
  ESTE MOHAMED PREZIS ÎN BILBIE? 
           
 În timpul anul 1975 Ahmed Deedat a ţinut o serie de prelegeri la Durban City Hall, iar 
două dintre punctele lui susţin că Mohamed este prezis în Biblie. Prima sa lectură intitulată  Ce 

spune Biblia despre Mohamed, este din Deuteronomul 18:18 din VT.,şi în ea domnul Deedat a 
văzut în pasajul din VT. o predicţie a lui Loise cu privire la Mohamed, când a spus despre un 
prooroc care va veni şi va fi ca mine. În anul 1976 acest domn şi-a publicat o carte sub acest 
titlul. În cea de-a doua lectură a sa din anul 1975 el a vorbit despre Mohamed ca de Succesorul 

natural al Lui Hristos şi aici el depune efort să demonstreze că Isus spusese despre venirea Lui 
Mohamed, când îşi încurajează ucenicii să aştepte venirea Aceluia numit Mângâietorul,  pe care, 
zice el, să-l urmaţi. 
 Lecturile lui Deedat au fost de fapt numeroase alte încercări similare pe care musulmanii 
le-au folosit ca pe profeţii care se potrivesc cu privire la Mohamed. Efortul s-a ridicat în general 
dintr-un verset din Coran care declară că venirea lui Mohamed a fost prevestită în Scripturile 
evreieşti şi creştineşti. 
Sura 7:157 spune:’’acei ce-l urmează pe Apostol, Profetul incult, şi pe care ei îl găsesc 

menţionat în Scripturile lor – în Lege si Evanghelie.’’ 
 
Nu este surpinzător, de aceea, să vedem cum musulmanii au făcut cercetări complete prin Lege şi 
Evanghelie, pentru a dovedi că într-adevăr aceste două cărţi conţin profeţii cu privire la venirea 
lui Mohamed. Coranul sugerează că aceste profeţii sunt găsite în Tora şi Evanghelie fără prea 
mare dificultate, dar când musulmanii s-au apucat serios de studiat au descoperit cu uimire că nu 
se referea la Mohamed, ci la Isus. Naşterea lui Isus, lucrarea Lui, pildele, minunile, crucificarea, 
învierea, înălţarea la cer, a doua Sa venire, dumnezeirea, iar gloria şi slava sunt preocupările 
textelor profetice ale Torei şi Evangheliei, şi aceste profeţii anunţă revenirea Lui, ca pe un ultim 
eveniment al adevărului revelat, al iubirii Sale de oameni, şi nu ca pe un început al evenimentelor 
prin venirea lui Mohamed. Astfel de profeţii sunt evidente doar prin absenţa lor. 
 
Cu toate astea, stimulaţi de asigurarea dată de Coran, că Mohamed este prezis în Biblie, 
musulmanii continuă să caute aceste profeţii. Lipsa clară de suport material în căutările lor i-a 
condus pe cei mai mulţi că este înţelept să se bazeze numai pe aceste două profeţii menţionate – 
câte una în fiecare Testament – pentru a le dovedi afirmaţiile. Alţii, precum Kaldani şi 
Vidyarthy, au încercat în mod neînţelept să aplice orice profeţie majoră din Biblie la Coran (chiar 
şi Isaia 53, care vorbeşte despre crucificare, şi ispăşirea prin moartea şi învierea Lui Isus 
Hristos), dar cea mai fără ruşine sucire a interpretării este obligaţia ca toţi ceilalţi musulmani să 
renunţe la căutările lor şi să accepte doar aceste două afirmaţii una dinVT. scrisă de Moise, iar 
alta din NT. spusă de Isus. Suntem puşi în situaţia să vedem că aceste două afirmaţii sunt crezute 
de musulmani ca fiind cele mai puternice argumente în favoarea afirmaţiei lor. Aşa că, dacă 
putem dovedi că aceste două afirmaţii nu se referă la Mohamed, la o anticipare a venirii lui, a 
preoţiei lui, atunci întreaga teorie cum că Mohamed este prezis în Biblie va cădea deodată la 
pământ. 
 
De aceea în acestă carte vom dovedi în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, că aceste două teorii 
nu sunt adevărate, ba chiar dovezile lor sunt împotriva lor. Este universal acceptat în toate 
comunităţile civilizate faptul că toate evidenţele relevante sunt puse la un loc şi au o greutate, iar 
toate cele irelevante ar trebui date la o parte. Nu contează cât de mare este tentaţia de a ignora 



fapte relevante şi de a da greutate celor irelevante, dacă prin acestea se decide în mod eronat 
poziţia, în cele din urmă căutătorul sincer se va împotrivi neadevărului, şi-l va respinge. Este 
dorinţa noastră ca Musulmanul să fie sincer în căutarea lui şi gata să accepte dovezile relevante. 
 
