριοπόθητη 
ολάκερη η υπαρξή του. 
Τέτοιος ο αγαπημένος μου, 
και τέτοιος ο καλός μου, 
κοπέλες της Ιερουσαλήμ.» 

στόμα του είναι γλύκα 
μοναχή. Αυτός είναι ο 
Μωχάμμαντ. Τέτοιος ο 
αγαπημένος μου, και τέτοιος 
ο καλός μου, κοπέλες της 
Ιερουσαλήμ.»  

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

Σύγκριση Ο τρόπος του Ιησού 
Χριστού  

Ακολουθώντας τους προηγούμενους 
Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους 
τους 

30-
Μουσουλμάνοι 

Το όνομα "Μεσουλάμ" στα εβραϊκά ְמֻׁשָלם 
ήταν πολύ κοινό τους καιρούς μετά την 
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που 
αναφέρονται 
στη Βίβλο 

 

 

 

έξοδο, και αναφέρεται στη Βίβλο 25 
φορές. Στο (Κατά Λουκάν 6:40) της 
εβραϊκής Βίβλου, ο Ιησούς 
χρησιμοποίησε αυτήν τη λέξη םלשמש που 
μπορεί να μεταγραφεί ως "Σι-Μουσλάμ". 
Η προέλευση αυτών των δύο εβραϊκών 
λέξεων, "Μεσουλάμ" και "μουσλάμ" 
είναι η λέξη "Σαλάμ"  ָםל ש , και η 
προέλευση της αραβικής λέξης ُمْسِلم 
"Μούσλιμ/Μουσουλμάνος" είναι η λέξη 
"Σάλιμα" ٌََسِلم . και στα εβραϊκά και στα 
αραβικά, οι λέξεις "Σαλάμ" και "Σαλίμα", 
σημαίνουν το ίδιο «Να βρίσκεσαι σε 
κατάσταση ειρήνης, ειρηνικής υπακοής, 
υποταξής στο Θεό, να είσαι 
ολοκληρωμένος, με ‘τέλεια καρδιά’ προς 
τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι Μουσλάμ 
σημαίνει Μουσουλμάνος. 

 

Χριστιανικός τρόπος Μουσουλμανικός τρόπος 

Η εβραϊκή λέξη םלשמש " 
She-Μουσλάμ" 
μεταφράστηκε ως 
"τελειοποιημένος". 

Η σωστή μετάφραση για 
την Εβραϊκή λέξη םלשמש 
"She-Μουσλάμ" είναι 
Μουσουλμάνος. 

Η σωστή μετάφραση για το 
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Η μετάφραση του Εδαφίου 
της Βίβλου (κατά Λουκάν 
6:40) έχει ως εξής: «Δεν 
υπάρχει μαθητής ανώτερος 
από τον δάσκαλό του· 
καθένας δε τελειοποιημένος 
θα είναι όπως ο δάσκαλός 
του.» 

εδάφιο (κατά Λουκάν 6:40) 
έχει ως εξής: «Δεν υπάρχει 
μαθητής ανώτερος από τον 
δάσκαλό του· καθένας δε 
Μουσουλμάνος θα είναι 
όπως ο δάσκαλός του.» 

 

Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;  

Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;  

 

 

 

Επίλογος 

1- Ο Ιησούς ακολουθούσε και εκπλήρωνε τους νόμους των 
προηγούμενων Προφητών, και ήταν Μουσουλμάνος. 
Θρησκεία του ήταν το Ισλάμ. 

2-Εφόσον δεν ακολουθείς τους νόμους που εκπληρώθηκε 
από τον Ιησού Χριστό, τότε ΓΙΑΤΙ αποκαλείσαι Χριστιανός; 
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Θα έπρεπε, στην πραγματικότητα, να αποκαλείσαι 
Εκκλησιαστής ή Παυλικός, ή όποιου ακολουθείς. 

3-Αν ενδιαφέρεσαι να ακολουθήσεις το δρόμο των 
Μουσουλμάνων, μπορείς να επισκεφτείς τα εξειής 
ιστοσελίδες :  

www.islamhouse.com 

www.sultan.org 

www.islamic-invitation.com 

 

Πηγές 

1- Ιερό Κοράνιο. 

2- Μεταφράσεις της Βίβλου. 

3- Τορά. 

4- Αυθεντικές ιστοσελίδες σε συγκριτικές θρησκείες. 

 

 

http://www.islamhouse.com/
http://www.sultan.org/
http://www.islamic-invitation.com/




Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός ή Μουσουλμάνος;
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Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός ή Μουσουλμάνος;



Πρόλογος


Μπορεί να αναρωτηθείτε για τα εξής πράγματα:


1- Είμαι αληθινός οπαδός του Ιησού Χριστού;


2- Αναζητώ πραγματικά την αλήθεια, ή είμαι εχθρός της αλήθειας;


3- Ήταν ο Ιησούς Χριστός Χριστιανός ή Μουσουλμάνος; 


Έχω επιχειρήσει να παράσχω έγκυρες πληροφορίες από αξιόπιστα βιβλία και ιστοσελίδες, και να τις οργανώσω σε συνοπτικούς συγκριτικούς πίνακες, με τρόπο σαφή και άμεσο.


Καλώ τον αναγνώστη να εξετάσει αυτό το βιβλίο με αμερόληπτο νου και καρδιά ανοιχτή στην αλήθεια, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να οδηγήσει κάποιον στην ορθή απόφαση, που θα διαμορφώσει τη ζωή του σε αυτόν τον κόσμο και σ’ εκείνον που θα ακολουθήσει.




Πίνακας Περιεχομένων


		1-ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ Νίψη πριν την προσευχή

		



		2-Αφαίρεση των υποδημάτων πριν την προσευχή

		



		3-Ακριβείς ώρες για τις καθημερινές προσευχές

		



		4-Προσευχή προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση

		



		5-Πρηνής στάση με το μέτωπο στο έδαφος

		



		6-Άνοιγμα των χεριών προς τα πάνω μετά την προσευχή

		



		7-Νηστεία

		



		8-Ένας Αγγελιαφόρος και Προφήτης του Θεού

		



		9-Υποταγή στη Βούληση του Παντοδύναμου Θεού (Ισλάμ)

		



		10-Το όνομα του Παντοδύναμου Θεού (του Δημιουργού)

		



		11-Μονοθεϊσμός

		



		12-Υιοί του Θεού

		



		13-Σωτηρία και Σωτήρας

		



		14-Παντογνωσία

		



		15-Θαύματα

		



		16-Χαιρετισμοί

		



		17-Αλκοολούχα Ποτά

		



		18-Χοιρινό

		



		19-Σφαγιασμός ζώων

		



		20-Κατανάλωση κρέατος με αίμα

		



		21-Γυναίκες με πέπλο

		



		22-ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ Πλύσιμο ολόκληρου του σώματος

		



		23-Πολυγαμία

		



		24-Υπόκλιση σε Είδωλα, Εικόνες, Αγάλματα και Σταυρούς

		



		25-Μοιχεία

		



		26-ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ Περιτομή

		



		27-Τοκογλυφία

		



		28-Μούσι και Μακριά Ιμάτια

		



		29-Ο Μωχάμμαντ αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη με το όνομά του.

		



		30-Μουσουλμάνοι αναφέρονται στη Βίβλο

		



		Επίλογος

		



		Πηγές

		





Εισαγωγή


		Η λέξη «Χριστός» προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά, και σημαίνει «χρισμένος», ως μετάφραση της Εβραϊκής λέξης מָשִׁי, ο Μεσσίας, και χρησιμοποιείται ως προσωνυμία για τον Ιησού.

		«Ισλάμ» σημαίνει την Απολυτή και Τέλεια Ειρηνική Υποταγή στη Βούληση του Παντοδύναμου Θεού.



		Η λέξη «Χριστιανός» σημαίνει απλά τον «οπαδό του Χριστού».

		Η λέξη «Μουσουλμάνος» σημαίνει απλά τον άνθρωπο που υποτάσσει τη βούλησή του στον Παντοδύναμου Θεό.





 Ο Ιησούς, η Ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ επ’ αυτού, είπε:


		Μη νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες· δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. 
Σας διαβεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του, δε θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξεία από το νόμο, έως ότου όλα εκπληρωθούν. (Κατά Ματθαίον 5:17-18)

		Ύστερα τους είπε: «Αυτά εννοούσα με τα λόγια που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα μέσα στον νόμο τού Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς». (Κατά Λουκάν 24:44)





Ο Ιησούς δεν είχε τη δικαιοδοσία να καταργήσει το νόμο. Είχε μόνο τη δικαιοδοσία να τον εκπληρώσει, να τον επιβεβαιώσει, να τον διασαφηνίσει και να τον εφαρμόσει σε νέες ή συγκεκριμένες περιστάσεις.




		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		1–

ΚΑΘAΡΟΤΗΤA

Νίψη Πριν την Προσευχή




    

		Ο Μωυσής και ο Ααρών έκαναν νίψη πριν από την προσευχή, έπλεναν τα χέρια και τα πόδια τους κάθε φορά που εισέρχονταν στη Σκηνή της Συγκέντρωσης ή πλησίαζαν το βωμό για προσευχή. Αυτό αποτελούσε Θεία Εντολή: (Έξοδος 40:31-32). Δαυίδ: (Ψαλμοί 26:6), (Σαμουήλ ΙΙ 12:20).


Ο Ιησούς δεν αντιτάχθηκε στη νίψη πριν την προσευχή. Αναφέρθηκε (Επιστολή Ιακώβου 4:8): «Πλησιάστε το Θεό, και θα σας πλησιάσει κι εκείνος. Καθαρίστε τα χέρια σας οι αμαρτωλοί, και εξαγνίστε τις καρδιές σας…»


Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο, γιατί αποτελούσε Θεία Εντολή.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί δεν τελούν νίψη πριν από τις προσευχές στις Εκκλησίες.


Οι Χριστιανοί δεν πλένουν τα χέρια και τα πόδια τους πριν προσευχηθούν, όπως διατάχθηκαν από τον Παντοδύναμο Θεό.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού .

		Οι Μουσουλμάνοι τελούν νίψη πριν από τις προσευχές στα Τζαμιά, οι Μουσουλμάνοι πλένουν τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο κλπ… Ιερό Κοράνιο (5:6)


Ο ‘Ουθμάν ιμπν ‘Αφάν (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’ αυτού) ανέφερε ότι ο Προφήτης Μωχάμμαντ είπε, «Αυτός, που τέλεσε ορθώς νίψη, οι αμαρτίες του θα βγουν από το σώμα του, βγαίνοντας ακόμη και κάτω από τα νύχια του». (Σαχίχ Μόσλεμ)





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		2 –Αφαίρεση των υποδημάτων πριν την Προσευχή




		Ο Μωυσής έλαβε τη Θεία Εντολή να αφαιρέσει τα σανδάλια του (υποδήματα) πριν εισέλθει και προσευχηθεί στο ιερό έδαφος. (Έξοδος 3:5) και (Πράξεις Αποστόλων 7:33).


Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεχτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο, γιατί αποτελούσε Θεία Εντολή.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί δεν αφαιρούν τα υποδήματά τους, πριν την είσοδο και την προσευχή στις Εκκλησίες τους. Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού .

		Οι Μουσουλμάνοι βγάζουν τα παπούτσια τους, πριν από την είσοδο και την προσευχή στα Τζαμιά τους. Ιερό Κοράνιο (20:11-12)





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		





		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		3- Ακριβείς ώρες της καθημερινής προσευχής




		Οι Βιβλικές ώρες προσευχής είναι: απόγευμα, πρωί, και μεσημέρι: (Ψαλμοί 55:17), ακόμα και αρκετές προσευχές μπορούν να υποβληθούν μέσα σε αυτές τις τρεις χρονικές στιγμές. Αναφέρθηκε στο Ψαλμοί 119:164: «Εφτά φορές την ημέρα σε επαινώ..» Η πρωινή προσευχή της αυγής αναφέρθηκε στην Βίβλο: (Ψαλμοί 5:3), προσευχή πριν την αυγή: (Ψαλμοί 119:147). Προσευχή τα μεσάνυχτα (Ψαλμοί 119:62).


Υπάρχουν καθορισμένες ώρες για την προσευχή: (Ψαλμοί 32:6), (Ψαλμοί 69:13). Ήταν προφανώς απαράδεκτο, σύμφωνα με το Δαυίδ, να παραμελεί κανείς τις ενδεδειγμένες ώρες της προσευχής.


Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Πολλοί Χριστιανοί τηρούν ένα περισσότερο ανεπίσημο πρότυπο πρωινών και απογευματινών προσευχών, με ευλογίες και προσευχή πριν από τα γεύματα. Αυτό το είδος ανεπισημότητας στερείται ακρίβειας και επανάληψης.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού .

		Οι Μουσουλμάνοι πρέπει να προσεύχονται τακτικά πέντε φορές την ημέρα σε καθορισμένες ώρες. Κάθε προσευχή απαιτεί περίπου πέντε με δέκα λεπτά. Αυτές οι πέντε προσευχές πραγματοποιούνται σε καθορισμένες ώρες:


1: την αυγή, 2: μετά το μεσημέρι, 3: το απόγευμα, 4: μετά τη δύση του ηλίου, 5: τη νύχτα. Υπάρχουν και άλλες προαιρετικές προσευχές.


Ιερό Κοράνιο: (20:132), (7:205), (33:42), (48:9), (76:25), (24:58), (52:49), (17:78), (11:114), (20:130).





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		4 -Προσευχή προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση


Ιερουσαλήμ




(Κά‘μπα) στη Μέκκα






		Ο Δαυίδ λάτρευε τον Παντοδύναμο Θεό προς την κατεύθυνση του ιερού ναού: (Ψαλμοί 5:8), (Ψαλμοί 138:2), σύμφωνα με την Έκθεση Ολόκληρης της Βίβλου από τον Γκιλ, «Όχι ο ναός της Ιερουσαλήμ, ο οποίος δεν είχε ανεγερθεί ακόμη…αλλά η σκηνή του Μωυσή, μέσα στην οποία βρισκόταν η κιβωτός.», ωστόσο, η σκηνή του Μωυσή δεν ήταν ιερός ναός, και έτσι το ερώτημα είναι το εξής: «ποιος ήταν ο άλλος ιερός ναός προς την κατεύθυνση του οποίου προσευχόταν Δαυίδ;» Ο Σολομών προσευχόταν προς την κατεύθυνση του ιερού ναού στην Ιερουσαλήμ: (Β΄  Χρονικών 6:21), (Δανιήλ 6:10), (Ιωνά 2:8).


Κατά την εποχή του Ιησού, η κατεύθυνση της προσευχής ήταν προς την Ιερουσαλήμ: (Κατά Ιωάννην 4:20-21). Ο Ιησούς είπε ότι οι αληθινοί λάτρεις, θα λατρέψουν το Θεό με «πνεύμα και αλήθεια». (Κατά Ιωάννην 4:23-24), που σημαίνει ότι «θα είναι ειλικρινείς στη λατρεία τους.». Δε σημαίνει ότι θα λατρεύουν το Θεό προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά τους πρώτους προφήτες, και προσευχόταν προς την κατεύθυνση του ιερού ναού.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι πρώτες εκκλησίες χτίστηκαν έτσι ώστε η κατεύθυνση του συγκροτήματος να κοιτάζει προς την Ανατολή, ως σύμβολο του Χριστού (ο ανατέλλων ήλιος). Ήταν επίσης κοινή η προσευχή προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ. 


Αργότερα, οι Χριστιανοί προσεύχονταν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν τον Ιησού και δεν προσεύχονται προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

		Οι πρώτοι Μουσουλμάνοι προσεύχονταν προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ για ένα μικρό διάστημα, κι έπειτα ο Παντοδύναμος Θεός (Αλλάχ) διέταξε τον Προφήτη Μωχάμμαντ να αλλάξει την κατεύθυνση της προσευχής και να προσεύχεται προς το ιερό τζαμί (Κά’μπα) στη Μέκκα.


Ιερό Κοράνιο: (2:144)





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		5-Πρηνής στάση με το μέτωπο στο έδαφος




		Οι πρώτοι Προφήτες και οι ακόλουθοί τους έπεφταν πρηνείς κατά την προσευχή, υποκλίνονταν με τα πρόσωπά τους να αγγίζουν το έδαφος, ο Αβραάμ: (Γένεσις 17:3), (Γένεσις 17:17), ο Μωυσής και ο Ααρών: (Έξοδος 34:8), (Αριθμοί 16:22), (Αριθμοί 20:6), ο Ιησούς του Ναυή: (Ιησούς του Ναυή 5:14), (Ιησούς του Ναυή 7:6), ο Ηλίας: (Α’Βασιλέων 18:42), ο Δαυίδ : (Ψαλμοί 22:29), (Ά Σαμουήλ 20:41), αφού ο Σολωμών τελείωνε την προσευχή: (Β’ Χρονικών 7:3), κατά τη διάρκεια της προσευχής του Έσδρας : (Νεεμίας 8:6), οι Άγγελοι: (Αποκάλυψις Ιωάννου 7:11).


Ο Ιησούς δεν προσκάλεσε ποτέ τους ανθρώπους να λατρεύουν εκείνον αντί του Θεού, ή σαν Θεό, ή σαν υιό του Θεού. Αυτός ο νόμος διατυπώθηκε με μεγάλη σαφήνεια (Αριθμοί 23:19): «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να λέει ψέματα, ούτε θνητός δεν είναι για να αλλάζει γνώμη. Όταν λέει κάτι, το κάνει κιόλας, και όταν κάτι υπόσχεται, το πραγματοποιεί.», (Α’ Σαμουήλ 15:29) «Ο Κύριος, που είναι η δύναμη του Ισραήλ, δε λέει ψέματα, ούτε αλλάζει γνώμη, δεν είναι άνθρωπος για να αλλάζει γνώμη.», (Ωσηέ 11:9) «…Γιατί εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος,…». Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο, και έσκυβε με το πρόσωπό του να αγγίζει το έδαφος και προσευχόταν στον Παντοδύναμο Θεό: (κατά Ματθαίον 26:39), (κατά Μάρκον 14:35), οι μαθητές του Ιησού έκαναν το ίδιο: (κατά Ματθαίον 17:6).





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί γονατίζουν μπροστά από το σταυρό, ενώνοντας τα χέρια τους κατά την προσευχή, κάνουν το σημείο του σταυρού, σχεδιάζοντας ένα μεγάλο σταυρό από το μέτωπο ως το στήθος, και στη συνέχεια από τον ένα ώμο στον άλλο. Αυτή η εκτέλεση δεν αποδίδεται στον Ιησού .


Οι Χριστιανοί δε σκύβουν με τα πρόσωπά τους αγγίζοντας το έδαφος, δεν πέφτουν σε πρηνή στάση με τα μέτωπα στη γη. Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν τον ίδιο τρόπο λατρείας με τον Ιησού .




		Οι Μουσουλμάνοι πέφτουν πρηνείς κατά την προσευχή, υποκλίνονται με τα πρόσωπά τους να αγγίζουν το έδαφος κατά τη διάρκεια των καθημερινών προσευχών.


Ιερό Κοράνιο: (22:77), (7:206), (13:15), (17:109), (19:058), (25:060), (96:019), (32:015), (38:024), (53:062), , (76:026), (10:9-10). 








		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		6-Άνοιγμα των χεριών προς τα πάνω μετά την προσευχή




		O Σολομών άνοιγε μετά την προσευχή τα χέρια του και δόξαζε τον Παντοδύναμο Θεό, και ζητούσε τις ευλογίες Του: (Α’Βασιλέων 8:54).


Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτήν την πρακτική.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί δε σηκώνουν ψηλά τα χέρια τους μετά την προσευχή. Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν την τακτική που εκπληρώθηκε από τον Ιησού .

		Οι Μουσουλμάνοι σηκώνουν ψηλά τα χέρια τους μετά την προσευχή, δοξάζουν τον Παντοδύναμο Θεό, ζητούν τη συγχώρεση Του, και επιδιώκουν τις ευλογίες Του. Ιερό Κοράνιο: (2:255, 286), (25:74).





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		7-Νηστεία



		Ο Μωυσής νήστευε για σαράντα ημέρες, χωρίς να τρώει ή να πίνει, δεν έτρωγε καν ψωμί, ούτε έπινε νερό: (Δευτερονόμιον 9:9), (Έξοδος 34:28). Οι προηγούμενοι προφήτες νήστευαν επίσης, ο Δαυίδ : (Β’Σαμουήλ 12:22), ο Ηλίας : (Α’Βασιλέων 19:8), ο Έσδρας : (Έσδρας 10:6), ο Δανιήλ : (Δανιήλ 9:3).


Συγκεκριμένοι μήνες νηστείας καθιερώθηκαν κατά τη διάρκεια της βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας του Ιούδα: (Ζαχαρίας 8:19). Μια συγκεκριμένη ημέρα νηστείας: (Ιερεμίας 36:6). Ένας ακριβής μήνας νηστείας (ο ένατος μήνας): (Ιερεμίας 36:9).


Ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωσε αυτόν το νόμο, και νήστεψε «Για σαράντα ημέρες και σαράντα νύχτες δεν έφαγε τίποτε ο Ιησούς, ύστερα πείνασε»: (Κατά Ματθαίον 4:2), (Κατά Ματθαίον 6:16), (Κατά Ματθαίον 17:21).


Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι τρόποι με τους οποίους νηστεύουν οι Χριστιανοί ποικίλλουν. Μερικοί απέχουν από τις στερεές τροφές, άλλοι δεν τρώνε συγκεκριμένα φαγητά (όπως κρέας, ψάρι, κοτόπουλο και αβγά), ορισμένοι δεν πίνουν συγκεκριμένα ποτά (όπως γάλα και κρασί).


Οι Χριστιανοί δε νηστεύουν όπως ο Ιησούς, χωρίς να τρώνε ή να πίνουν για μια ορισμένη χρονική περίοδο, δε γεύονται την πείνα και τη δίψα.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που τηρήθηκε από τον Ιησού .

		Οι Μουσουλμάνοι νηστεύουν από την αυγή μέχρι το σούρουπο για ολόκληρο το μήνα Ραμαντάν (ένατος σεληνιακός μήνας), απέχοντας από το φαγητό, το ποτό, τη συνουσία, το κάπνισμα, την κακολογία, τα ψεύδη, και ορισμένες άλλες απολαύσεις. Οι Μουσουλμάνοι γεύονται την πείνα και τη δίψα, η νηστεία τους βοηθά να υπακούν στο Θεό, να είναι πιο ευαίσθητοι στα βάσανα των άλλων, να αναπτύσσουν αυτο-πειθαρχία και να εκτιμούν την ενότητά τους. Ιερό Κοράνιο (2:183-185, 187, 196).





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		8-Ένας Αγγελιαφόρος και Προφήτης του Θεού




		Ο Ιησούς επιβεβαίωσε ότι εστάλη από το Θεό, δηλ. ως Αγγελιαφόρος του Παντοδύναμου Θεού: (Κατά Ιωάννην 7:16), (Κατά Ιωάννην 17:3), (Κατά Ιωάννην 5:30), (Κατά Ιωάννην 4:34), (Κατά Ιωάννην 6:38) και (Κατά Ιωάννην 11:41-42). Ο Ιησούς αναφερόταν στον εαυτό του ως Προφήτη: (Κατά Λουκάν 13:33-34), ενώ και άλλοι τον αποκαλούσαν Προφήτη: (Κατά Λουκάν 7:16), (Κατά Λουκάν 24:17-22), (Κατά Ιωάννην 4:19), (Κατά Ιωάννην 6:14), (Κατά Ματθαίον 21:11), (Κατά Ιωάννην 9:17). Ο Ιησούς αποκαλούταν δούλος του Θεού: (Πράξεις Αποστόλων 3:13), (Πράξεις Αποστόλων 4:27). O Ιησούς εστάλη μόνο για (τα χαμένα πρόβατα στον) οίκο του Ισραήλ και όχι για τους Ευγενείς: (Κατά Ματθαίον 10:5-6), (Κατά Ματθαίον 15:24-27). Ο Ιησούς αποκαλούταν ο «υιός του Ανθρώπου»: (Κατά Ματθαίον 12:32), (Κατά Ματθαίον 12:40), (Κατά Ματθαίον 17:9), (Κατά Ιωάννην 6:27). Ο Ιησούς περιγραφόταν επίσης ως «άνθρωπος, εγκεκριμένος από το Θεό.»: (Πράξεις Αποστόλων 2:22). Αυτός ο νόμος αναφέρθηκε στην Παλαιά Διαθήκη: «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να λέει ψέματα, ούτε θνητός δεν είναι για να αλλάζει γνώμη.» (Αριθμοί 23:19), Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος: (Α’Σαμουήλ 15:29), (Ωσηέ 11:9).


Η προσευχή του Ιησού δεν έμεινε αναπάντητη, αλλά απαντήθηκε μέσω του αγγέλου, που εμφανίστηκε, προκειμένου να τον ενδυναμώσει: (Κατά Λουκάν 22:43). Ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωνε αυτόν το νόμο, δήλωνε ότι ήταν Αγγελιαφόρος και Προφήτης του Θεού.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι το δεύτερο μέλος του Τριαδικού Θεού, και ταυτόχρονα, «ολοκληρωμένος» Θεός από κάθε άποψη. Οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι «Θείος» και ενσαρκωμένος Θεός, έχει δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη, ταυτόχρονα. Η χριστιανική άποψη ότι ο μεσολαβητής ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο πρέπει να είναι και άνθρωπος και θεότητα, και όχι μόνο άνθρωπος όπως έχει αναφερθεί: (Α’προς Τιμόθεον 2:5).


Οι περισσότεροι Χριστιανοί δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήταν μόνο Αγγελιαφόρος, Προφήτης, και δούλος του Θεού, και μόνο άνθρωπος όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ιησούς. Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Οι Μουσουλμάνοι μιλούν και για τον Ιησού και για τη μητέρα του, την Παρθένο Μαρία, με ευλάβεια και σεβασμό. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός έδωσε αποκαλύψεις όχι μόνο στον Αβραάμ και στο Μωυσή, αλλά και στον Ιησού και σε άλλους προφήτες. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ένας από τους αγγελιαφόρους του Θεού, κατείχε γνώση και σοφία, ήταν ευλογημένος, γεννήθηκε χωρίς πατέρα, όπως ο Αδάμ. Η θαυματουργή γέννα του Ιησού δεν τον κάνει ολοκληρωμένο Θεό ή υιό του Θεού, ή «μονογενή» υιό του Θεού. Το Κοράνιο αναφέρει ότι ο Ιησούς είναι ο Λόγος «Γεννηθήτω» του Θεού. Αυτό δε σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι Θεός ή υιός του Θεού. Ιερό Κοράνιο 

(112:1-4), (5:73), (2,45), (2,48), (19: 31-33). 





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		9-Υποταγή στη Βούληση του Παντοδύναμου Θεού (Ισλάμ)




		Ο Ιησούς υποτάχθηκε στη Βούληση του Παντοδύναμου Θεού: (Κατά Λουκάν 22:42), (Κατά Μαθαίον 26:39), (Κατά Μάρκον 14:36). Η παλαιότερη μετάφραση της Βίβλου ήταν στην ελληνική γλώσσα, όπου αναφερόταν η υποταγή στο Θεό (Επιστολή Ιακώβου 4-7). Στα αρχαία ελληνικά (Ὑποτάγητε οὖν τῷ Θεῷ), ενώ στα νέα: (Υποταχθείτε, λοιπόν, στο Θεό), δηλ. «Γίνετε Μουσουλμάνοι.»

Ο Ιησούς λάτρευε τον Παντοδύναμο Θεό: (Κατά Λουκάν 5:16), (Κατά Ματθαίον 26:39), (Κατά Ματθαίον 26:42), (Κατά Ματθαίον 26:44). Ο Ιησούς προσευχόταν και ζητούσε βοήθεια από τον Παντοδύναμο Θεό, ακόμη και όταν ανέστησε το Λάζαρο: (Κατά Ιωάννην 11:41-43). Ο Ιησούς πάντα εξέφραζε την υποταγή του στον Παντοδύναμο Θεό: (Κατά Ιωάννην 5:30), (Κατά Ιωάννην 14:31). Ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωνε αυτόν το νόμο, υποτασσόταν στο Θεό, δηλ. ο Ιησούς δήλωνε το Ισλάμ του.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί δήλωναν την πίστη τους στον Ιησού. Οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι μπορεί κανείς να έρθει στο Θεό μόνο μέσω του Ιησού, δηλ. οι Χριστιανοί υποτάσσουν τη βούλησή τους στον Ιησού.


Οι Χριστιανοί αγνοούν ότι ο Ιησούς εξέφραζε την υποταγή του στον Παντοδύναμο Θεό, και υπέτασσε όλη τη Βούλησή του στον Παντοδύναμο Θεό.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού .




		Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι όλοι οι Προφήτες από την αρχή της δημιουργίας ήταν Μουσουλμάνοι: (ο Νώε, ο Αβραάμ, ο Ιάκωβος, ο Λωτ, ο Ιωσήφ, ο Μωυσής, ο Σολομών, ο Ιησούς) και ο τελευταίος και τελικός Προφήτης ο Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτούς), γιατί κήρρυταν όλοι το ίδιο μήνυμα. Η θρησκεία τους ήταν: «Υποταγή στη Βούληση του Παντοδύναμου Θεού», δηλ. δήλωναν το Ισλάμ τους. Ιερό Κοράνιο: (10:72), (2:128,132-133), (51:31-36), (12:101), (5:3, 44), (27:30-31, 38, 42, 44), (3:19-20, 52, 83), (40:66).








		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		10-Το όνομα του Παντοδύναμου Θεού (του δημιουργού)




		Ο Ιησούς μιλούσε Αραμαϊκά. Το όνομα του Θεού στα Αραμαϊκά γράφεται ως (), και στα Εστρανγκελικά (), ενώ διαβάζεται Αλλάχ. Στα Αραβικά το όνομα του Θεού είναι (الله), και διαβάζεται Αλλάχ. Στα Εβραϊκά, μία από τις βασικές εβραϊκές λέξεις για το Θεό, είναι () και διαβάζεται Ελόχ, αλλά μπορεί εύκολα να προφερθεί ως Αλλάχ, χωρίς διακριτικά σύμβολα. Η κατάληξη «-ιμ» της λέξης (אֱלֹהִ֑ים) «Ελόχ-ιμ» είναι ο πληθυντικός ευγενείας στην Εβραϊκή Βίβλο: (Γένεσις 1:1). Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Ιησούς χρησιμοποιούσε τις δύο λέξεις ΕΛΙ: (Κατά Ματθαίον 27:46) και ΕΛΟ'Ι': (Κατά Μάρκον 15:34). Αυτές οι δύο λέξεις, ΕΛΙ και ΕΛΟ'Ι' προέρχονται από τη λέξη Ελόχ (אֱלֹהִ֑י) στα Εβραϊκά, Ελάχ ή Αλλάχ στα Αραβικά, και δεν ακούγεται ως «Ιεχωβά».





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Το όνομα του Θεού για τους Άραβες Χριστιανούς είναι Αλλάχ.


Οι Χριστιανοί δε χρησιμοποιούν αυτά τα ονόματα: Ελόχ ή Ελί ή Ελόι ή Αλλάχ ως ονόματα του Παντοδύναμου Θεού. Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν τον τρόπο του Ιησού.

		Οι Μουσουλμάνοι λατρεύουν τον ίδιο Παντοδύναμο Θεό των προφητών Νώε, Αβραάμ, Μωυσή, Δαυίδ, και Ιησού (ειρήνη σε όλους).


Το όνομα του Παντοδύναμου Θεού είναι Αλλάχ.