    Moise şi Profetul 
’’Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura Lui, şi 
el le va spune tot ce-i voi porunci Eu’’. Deuter.18:18 
Ori de cât ori Musulmanii caută să stabilească faptul că Mohamed este prezis în Tora, VT.ei 
invariabil se referă la acest verset ca la un verset care arată clar ce vor ei să zică. Ei 
argumentează că profetul promis de Dumnezeu lui Moise este Mohamed, deoarece: 
 
 1.Coranul se pretinde a fi Cuvântul Lui Dumnezeu, şi de aceea, după cum Mohamed 
recita orice pasaj dat lui, a avut cuvintele lui Dumnezeu pe gura lui, în conformitate cu aceste 
profeţii. 
 2.Profetul care va veni va fi dintre fraţii Israeliţilor, prin urmare Ismaeliţilor, pentru că 
Israel (Iacov) şi Ismael, au fost descendenţi ai lui Avraam, şi cele 12 triburi descendente din 
Ismael sunt prin urmare ‚’’fraţii’’, din cele 12 triburi ale lui Israel. Şi după cum singurul ismaelit 
profet pe linia profeţilor VT. este Mohamed, nu se poate referi decât la el. 
 3.Mohamed seamănă atât de mult cu Moise, încât la el se referă textul. 
Vom analiza aceste afirmaţii pe scurt şi în lumina contextului profeţiilor vom obţine o 
interpretare corectă. Orice interpret inteligent ştie că un pasaj nu se explică decât în cadrul 
contextului. De aceea este esenţial să cităm din întreg pasajul unde se găseşte profeţia şi să 
extragem 2 adevăruri de o importanţă mare: 
Deuter.18:1,2’’....’’ 
Deuter. 18:15-20’’....’’ 
Vom arăta 3 puncte prin care musulmanii arată că se referă la Mohamed, după care vom arăta de 
fapt la cine se referă textul profetic din Deuter.18:18 
 
  1.Cuvântul Domnului în gura profetului. 
Creştinii nu cred că Coranul este Cuvântul Domnului, şi din dorinţa de a argumenta, vom merge 
să vedem dacă într-adevăr Dumnezeu a pus cuvintele Lui în gura lui Mohamed, cu scopul de a 
vedea dacă Mohamed este profetul la care se referă Deuter.18.18. Din punctul nostru de vedere, 
afirmaţia:’’Voi pune cuvintele Mele în gura Lui’’, nu ne ajută să identificăm la care profet se 
referă. Este adevărat că oricărui profet i se puneau cuvintele Domnului în gură. Jeremia 1:9. 
În plus citim la Deuter.18.18 că profetul care va urma după Moise’’le va spune tot ce-I voi 
porunci Eu’’.  
 În Ioan 12:49-50, Isus spune:’’căci Eu n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl care M-a 
trimis, El Însuşi Mi-a poruncit  ce trebuie să spun, şi cum trebuie să vorbesc. Şi ştiu că porunca 
Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa după cum Mi le-a spus 
Tatăl’’. 
Un text similar care ilustrează acest punct este găsit în rugăciunea de Mare Preot a Domnului 
Isus, în ultima noapte cu ucenicii Săi:’’Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu’’. 
 
De aceea sub nici o formă nu se poate spune doar bazaţi pe Deuter.18.18 că celui căruia i s-a pus 
cuvintele în gură, acela este Mohamed.  Această comparaţia unică cu Moise, felul în care nici un 
alt profet nu se compară cu el, trebuie căutată şi în alte surse. 



 
   2.Un profet dintre fraţii lui 
Musulmanii pretind că expresia ‚’’fraţii lor’’ din Deuter.18.18 înseamnă fraţii Israeliţilor, prin 
urmare Ismaeliţii. În acest caz, totuşi, dacă vrem să vedem adevărata identitate a profetului care 
va fi ca Moise, atunci trebuie să vedem expresia în context.  La cine se referă când spune:’’lor’’, 
‚’’le’’? Când ne ducem la Deuter.18:1,2 descoperim adevărul:’’leviţii’’. 
 
Este destul de clar din aceste două versete că ‚’’ei’’se referă la tribul lui Levi, şi ‚’’fraţilor lor’’, 
se referă la cele 11 triburi rămase din discuţie. Acest adevăr este inevitabil. Nu se poate ca 
Deuter.18.18 să se refere la altcineva decât tribul lui Levi, şi la celelalte seminţii rămase. Să 
examinăm pe scurt singura expunere a profeţiei care conduce la o interpretare corectă, şi să 
identificăm pe fraţii lor. Este nevoie doar de o accentuare a cuvintelor de altfel relevante din 
Deuter.18:1,2 pentru a vedea singura concluzie posibilă. Textul spune:’’ preoţii, leviţii şi toată 
seminţia lui Levi, să nu aibă moştenire în Israel...în mijlocul fraţilor lor’’. Deci din mijlocul lor, 
al fraţilor, le va ridica un profet (D.18.18). 
 Jud.20:13’’Dar beniamiţii n-au vrut să asculte glasul fraţilor lor, copiii lui Israel.’’ 
Aici, ‘’fraţii lor’’,adică ceilalţi în afară de Beniamin. În Deut.18.18 se referă la leviţi.În Numeri 
8:26’’fraţii lui’’.  
În Deuter.17:15 Moise le spune cu o anumită ocazie să nu pună peste ei un împărat străin, care 
nu este fratele tău.Numai un israelit ar fi trebuit uns la împărat, nu un străin, nu un ismaelit, nu 
un edomit, care nu sunt dintre fraţii lor. Astfel se face că Mohamed se descalifică de la acest 
drept, de a fi numit el, profetul aşteptat. Fratele lor, din mijlocul lor, frate cu leviţii, din semninţia 
lui Iuda, este Isus, nu Mohamed. 
 