Ιερό Κοράνιο: (2:255), (59:22-24), (112:1-4). 





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		11-Μονοθεϊσμός 




		Κανένας από τους πρώτους προφήτες δε δίδαξε το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Αντίθετα, μίλησαν για τη Μοναδικότητα του Θεού. Το εδάφιο 20:3 της Εξόδου αναφέρει, «Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι Θεοί εκτός από μένα.». Οι δηλώσεις του Θεού είναι απλές, ξεκάθαρες, και απαλλαγμένες από αντιφάσεις και σύγχυση. (Έξοδος 20:2) «Εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ, ο Θεός σου.». (Έξοδος 20:5) «Δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα τα λατρέυεις, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου.». Όλοι οι προηγούμενοι Προφήτες του Παντοδύναμου Θεού κήρυτταν το Μονοθεϊσμό, Ο Μωυσής (Έξοδος 3:14-15), (Έξοδος 20:2), (Γένεσις 17:1),  (Έξοδος 20:3, 20:5) (Λευιτικόn 19:3- 4). (Δευτερονόμιον 6:13), (Έξοδος 18:11), (Δευτερονόμιον 6:4-9), (Δευτερονόμιον 45:23). Ο Δαυίδ: (Ψαλμοί 83:18, 104:1, 105:7, 118:27, 118:28), ο Σολομών: (Παροιμίαι 9:10), (Εκκλησιαστές 12:13), ο Ησαϊας: (Ησαϊας 45:19,  43:10-11, 44:6, 45:21-23, 40:28). «Δεν θα μπορέσεις όμως,» του λέει, «να δεις το προσωπό μου, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με δει...» (Έξοδος 33:20). «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να λέει ψέματα, θνητός δεν είναι, για να αλλάζει γνώμη.»: (Αριθμοί 23:19), «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος.» (Α’Σαμουήλ 15:29), (Ωησέ 11:9).


Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Η πρώτη και σπουδαιότερη εντολή είναι: Άκου Ισραήλ: Ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος.» (Κατά Μάρκον 12:29). Ο Ιησούς δεν είπε ποτέ 'είμαι Θεός, λατρέψτε με'. Καλούσε τους ανθρώπους να προσεύχονται, να λατρεύουν και να υπηρετούν μόνο το Θεό. (Κατά Μάρκον 14:32), (Κατά Λουκάν 5:16), (Κατά Ιωάννην 17:3), (Κατά Ματθαίον 4:10), (Κατά Λουκάν 4:8), (Κατά Μάρκον 12:28-29). Ο Ιησούς είπε ότι Κανένας δεν είναι καλός, παρά μόνο ο Θεός: (Κατά Λουκάν 18:18-19), (Κατά Μάρκον 10:18), (Κατά Ματθαίον 19:17). Κανείς δε μπορεί να δει το Θεό, ούτε να ακούσει τη φωνή Του: (Κατά Ιωάννην 5:37). 

Ο Θεός είναι αμετάβλητος. (Επιστολή Ιακώβου 1:17).


Οι μαθητές του Ιησού δέχτηκαν αυτά τα διδάγματα και είχαν πίστη στον Έναν Αληθινό Θεό. Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε το Νόμο της Μοναδικότητας του Θεού, «του νόμου του Μονοθεϊσμού».





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί παραβιάζουν το νόμο της πρώτης εντολής, λατρεύοντας τον Ιησού ως Θεό ή ως υιό του Θεού.


Η Πρώτη Ιερά Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως συνέταξε μια δογματική δήλωση για την Τριάδα και όρισε ότι το Άγιο Πνεύμα έχει την ίδια θειότητα που εκφράστηκε για τον Υιό από την Ιερά Σύνοδο της Νίκαιας 56 χρόνια νωρίτερα.


δηλ. δύο ακόμα Θεοί προστέθηκαν στον Παντοδύναμο Θεό.


1-Θεός ο Πατέρας=ο Δημιουργός.


2-Θεός ο Υιός=ο σωτήρας.


3-Θεός το Άγιο Πνεύμα=ο σύμβουλος.


Οι Χριστιανοί απέκλιναν από το νόμο του Μονοθεϊσμού, ύψωσαν τον Ιησού πολύ ψηλά στην ιεραρχεία του Θεού.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο του Μονοθεϊσμού που εκπλήρωνε ο Ιησούς.

		Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι όλοι οι προφήτες εστάλησαν από τον ίδιο Θεό, το Δημιουργό, για να μεταβιβάσουν το ίδιο μήνυμα: Ο αληθινός Θεός είναι μόνο ΕΝΑΣ, να Λατρεύετε Αυτόν Μόνο και να τηρείτε τις εντολές Του.


Ιερό Κοράνιο (2:136), (7:59), (2:132), (21:25), (27:61), (27:63), (27:64), (1:1- 5), (2:225), (5:76), (20:8), (59:23).


Το Ιερό Κοράνιο 112 υπογράμμισε και επεξήγησε το νόμο του Μονοθεϊσμού:


 Πες (ω, Μωχάμμαντ): Αυτός είναι Ο Αλλά(χ), Ο Ένας και Μοναδικός  Ο Αλλά(χ) Ασ-Σάμαντ (Ο Αυτάρκης, που δεν έχει ανάγκη τίποτα από τα πλάσματά του, αλλά αυτά έχουν ανάγκη από Αυτόν, και Αυτός ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει)  Δε γέννησε, ούτε γεννήθηκε  Και κανένας δεν είναι ίσος ή συγκρίσιμος με Αυτόν» . 





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού

Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		12-Υιοί του Θεού






		Η χρήση της φράσης «υιοί του Θεού» δεν υπονοεί απαραίτητα θειότητα, και ήταν κοινή ανάμεσα στους Εβραίους που αυτό-αποκαλούνταν «παιδιά του Θεού» ή «υιοί του Θεού». Η φράση «υιός του Θεού» στη Βίβλο δεν περιοριζόταν μόνο στον Ιησού. Η Βίβλος μας λέει ότι ο Θεός έχει πολλούς υιούς! Ο Ιάκωβος (Έξοδος 4:22), ο Σολομών (΄Β Σαμουήλ 7:13-14), ο Εφραίμ: (Ιερεμίας 31:9), ο Αδάμ (Κατά Λουκάν 3:38), ακόμα και κοινοί άνθρωποι αποκαλούνταν «υιοί του Θεού»: (Δευτερονόμιον 14:1), (Γένεσις 6:2), (Γένεσις 6:4), (Ψαλμοί 29:1), (Ψαλμοί 29:1), (Ιώβ 38:7), (Ιώβ 2:1), (Ιώβ 1:6).

Ο Ιησούς μιλούσε για τους «ειρηνοποιούς» ως «υιούς του Θεού». Κατά την εβραϊκή παράδοση, κάθε άνθρωπος που ακολουθεί τη Βούληση του Θεού αποκαλούταν «υιός του Θεού»: (Γένεσις 6:2,4), (Έξοδος 4:22), (Ιερεμίας 31:9), (Ψαλμοί 2:7), (Κατά Λουκάν 3:38), (Προς Ρωμαίους 8:14), (Κατά Ιωάννην 6:35), δηλ. αν ο Ιησούς ανέφερε στη Βίβλο ότι είναι ο «υιός του Θεού», αυτό δεν τον εξυψώνει στην ιεραρχεία του Παντοδύναμου Θεού.


Ο Ιησούς δεν είπε ποτέ, «Είμαι Θεός, λατρέψτε με». Ακολουθούσε προσεκτικά τους προηγούμενους προφήτες, και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί λατρεύουν τον Ιησού, τον Υιό του πρώτου μέρους του Τριαδικού Θεού, θεωρούν τον Ιησού «ολοκληρωμένο» Θεό από κάθε άποψη.


Ο ίδιος ο Ιησούς απαρνήθηκε την Αγία Τριάδα και στην πραγματικότητα δεν την εξύμνησε ποτέ στη Βίβλο. Ο ίδιος λάτρευε τον Παντοδύναμο ΘΕΟ.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Ο Παντοδύναμος Θεός (Αλλάχ) δε γέννησε ποτέ κανένα γιο, καμία κόρη, καμία σύζυγο. Ο Παντοδύναμος Θεός δε χρειάζεται γιο, ούτε σύζυγο για να Τον βοηθήσουν σε οτιδήποτε. Ήταν Απόλυτος, Ένας, Ζωντανός Αληθινός Βασιλεύς.


Ο Παντοδύναμος Θεός διόρθωσε την παρανόηση των Εβραίων και των Χριστιανών σχετικά με τον «Υιό του Θεού».

 Και λένε: “Ο Ελεήμων (Αλλά(χ)) απέκτησε έναν υιό”, Δόξα σ’ Αυτόν (είναι πιο Σπουδαίος απ' αυτό που λένε γι' Αυτόν)! Και όμως αυτοί (οι άγγελοι που οι άπιστοι τους αποκαλούν κόρες του Αλλά(χ)) δεν είναι παρά τιμημένοι δούλοι [Του].  Δεν μιλούν ποτέ πριν Εκείνος μιλήσει, και ενεργούν μόνο έπειτα από διαταγή Του . (Ιερό Κοράνιο 21:26)





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		13-Σωτηρία και Σωτήρας



		Η συγχώρεση των αμαρτιών περιορίζεται μόνο στον Παντοδύναμο Θεό: (Ησαΐας 43:25), (Ησαΐας 44:22), (Ησαΐας 33:22), (Ησαΐας 64:9), (Ιερεμίας 31:34), (Ιεζεκιήλ 18:22), (Ιεζεκιήλ 33:16), (Μιχαίας 7:18), (Μιχαίας 7:19) Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο μόνος Σωτήρας: (Επιστολή Ιούδα 1:25), (Δευτερονόμιον 32:15), (Β΄ Σαμουήλ 22:3), (Β΄ Σαμουήλ 22:47), (Α΄ Χρονικών 16:35), (Ψαλμοί 17:7), (Ψαλμοί 18:46), (Ψαλμοί 24:5), (Ψαλμοί 25:5), (Ψαλμοί 27:9), (Ψαλμοί 38:22), (Ψαλμοί 42:5), (Ψαλμοί 42:11), (Ψαλμοί 43:5), (Ψαλμοί 65:5), (Ψαλμοί 68:19), (Ψαλμοί 79:9), (Ψαλμοί 85:4), (Ψαλμοί 89:26), (Ψαλμοί 106:21), (Ησαΐας 17:10), (Ησαΐας 19:20), (Ησαΐας 43:3), (Ησαΐας 43:11), (Ησαΐας 45:15), (Ησαΐας 45:21-22), (Ησαΐας 49:26), (Ησαΐας 60:16), (Ιερεμίας 14:8), (Ωσηέ 13:4), (Μιχαίας 7:7), (Αβββακούμ 3:18). Η φράση «Σωτήρας» στη Βίβλο δεν περιορίζεται μόνο στον Ιησού. Η Βίβλος μάς λέει ότι σε μερικούς ανθρώπους δόθηκε επίσης ο τίτλος «Σωτήρας», χωρίς να είναι θεοί! Ο Ιωάς, υιός του Ιωάχαζ: (Β’Βασιλέων 13:5), ο Οθνιήλ, υιός του Κενάζ: (Κριταί 3:9), ο Εούδ, υιός του Γηρά: (Κριταί 3:15).


Η Σωτηρία σύμφωνα με τον Ιησού επιτυγχάνεται μέσω της προσκόλλησης στις εντολές του Παντοδύναμου Θεού και μόνο : (Κατά Ματθαίον 19:16-17).


Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί πιστεύουν στη Σωτηρία τους μέσω του Ιησού, πιστεύουν στη Θειότητα και τη σταύρωσή του, και ότι ο Ιησούς εξαγόρασε την άφεσή τους όταν πέθανε πάνω στο σταυρό.


Οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας τους, και θα συγχωρήσει τα λάθη και τις αμαρτίες τους.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός (Αλλάχ) είναι η Σωτηρία τους, Αυτός είναι ο Σωτήρας τους σε αυτόν τον κόσμο, και την Ημέρα της Κρίσης. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι κανείς δεν είναι υπεύθυνος για τα λάθη των άλλων. Ιερό Κοράνιο (6:164).


Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν επίσης ότι ο Παντοδύναμος Θεός έσωσε τον προφήτη Ιησού από τη σταύρωση, και ούτε σκοτώθηκε, ούτε σταυρώθηκε. Ιερό Κοράνιο (4:157).








		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		14-Παντογνωσία




		Ο Ιησούς αρνήθηκε την «παντογνωσία» για τα αόρατα και την Ημέρα της Κρίσης: (Κατά Μάρκον 13:32), (Κατά Ματθαίον 24:36).








		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί αποδίδουν «παντογνωσία» στον Ιησού. Ο Ιησούς αρνήθηκε την «παντογνωσία» του. Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού .

		Ο Παντοδύναμος Θεός έχει τέλεια γνώση. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν στην παντογνωσία του Αλλάχ. Γνωρίζει το παρελθόν και το μέλλον. Ιερό Κοράνιο (49:18)





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		15-Θαύματα




		Ο Ιησούς και οι προηγούμενοι Προφήτες τελούσαν διάφορα εκπληκτικά θαύματα. Αυτά τα υπερφυσικά συμβάντα, πραγματοποιούνταν μόνο με την άδεια του Παντοδύναμου Θεού. Ο Μωυσής (Έξοδος 14:22), ο Ελίσα: (Β΄Βασιλέων 4:44), (Β΄Βασιλέων 5:14), (Β΄Βασιλέων 6:17&20), (Β΄Βασιλέων 4:34), (Β΄Βασιλέων 13:21), ο Ελίγια: (Α΄ Βασιλέων 17:22), ο Ιησούς: (Κατά Λουκάν 9:10-17), (Κατά Ιωάννην 6:16-24), (Κατά Μάρκον 6:45-52), (Κατά Ματθαίον 14:22-33).


Ο Ιησούς δεν ενεργούσε με δική του πρωτοβουλία. Είπε (Κατά Ιωάννην 5:30): «Εγώ δεν μπορώ τίποτε να κάνω από μόνος μου, αποφασίζω ως κριτής, σύμφωνα με όσα ακούω από τον Πατέρα, και οι αποφάσεις μου είναι δίκαιες, γιατί δεν επιζητώ να ικανοποιήσω το δικό  μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα που με έστειλε.» (Κατά Ιωάννην 8:28) «και δεν κάνω τίποτε από μόνος μου, αλλά τα λέω αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας μου.». Αυτά τα εδάφια δεν υπονοούν παντογνωσία. Ο Ιησούς μείωσε τον εαυτό του, και τον κατέστησε κατώτερο του Παντοδύναμου Θεού.


Ο Ιησούς εκπλήρωνε αυτόν το νόμο.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί θεωρούν ότι τα απίστευτα θαύματα τελούνταν από τους προηγούμενους Προφήτες ως αποδεικτικά στοιχεία της Προφητικής τους Ιδιότητας, και πραγματοποιούνταν με την άδεια του Παντοδύναμου Θεού. Παράληλα, θεωρούν τα θαύματα που τελούνταν από τον Ιησού αποδεικτικά στοιχεία της Θειότητάς του.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού .




		Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός στήριζε τους Προφήτες Του, όπως τον Μωυσή, το Δαυίδ, το Σολομώντα, τον Ιησού και το Μωχάμμαντ (ειρήνη σ' αυτούς) με θαύματα, τα οποία είναι συνήθως όμοιας φύσης με τον τομέα στον οποίο ο λαός του εκάστοτε προφήτη διέπρεπε. Αυτά τα θαύματα πραγματοποιούνταν μόνο με την άδεια του Παντοδύναμου Θεού. Στο Ιερό Κοράνιο, το όνομα του Ιησού έχει 25 αναφορές, το όνομα της μητέρας του, Παρθένου Μαρίας, έχει 34 αναφορές, ενώ το όνομα Μωχάμμαντ έχει 4 αναφορές.





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		16-Χαιρετισμοί 




		Ο Δαυίδ χαιρετούσε τους ανθρώπους λέγοντας «Σαλόμ Αλέικουμ», που στα Εβραϊκά σημαίνει «Ειρήνη σε εσάς.»: (Α΄Σαμουήλ 25:6)

Ο Ιησούς ακολουθούσε αυτήν την παράδοση, και χαιρετούσε κι αυτός με το ίδιο τρόπο, λέγοντας «Ειρήνη σ’ εσάς». (Κατά Ιωάννην 20:19), (Κατά Ιωάννην 20:21), (Κατά Ιωάννην 20:26), (Κατά Λουκάν 24:36).


Ο Ιησούς εκπλήρωνε αυτήν την παράδοση.



		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί δεν χαιρετούν ο ένας τον άλλο, λέγοντας «Ειρήνη σ’ εσάς».


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν αυτήν την παράδοση που εκπληρώθηκε από τον Ιησού .




		Οι Μουσουλμάνοι χαιρετούν ο ένας τον άλλο, λέγοντας «ας-Σαλάμου αλάικουμ» που στην αραβική γλώσσα σημαίνει «Ειρήνη σ’ εσάς». Ιερό Κοράνιο (6:54), (7:46), (11:48), (13:24) (39:73), (11:69), (14:23), (36:58), (97:5)





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		17-Αλκοολούχα ποτά




		Οι πρώτοι Προφήτες απείχαν από τα αλκοολούχα ποτά. Ο Μωυσής : (Αριθμοί 6:1-4), ο Σολομών : (Παροιμίαι 20:1).


Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο.


Αναφορικά με το «θαύμα της μετατροπής του νερού σε κρασί», το βρίσκουμε μόνο στο Ευαγγέλιο (Κατά Ιωάννην 2:1-11), που συνεχώς αντιβαίνει στα άλλα τρία Ευαγγέλια. Οι μελετητές της Καινής Διαθήκης έχουν εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα αυτού του περιστατικού.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Πολλοί Χριστιανοί πίνουν διάφορα είδη αλκοολούχων ποτών, αγνοούν αποσπάσματα από το λόγο του Θεού, υποθέτωντας ότι δεν τους αφορούν.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Αποτελεί κοινή γνώση ανάμεσα στους Μουσουλμάνους, ότι τα αλκοολούχα ποτά απαγορεύονται εντελώς, γιατί επηρεάζουν αρνητικά τη σχέση τους με τον Παντοδύναμο Θεό, και μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε πολλά αρνητικά θέματα, όπως προβλήματα υγείας ή κοινωνικά. Ιερό Κοράνιο (5:90)





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		18-Χοίρινο




		Ο Μωυσής δεν έτρωγε χοιρινό, ακολουθώντας την απαγόρευση που αναφέρθηκε στα (Λευιτικό 11:7-8) και (Δευτερονόμιον 14:8).


Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο: (Κατά Ματθαίον 5:17-18), (Κατά Λουκάν 24:44).





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Πολλοί Χριστιανοί τρώνε χοιρινό, αγνοούν αποσπάσματα από το λόγο του Θεού, υποθέτωντας ότι δεν τους αφορούν όλα. Οι Χριστιανοί λόγιοι ερμήνευσαν τις Παυλικές αναφορές και δόγματα αναφορικά με τη χορτοφαγία (Ρωμαίοι 14:2-3), ώστε να χορηγήσουν άδεια για την κατανάλωση χοιρινού.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού .




		Οι Μουσουλμάνοι δεν τρώνε χοιρινό και τα προϊόντα τους, γιατί απαγορεύεται.


Ιερό Κοράνιο (5:3), (2:173).








		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		19-Σφαγιασμός ζώων






		Ο εβραϊκός όρος «Σεχίτα» αναφέρεται στην τελετή σφαγιασμού των θηλαστικών και των πουλιών, σύμφωνα με τους Εβραϊκούς διατροφικούς κανόνες: (Δευτερονόμιον 12:21), (Δευτερονόμιον 14:21), (Αριθμοί 11:22).


Το τελετουργικό έχει ως εξής: Ο Σφαγέας μνημονεί το Θεό και αναφέρει τη Βασιλεία Του στο σύμπαν, μόνο με το Όνομά Του, χωρίς να αναφέρονται ονόματα ειδώλων. Το ζώο πρέπει να θανατωθεί «με σεβασμό και συμπόνοια» από έναν σφαγιαστή, και η πράξη τελείται με το κόψιμο της τραχείας, του οισοφάγου, της καροτίδας, των σφαγιτιδών φλεβών με μεγάλη ταχύτητα και με τη χρήση πολύ κοφτερής λεπίδας. Αυτό οδηγεί σε άμεση πτώση της πίεσης του αίματος στον εγκέφαλο και στη μη αναστρέψιμη απώλεια των αισθήσεων. Με τη λήξη της διαδικασίας της σφαγής το ζώο είναι έτοιμο προς κατανάλωση, και στα εβραϊκά λέγεται «Κοσέρ». Αναφέρθηκε στις Πράξεις Αποστόλων (15:20) «αλλά, να τους γράψουμε μία επιστολή να απέχουν…από βρώση πνιγμένου ζώου και από τη πόση αίματος ζώου.».

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο.


Είναι η σφαγή σκληρή;


Αυτός ο ισχυρισμός εξετάστηκε μέσω της χρήσης εγκεφαλογραφημάτων και καρδιογραφημάτων κατά τη σφαγή.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Πριν τη σφαγή, κάποιοι Χριστιανοί αναφέρουν τα ονόματα του Θεού στην Αγία Τριάδα, άλλοι αναφέρουν το όνομα του Ιησού Χριστού ως το δεύτερο μέρος του Τριαδικού Θεού, ενώ άλλοι δεν αναφέρουν κανένα όνομα.  Μερικές εταιρίες σφαγιασμού στραγγαλίζουν τα ζώα για να διατηρήσουν το αίμα στο κρέας, κάτι που απαγορεύτηκε στις Πράξεις Αποστόλων (15:20), ενώ κάποιες άλλες σκοτώνουν τα ζώα τους με όπλα ή με ισχυρά ηλεκτροσόκ, τα οποία καθιστούν ανίκανα τα ζώα.


Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα έδειξε μεγάλο πόνο.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν τους κανόνες σφαγής που αναφέρονται στη Βίβλο.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για την Ισλαμική μέθοδο σφαγιασμού (Ζαμπίχα), οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής: 1) Ο σφαγιαστής πρέπει να είναι Μουσουλμάνος. 2) Το να κάνει κανείς «Τακμπίρ» κατά τη διάρκεια της σφαγής, δηλ. Το να πει «Αλλάχ Άκμπαρ (Ο Αλλάχ είναι Μέγιστος)». 3) Ο Λαιμός, η τραχεία και οι σφαγίτιδες φλέβες να κοπούν. Το κρέας παραμένει φρέσκο για περισσότερο καιρό λόγο της απώλειας του αίματος, και νόμιμο για κατανάλωση, στα αραβικά «Χαλάλ».


Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα δεν έδειξε καμία ένδειξη, πράγμα που σημαίνει ότι το ζώο δεν πονά καθόλου.


Ιερό Κοράνιο (22:34), (6:121), (5:3), (2:173)





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		20-Κατανάλωση κρέατος με αίμα




		Οι προηγούμενοι προφήτες δίδασκαν στους λαούς τους να μην τρώνε καμία σάρκα με αίμα. Ο Νώε: (Γένεσις 9:3-4), ο Μωυσής : (Λευιτικό 19:26), (Λευιτικό 17:10-14), (Δευτερονόμιον 12:16, 23).


Αναφέρθηκε στις Πράξεις Αποστόλων 15:20 «αλλά, να τους γράψουμε μία επιστολή να απέχουν…από βρώση πνιγμένου ζώου και από τη πόση αίματος ζώου.».

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο.








		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Χριστιανοί μπορούν να τρώνε κρέας με αίμα (παράδειγμα: ωμές μπριζόλες), ωστόσο, απαγορεύτηκε στις (Πράξεις Αποστόλων 15:20), (Πράξεις Αποστόλων 15:29). Οι Χριστιανοί θεωρούν ότι αυτός ο κανονισμός χαλάρωσε από τις πρώτες εκκλησίες.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.




		Στο Ισλάμ απαγορεύεται η κατανάλωση κρέατος που περιέχει αίμα.


Ιερό Κοράνιο (6:145), (2:173), (5:3).







		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		21-Γυναίκες με πέπλο




		Γυναίκες με πέπλο ζούσαν γύρω από τον Ιησού και τους άλλους Προφήτες. (Γένεσις 24:64-65), (Προς Κορίνθιους Α΄ 11:5-6).


Ο Ιησούς δε θεώρησε ποτέ το πέπλο παλιό τελετουργικό ή πολιτισμικό κανονισμό που δεν τηρείται πια.


Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτό το νόμο: (Κατά Ματθαίον 5:17-18), (Κατά Λουκάν 24:44).








		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Στις μέρες μας, οι περισσότερες Χριστιανές γυναίκες δεν φορούν πέπλο, δε διαφυλάσσουν τη σεμνότητά τους, και επιδεικνύουν την ομορφιά τους. Το πέπλο θεωρείται παλιό τελετουργικό και πολιτισμικός κανονισμός που δεν τηρείται πια. Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.



		Η πλειοψηφία των Μουσουλμάνων γυναικών φορούν πέπλο, διαφυλάσσουν τη σεμνότητά τους, δεν επιδεικνύουν την ομορφιά τους.


Ιερό Κοράνιο (24:31), (33:59).








		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		22-ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ Πλύσιμο ολόκληρου του σώματος




		Ο Μωυσής επέβαλε τους νόμους στα (Λευιτικό 11), (Λευιτικό 12), και (Δευτερονόμιον 14), σχετικά με την καθαρότητα (τοχορά) και την ακαθαρσία (τουμά).


Ο Δαυίδ πλενόταν για να είναι καθαρός και πήγαινε στον οίκο του ΚΥΡΙΟΥ του και τον λάτρευε: (Β΄Σαμουήλ 12:20), Ελίσα: (Β’Βασιλέων 5:10, 14).


Ο Ιησούς δεν κατήργησε, ούτε αντιτάθηκε στους νόμους της καθαρότητας/ακαθαρσίας. Ο Ιησούς απάντησε, «Αυτός που έχει κάνει λουτρό» του λέει ο Ιησούς, «είναι ολόκληρος καθαρός και δεν έχει ανάγκη να πλύνει παρά τα πόδια του. Εσείς είστε καθαροί, όχι όμως όλοι.» (Κατά Ιωάννην 13:10).


Ο Ιησούς δεν απέρριψε κανένα σύγχρονο τελετουργικό αναφορικά με την ακαθαρσία. Η Καινή Διαθήκη απέδειξε ότι η πρακτική της πλύσης του σώματος (τελετουργική καθαρότητα και η πνευματική και ηθική της, αντίστοιχα) με αγνό νερό, συνεχίστηκε από τους ακολούθους του Ιησού: (Προς Εβραίους 10:22). Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο.








		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Στις μέρες μας, πολλοί Χριστιανοί δεν ακολουθούν το παράδειγμα των Λευιτικών νόμων. Για παράδειγμα, οι άνδρες και οι σύζυγοί τους μετά τη σεξουαλική συνεύρεση, οι άνδρες μετά την εκσπερμάτωση, οι γυναίκες κατά την έμμηνο ρύση, μπορούν να εισέρχονται σε εκκλησίες και να προσεύχονται κανονικά, χωρίς να πλένουν το σώμα τους για καθαριόττητα. Αυτή η ενέργεια βασιζόταν στις Επιστολές του Παύλου: (Επιστολή Α΄προς Θεσσαλονικείς 5:17) «Να προσεύχεστε αδιάκοπα. Να ευχαριστείτε το Θεό για το καθετί.» Ωστόσο, αυτό το εδάφιο σημαίνει απλά, «να θυμάστε πάντα το Θεό», δε σημαίνει, «Προσευχηθείτε ενώ είστε καθαροί/ή ακάθαρτοι»!


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Υπάρχουν πολλοί Ισλαμικοί νόμοι για την καθαρότητα (ταχάρα) και την ακαθαρσία (ναγκάσα). Για παράδειγμα, οι άνδρες και οι σύζυγοί τους μετά τη σεξουαλική συνεύρεση, οι άνδρες μετά την εκσπερμάτωση, οι γυναίκες κατά την έμμηνο ρύση, δεν μπορούν να εισέλθουν στο Τζαμί και να προσευχηθούν, μέχρι να καθαρίσουν εντελώς, και να πλύνουν ολόκληρο το σώμα τους. Στο Ισλάμ η εμμηνόροια δεν είναι ούτε «κατάρα», ούτε συνέπεια του αποκαλούμενου προπατορικού αμαρτήματος της Εύας. Ιερό Κοράνιο (2:222). Το Ισλάμ παρέχει θεία καθοδήγηση τόσο από τον Παντοδύναμο Θεό (Αλλάχ), όσο και από τον Προφήτη Μωχάμμαντ, μέσω της οποίας ένας άνθρωπος μπορεί «πάντα να θυμάται το Θεό.»





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		· 







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		23 –Πολυγαμία



		Οι Προφήτες ήταν πολυγαμικοί, πριν τον ερχομό του Ιησού. Ο Αβραάμ είχε τρεις συζύγους: (Γένεσις 25:1) και παλλακίδες: (Γένεσις 25:6). Ο Ιακώβ είχε δύο συζύγους και δύο παλλακίδες: (Γένεσις 30:3,9). Ο Μωυσής είχε δύο συζύγους: (Έξοδος 2:21), (Έξοδος 18:1-6), (Αριθμοί 12:1). Ο Δαυίδ είχε οχτώ συζύγους, τα ονόματα των οποίων βρίσκουμε στη Βίβλο, αλλά υπήρχαν και πολλές άλλες σύζυγοι, τα ονόματα των οποίων δεν βρίσκονται στη Βίβλο, και περισσότερες από δέκα παλλακίδες: (Α΄ Χρονικών 3:1-9), (Β΄Σαμουήλ 15:16), (Β΄Σαμουήλ 16:21-22), (Β΄Σαμουήλ 20:3). Ο Σολομών είχε 700 συζύγους, πριγκίπισσες και 300 παλλακίδες (Α΄Βασιλέων 11:3).


Ο Ιησούς δεν αντιτάχθηκε, ούτε συζήτησε ποτέ το θέμα της μείωσης του αριθμού των συζύγων και των παλλακίδων. Ο Ιησούς ακολουθούσε και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο. Σύμφωνα με τον Πατέρα Ευγένιο Χίλμαν, η Εκκλησία στη Ρώμη απαγόρευσε την πολυγαμία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τον Ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, που όριζε μία μόνο νόμιμη σύζυγο, ενώ ανεχόταν την πορνεία. (Polygamy Reconsidered, σελ. 140). 








		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Πολλοί Χριστιανοί υποκρίνονται τέλεια ότι είναι μονογαμικοί, αλλά στην πραγματικότητα ασκούν πολυγαμία με τη μορφή ερωμένων. Είναι πολύ συχνό στις Χριστιανικές κοινωνίες, να συναντά κανείς σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, παράνομες μυστικές σχέσεις και μοιχεία.


Το πρόβλημα των άνισων ποσοστών ανάμεσα στα δύο φύλα, γίνεται μεγαλύτερο σε περιόδους πολέμου. Η πολυγαμία εξακολουθεί να αποτελεί ζωτική λύση σε μερικές από τις κοινωνικές ασθένειες των σύγχρονων κοινωνιών. Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Το Ισλάμ έχει επιτρέψει την πολυγαμία ως λύση στις κοινωνικές ασθένειες, και έχει επιτρέψει σε ένα ορισμένο βαθμό ελευθερία για την ανθρώπινη φύση, αλλά μόνο μέσα στο αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο του νόμου, (το πολύ τέσσερις συζύγους) και έχει ορίσει τη διατήρηση της δικαιοσύνης ως βασική προϋπόθεση για την πολυγαμία.


Ιερό Κοράνιο (4:3).





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		24-Υπόκλιση σε Είδωλα, Εικόνες, Αγάλματα και Σταυρούς








Η ειδωλολατρική επιρροή εισήγαγε το σύμβολο του σταυρού




		Οι προηγούμενοι προφήτες (ειρήνη σ' αυτούς) απαγόρεψαν όλα τα είδη ειδωλολατρίας, όπως θρησκευτικές εικόνες, αγάλματα, είδωλα, καθώς επίσης και τις εικόνες οποιουδήποτε άνδρα ή γυναίκας, μέσα στα τεμένη και τους ναούς. Απαγόρεψαν επίσης την υπόκλιση σ' αυτά. Ο Παντοδύναμος Θεός αυτοαποκαλούταν «ζηλόφθων Θεός». Ο Μωυσής: (Έξοδος 23:24), (Έξοδος 20:4-5), (Έξοδος 34:7), (Έξοδος 34:14), (Δευτερονόμιον 5:6-9), (Δευτερονόμιον 4:24), (Δευτερονόμιον 5:9), ο Δαυίδ: (Ψαλμοί 94:1). Ο Ιησούς του Ναυή: (Ιησούς του Ναυή 23:7), (Ιησούς του Ναυή 24:19). Ο Ηλίας: (Α’Βασιλέων 19:10), ο Ιεζεκιήλ: (Ιεζεκιήλ 20:7),  (Ιεζεκιήλ 39:25), ο Ναούμ: (Ναούμ 1:2).


Οι πρώτοι προφήτες (ειρήνη σ' αυτούς) απαγόρεψαν την υπόκλιση μπροστά από εικόνες ή την υπηρέτηση ειδώλων. Ο Μωυσής: (Έξοδος 20:3-5), (Δευτερονόμιον 4:15-19), (Λευιτικός 26:1), (Έξοδος 32:7-8), ο Δαυίδ: (Ψαλμοί 135:15-18), ο Ησαΐας: (Ησαΐας 44:9), (Ησαΐας 2:17-18), και ο Ιεζεκιήλ: (Ιεζεκιήλ 30:13).


Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο: (Κατά Ματθαίον 5:17-18), (Κατά Λουκάν 24:44), (Κατά Ιωάννην 5:21), (Πράξεις Αποστόλων 17:28-29), (Αποκάλυψις Ιωάννου 2:14), (Αποκάλυψις Ιωάννου 2:20), (Αποκάλυψις Ιωάννου 21:8), (Αποκάλυψις Ιωάννου 22:15).


Σημείωση: Το σχήμα του Σταυρού έχει την προέλευσή του στην αρχαία Χαλδέα. Χρησιμοποιούταν ως σύμβολο για το θεό Ταμούζ (Τ είναι το αρχικό του ονόματός του)...Προκειμένου να αυξηθεί το κύρος των αποστατών, εκκλησιαστές ειδωλολάτρες έγιναν δεκτοί στις εκκλησίες, και τους επιτρεπόταν να διατηρήσουν ευρέως τα ειδωλολατρικά σύμβολα και σημεία τους. Συνεπώς, το Τ, στην πιο συχνή μορφή του, με χαμηλωμένο το ένα μέρος του σταυρού, υιοθετήθηκε ως σύμβολο για το «σταυρό» του Ιησού. (Vine's Expository Dictionary of New Testament Words), Copyright © 1985, Thomas Nelson Publishers). Έτσι, όπως υποδεικνύεται από τα παραπάνω, η ειδωλολατρική επιρροή εισήγαγε σιγά-σιγά το σταυρό ως σύμβολο, που υιοθετήθηκε αργότερα από τους Ελληνο-Ρωμαίους.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι εκκλησίες έχουν πολλά είδη ειδώλων, όπως: πίνακες, εικόνες του Θεού, αγάλματα της Ευλογημένης Μητέρας Μαρίας, Αγγέλων, του Ιησού στο σταυρό, και εικόνες αγίων, θρησκευτικές εικόνες, εικόνες γυναικών και ανδρών, περιστέρια, ψάρια, κλπ.


Οι Χριστιανοί γονατίζουν μπροστά απ' το σταυρό, υποκλίνονται μπροστά από εικόνες και αγάλματα που έφτιαξαν οι άνθρωποι και τα υπηρετούν. Μερικοί Χριστιανοί φορούν σταυρούς ως «σύμβολο της πίστης τους.»

Οι Χριστιανοί παραβιάζουν τη δεύτερη Θεϊκή Εντολή από τις Δέκα Εντολές: (Έξοδος 20:3-5). Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν αυτόν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Στο Ισλάμ δεν επιτρέπεται να προσεύχεται κανείς σε κάποιο δωμάτιο, στο οποίο βρίσκονται αγάλματα ή εικόνες από άλλα έμψυχα όντα. Υπάρχουν πολλές ρήσεις (αχαντίθ) του Προφήτη αναφορικά με αυτό, όπως:

1. «Οι άγγελοι δεν μπαίνουν σε κάποιο σπίτι, στο οποίο υπάρχει σκύλος ή εικόνες.» 

2. «...Οι άνθρωποι που θα λάβουν την αυστηρότερη τιμωρία την Ημέρα της Ανάστασης, θα είναι αυτοί που θα αντιγράφουν τις δημιουργίες του Αλλάχ.» 

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ κατέστρεψε 360 είδωλα γύρω από το Κά‘μπα, τα οποία λάτρευαν οι άνθρωποι πριν το Ισλάμ.





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		25-Μοιχεία



		Έχει αναφερθεί (Προς Εβραϊους 13:4) ότι ο γάμος πρέπει να τιμάται από όλους, και το κρεββάτι του γάμου να διατηρείται αγνό, γιατί ο Θεός θα κρίνει το μοιχό και όλους τους σεξουαλικά ανήθικους. Η μοιχεία απαγορεύτηκε «Δεν πρέπει να διαπράττετε μοιχεία.» (Μοιχεία απαντάται στη Βίβλο 49 φορές, σε διάφορες μορφές). (Έξοδος 20:14), (Λευιτικό 20:10), (Δευτερονόμιον 5:18), (Ψαλμοί 51:1), (Παροιμίαι 6:32), (Ιερεμίας 3:6), (Ιερεμίας 3:8), (Ιερεμίας 3:9), (Ιερεμίας 5:7), (Ιερεμίας 7:9), (Ιερεμίας 23:14), (Ιερεμίας 29:23), (Ιεζεκιήλ 16:32), (Ιεζεκιήλ 16:38), (Ιεζεκιήλ 23:27), (Ιεζεκιήλ 23:37), (Ιεζεκιήλ 23:43), (Ιεζεκιήλ 23:45), (Ωσηέ 1:2), (Ωσηέ 2:2), (Ωσηέ 2:4), (Ωσηέ 4:2), (Ωσηέ 4:13), (Ωσηέ 4:14), (Ωσηέ 4:15), (Ωσηέ 7:4), (Κατά Ματθαίον 5:27), (Κατά Ματθαίον 5:28), (Κατά Ματθαίον 5:32), (Κατά Ματθαίον 15:19), (Κατά Ματθαίον 19:9), (Κατά Ματθαίον 19:18), (Κατά Μάρκον 7:21), (Κατά Μάρκον 10:11), (Κατά Μάρκον 10:12), (Κατά Μάρκον 10:19), (Κατά Λουκάν 16:18), (Κατά Λουκάν 18:20), (Κατά Ιωάννην 8:3), (Κατά Ιωάννην 8:4), (Προς Ρωμαίους 2:22), (Προς Ρωμαίους 13:9), (Γαλάτες 5:19), (Επιστολή Ιακώβου 2:11), (Β’Πέτρος 2:14), (Αποκάλυψις Ιωάννου 2:22), (Αποκάλυψις Ιωάννου 17:2), (Αποκάλυψις Ιωάννου 18:3), (Αποκάλυψις Ιωάννου 18:9). 

Ο Ιησούς ακολουθούσε προσεκτικά και εκπλήρωνε αυτόν το νόμο.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Θεός δε θα ασκήσει κρίση, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας τους, επιτρέπουν τις σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, τη μοιχεία, την πορνεία, τις μυστικές σχέσεις με το αντίθετο φύλο, κλπ.


Πολλοί Χριστιανοί έχουν ξεχάσει ότι η μοιχεία συνιστά αμαρτία σε βάρος του Θεού, και δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Οι Μουσουλμάνοι είναι πολύ πρόθυμοι να συνάψουν Ισλαμικό γάμο, γιατί το Ισλάμ δεν επιτρέπει τις σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, τη μοιχεία, την πορνεία κλπ. Αυτά θεωρούνται Μεγάλες αμαρτίες.


Ιερό Κοράνιο (24:3-4), (17:32), (7:33), 24:26).








		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		26-Αγνότητα




		Η περιτομή δε βασίζεται στο Μωσαϊκό Νόμο, μα στη συμφωνία του Αβραάμ. (Γένεση 12:1-3). Ο Προφήτης Αβραάμ και οι απόγονοί του έκαναν περιτομή (η παντοτινή συμφωνία): (Γένεση 17:1-2). Η μη τήρηση της περιτομής θεωρείται σπάσιμο της συμφωνίας με τον Θεό: (Γένεσις 17:14). Η περιτομή αποτελεί βασική προϋπόθεση για το πέρασμα στον Παράδεισο: (Έξοδος 12:44,48). Ο γενικός νόμος επαναλαμβάνεται στο (Λευιτικός 12:3). Στην (Έξοδο 4:26) αναφέρεται η περιτομή του γιου του Μωυσή. Στον Ιησού του Ναυή: 5 αναφέρεται η περιτομή του πριν εισέλθει στη γη της επαγγελίας. Στη Γένεσις 34:15 απαγορευόταν ο κηδεμόνας να συγκαταθέσει στο γάμο μιας πιστής με έναν απερίτμητο.


Ο Ιησούς διατήρησε την «παντοτινή συμφωνία» και έκανε περιτομή: (Κατά Λουκάν 2:21, 1:59), (Ρωμαίους 2:29). Ο Ιηαούς μίλησε για την περιτομή στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 7: 22:23. Ο Ιησούς ακολούθησε προσεκτικά και εκπλήρωσε αυτόν το θρησευτικό νόμο.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Σε γενικές γραμές οι άνδρες Χριστιανοί δεν κάνουν περιτομή, λόγω της λανθασμένης ερμηνείας του Παύλου, ο οποίος είπε ότι η περιτομή είναι θέμα που αφορά την καρδιά, από το πνεύμα! (Προς Ρωμαίους 2:29). Ο Παύλος είπε «Ο Χριστός δε θα σας προσφέρει τίποτα αν κάνετε περιτομή»: (Γαλάτιους 5:2), «...τι αξία υπάρχει στην περιτομή;...» (Προς Ρωμαίους 3:1-2). Στην 1η προς Κορινθίους 7:18-19 ο Παύλος λέει το ίδιο πιο σύντομα: η περιτομή δεν είναι τίποτα. Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Όλοι οι άνδρες Μουσουλμάνοι κάνουν περιτομή ως γενική πρακτική, καθώς αυτό αποτελούσε πρακτική του Προφήτη Αβραάμ, καθώς επίσης και Σούννα (πρακτική) του Προφήτη Μωχάμμαντ.





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		





		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		27-Τοκογλυφία




		Ο Βιβλικός όρος για την τοκογλυφία, «Νεσέκ», είναι τρομερά αρνητικός και προέρχεται από ρίζα που η βασική της σημασία είναι το να κτυπάς σαν ερπετό.


Οι πρώτοι Προφήτες ήταν αντίθετοι με το να λαμβάνουν ή να δίνουν τόκους: (Δευτερονόμιον 23:19,20), (Λευιτικό 25:36-37), (Έξοδος 22:25), (Ιεζεκιήλ 18:8-9), (Ιεζεκιήλ 18:13), (Ιεζεκιήλ 18:17), (Ιεζεκιήλ 22:12), (Ψαλμοί 15:1-5), (Ιερεμίας 15:10). 


Ο Ιησούς αντιτέθηκε στην τοκογλυφία: (Κατά Ματθαίον 25:27) και (Κατά Λουκάν 19:22-23). Ο Ιησούς ακολούθησε προσεκτικά και εκπλήρωσε αυτόν το νόμο: (Κατά Ματθαίον 5:17-18), (Κατά Λουκάν 24:44).





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Σήμερα πολλοί Χριστιανοί δε γνωρίζουν ότι το να παίρνεις ή να δίνεις τόκο είναι αμαρτία.


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Ο Αραβικός όρος για την τοκογλυφία, «Ρέμπα», προέρχεται από ρίζα που σημαίνει άυξηση. Οι Μουσουλμάνοι ανέπτυξαν ένα εναλλακτικό τραπεζικό σύστημα, γνωστό ως «Ισλαμικό τραπεζικό σύστημα», που δεν περιλαμβάνει τόκους για να αποφύγει την τοκογλυφία. Ιερό Κοράνιο (2:275,276,278), (3:130), (4:161).





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		28-Μούσι και μακριά ιμάτια




		Οι πρώτοι Προφήτες είχαν μούσι: (Ψαλμοί 133:2), (Ησαήας 50:6), (Έσδρας 9:3). Ο Μωσαϊκός Νόμος απαγόρευε το κόψιμο των φαωοριτών και των ‘άκρων των γενιών’: (Λευιτικό 19:27), (Λευιτικό 21:5). Ο Ιησούς ακολούθησε προσεκτικά και εκπλήρωσε αυτόν το νόμο. 


Ο Μωυσής και ο Ααρών φορούσαν μακριά ιμάτια: (Αριθμοί 15:38), (Λευιτικό 16:23), (Έξοδος 29:29), (Έξοδος 29:5), (Έξοδος 28:2), (Έξοδος 31:10). Ο Ιησούς φορούσε επίσης μακρύ μανδύα: (Κατά Ματθαίον 9:20-22), (Κατά Λουκάν 8:43-48) και (Κατά Μάρκον 6:56). Ο Ιησούς ακολούθησε προσεκτικά και εκπλήρωσε αυτήν την παράδοση.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Είναι σπάνιο στις μέρες μας να βρούμε άντρες Χριστιανούς να φορούν μακριά ιμάτια, παρόμοια με του Ιησού, ενώ κάποιοι αφήνουν μούσι λόγω μόδας. 


Οι Χριστιανοί δεν ακολουθούν την παράδοση και το νόμο που εκπληρώθηκε από τον Ιησού.

		Πολλοί Μουσουλμάνοι έχουν μούσι, καθώς ακολουθούν τη Σούννα του Προφήτη Μωχάμμαντ.


Η πλειοψηφία των Μουσουλμάνων ντύνονται σεμνά και πολλοί απ’ αυτούς φορούν μακριά ιμάτια.







		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		29-Ο Μωχάμμαντ προβλέπεται στην Παλαιά Διαθήκη με το όνομά του




		Στο Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα (Σιρ χα-Σιρίμ, 5:16), η λέξη מחֲ מדִַׁים διαβάζεται στην πρωτότυπη μορφή της ως Μα.χα.μαντ.ίμ∙ στα εβραϊκά το 'ιμ' προστίθεται ως πληθυντικός ευγενείας, η ρίζα της λέξης מחְ מד προέρχεται από το "χάμαντ" που και στα εβραϊκά και στα αραβικά είναι το ρήμα «επαινώ», και είναι η πρωταρχική ρίζα της αραβικής λέξης (محمد) που διαβάζεται Μωχάμμαντ.


Αν το Μαχάμαντ מַחְמַד ήταν μια τυχαία λέξη, χωρίς σημασία, τότε γιατί μεταφράζεται ως ολόκληρος αγαπητός ή ολόκληρος επιθυμητός; Επομένως, το Μαχάμαντ מַחְמַד μεταφράστηκε εσφαλμένα και έχει λανθασμένη σημασία!


Αν δέιτε αυτό το βίντεο, Άσμα ασμάτων 5:16 να διαβάζεται στα εβραϊκά: http://www.youtube.com/watch?v=MDVYiLKILRM, τότε θα ακούσετε έναν εβραίο Ραβίνο να διαβάζει αυτήν τη λέξη ως Μαχάμαντ-ιμ.


Σύμφωνα με τη Strong's Concordance της Βίβλου

Αρχική λέξη: מַחְמַד

Μέρος του λόγου: Ουσιαστικό Αρσενικό


Γιατί, λοιπόν, το αρσενικό ουσιαστικό מַחְמַד μεταφράστηκε εσφαλμένα ως επίθετο ολόκληρος αγαπητός και ολόκληρος επιθυμητός);

Αν αντιγράψετε την εβραϊκή λέξη מחמד και την επικολλήσετε στις ιστοσελίδες μετάφρασης: http://www.freetranslation.com, και http://www.worldlingo.com θα δείτε ότι η λέξη מחמד μεταφράζεται ως Μωάμεθ/Μωχάμαντ.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Οι Εβραίοι λένε ότι αυτή η λέξη στα εβραϊκά מחֲ מדִׁים αναφέρεται στο Σολομώντα, ενώ οι Χριστιανοί θα πουν ότι αναφέρεται στον Ιησού. Η Βιβλική μετάφραση του Εδαφίου έχει ως εξής: «Το στόμα του είναι γλύκα μοναχή και μυριοπόθητη ολάκερη η υπαρξή του. Τέτοιος ο αγαπημένος μου, και τέτοιος ο καλός μου, κοπέλες της Ιερουσαλήμ.»

		Η σωστή μετάφραση για το (Άσμα Ασμάτων, 5:16) θα πρέπει να είναι ως εξής: «Το στόμα του είναι γλύκα μοναχή. Αυτός είναι ο Μωχάμμαντ. Τέτοιος ο αγαπημένος μου, και τέτοιος ο καλός μου, κοπέλες της Ιερουσαλήμ.» 





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







		Σύγκριση

		Ο τρόπος του Ιησού Χριστού 


Ακολουθώντας τους προηγούμενους Προφήτες και Τηρώντας τους Νόμους τους



		30-Μουσουλμάνοι που αναφέρονται στη Βίβλο




		Το όνομα "Μεσουλάμ" στα εβραϊκά מְשֻׁלָם ήταν πολύ κοινό τους καιρούς μετά την έξοδο, και αναφέρεται στη Βίβλο 25 φορές. Στο (Κατά Λουκάν 6:40) της εβραϊκής Βίβλου, ο Ιησούς χρησιμοποίησε αυτήν τη λέξη שמשלם που μπορεί να μεταγραφεί ως "Σι-Μουσλάμ". Η προέλευση αυτών των δύο εβραϊκών λέξεων, "Μεσουλάμ" και "μουσλάμ" είναι η λέξη "Σαλάμ" שָ לם , και η προέλευση της αραβικής λέξης مُسْلِم "Μούσλιμ/Μουσουλμάνος" είναι η λέξη "Σάλιμα" سَلِمٌَ . και στα εβραϊκά και στα αραβικά, οι λέξεις "Σαλάμ" και "Σαλίμα", σημαίνουν το ίδιο «Να βρίσκεσαι σε κατάσταση ειρήνης, ειρηνικής υπακοής, υποταξής στο Θεό, να είσαι ολοκληρωμένος, με ‘τέλεια καρδιά’ προς τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι Μουσλάμ σημαίνει Μουσουλμάνος.





		Χριστιανικός τρόπος

		Μουσουλμανικός τρόπος



		Η εβραϊκή λέξη שמשלם " She-Μουσλάμ" μεταφράστηκε ως "τελειοποιημένος".


Η μετάφραση του Εδαφίου της Βίβλου (κατά Λουκάν 6:40) έχει ως εξής: «Δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από τον δάσκαλό του· καθένας δε τελειοποιημένος θα είναι όπως ο δάσκαλός του.»

		Η σωστή μετάφραση για την Εβραϊκή λέξη שמשלם "She-Μουσλάμ" είναι Μουσουλμάνος.


Η σωστή μετάφραση για το εδάφιο (κατά Λουκάν 6:40) έχει ως εξής: «Δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από τον δάσκαλό του· καθένας δε Μουσουλμάνος θα είναι όπως ο δάσκαλός του.»





		Ήταν ο Ιησούς Χριστιανός;

		



		Ήταν ο Ιησούς  Μουσουλμάνος;

		







Επίλογος


1- Ο Ιησούς ακολουθούσε και εκπλήρωνε τους νόμους των προηγούμενων Προφητών, και ήταν Μουσουλμάνος. Θρησκεία του ήταν το Ισλάμ.


2-Εφόσον δεν ακολουθείς τους νόμους που εκπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό, τότε ΓΙΑΤΙ αποκαλείσαι Χριστιανός; Θα έπρεπε, στην πραγματικότητα, να αποκαλείσαι Εκκλησιαστής ή Παυλικός, ή όποιου ακολουθείς.


3-Αν ενδιαφέρεσαι να ακολουθήσεις το δρόμο των Μουσουλμάνων, μπορείς να επισκεφτείς τα εξειής ιστοσελίδες : 

www.islamhouse.com

www.sultan.org

www.islamic-invitation.com



Πηγές


1- Ιερό Κοράνιο.


2- Μεταφράσεις της Βίβλου.


3- Τορά.


4- Αυθεντικές ιστοσελίδες σε συγκριτικές θρησκείες.
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