   3.Unul ca Moise 
Se aduc în discuţie foarte multe asemănări ale lui Mohamed cu Moise. Dar există şi multe 
diferenţe între Isus şi Moise, pentru a se arăta că nu Isus este Profetul de care se vorbeşte in 
Deuter.18.18. 
În broşura sa:’’Ce spune Biblia despre Mohamed’,  Deedat aduce multe similarităţi dintre Moise 
şi Mohamed, asemănări afirmă el, care nu există între Moise şi Isus. Multe dintre ele sunt fără 
înţeles, dar totuşi le spunem. Deedat afirmă că şi Moise şi Mohamed s-au născut din părinţi 
pământeşti şi au fost îngropaţi în Pământ, în timp ce Isus a fost născut dintr-o fecioară, fără tată 
pământesc, şi s-a ridicat la cer. Este clar că orice om se naşte din doi părinţi,vşi să se întoarcă în 
ţărână, şi de fapt dl. Deedat accentuează unicitatea lui Isus între oameni. Dar acest aspect nu 
clarifică cine este profetul la care se referea Moise. 
 
În broşura sus menţionată, există asemănări între Moise şi Mohamed care au nevoie de o analiză 
cu grijă. Trei dintre ele sunt următoarele: 
-Moise şi Mohamed au devenit legiuitori, lideri militari, şi călăuze spirituale ai oamenilor şi 
naţiunilor lor. 
-Ambii au fost mai întâi respinşi de propriul popor, au fugit în exil, şi s-au întors devenind lideri 
religioşi şi seculari ale popoarelor lor. 
-Amândoi au făcut posibilă cucerirea teritoriului Palestinei, după moartea lor: Iosua şi respectiv 
Umar. 
În acelaş timp se afirmă în această publicare diferenţa dintre Moise şi Isus, diferenţă ce reiese din 
credinţa creştină, aşa că nu are cum să se refere la Isus.  



Diferenţele sunt următoarele: 
*Moise a fost doar un profet pe când Isus a fost Fiul lui Dumnezeu; 
*Moise a murit natural, iar Isus de o moarte violentă; 
*Moise a fost conducătorul national al evreilor, pe când Isus nu a fost în timpul vieţii sale pe 
Pământ. 
Sunt nevoit să întreb, sunt aceste asemănări, sau deosebiti de vreun ajutor pentru a identifica la 
cine se referă Deuter.18:18? Este uşor de răspuns, nu ne ajută cu nimic. În primul rând nici una 
dintre pretinsele diferenţe dintre Moise şi Isus nu au vreo relevanţă. Biblia, de multe ori Îl 
numeşte pe Isus, Profet sau Fiul lui Dumnezeu:Matei 13:57;21:11 şi Ioan 4:44, iar faptul că Isus 
a murit de o moarte violentă nu are nici o relevanţă pentru discuţia noastră. Mulţi profeţi au fost 
omorâţi pentru mărturia lor, iar Biblia şi Coranul afirmă asta.  
 
În plus Biblia afirmă că Biserica creştină a înlocuit, în acest timp pe care-l trăim noi, Israelul. 
Am mai putea spune că aşa cum Israelul a condus evreii spre ţara promisă, tot aşa Isus îşi 
conduce Biserica spre tronul măririi din cer. Cu aceasta vedem că Isus este ca Moise. 
  
Haide să privim la asemănări dintre Isus şi Moise, asemănări pe care nu le întruneşte Mohamed: 
1.Moise şi Isus au fost evrei – Mohamed, ismaelit. (apartenenţa sa tribală este crucială în a 
identifica dacă a fost sau nu dintre fraţii lui Moise). 
2.Moise şi Isus au fost în Egipt pentru a împlini planul lui Dumnezeu – Mohamed nu a fost 
niciodată în Egipt. De Moise citim:’’prin credinţă a părăsit el Egiptul’’Evrei 11:27. De Isus se 
spune:’’Am chemat pe Fiul Meu din Egipt’’Matei 2:15. 
3. Moise şi Isus au lăsat mari averi ca să împărtăşească sărăcia poporului lor, pe când Mohamed, 
nu! Evrei 11:25,26. 2 Cor.8:9 
 
Aşa că avem similarităţi între Moise şi Isus iar Mohamed este în contrast cu ele. Această 
comparaţie arată cât de slab este argumentul musulmanilor, cum că nu Isus este profetul, ci 
Mohamed. 
Atunci cum putem identifica cu adevărat pe acel profet care a fost ca Moise? 
Pentru că au fost mulţi profeţi de-a lungul veacurilor, ar trebui să existe o asemănare pe care 
nimeni altul să nu o aibe. Clar că cel ce avea să vină trebuie să-i semene foarte mult într-un mod 
similar şi caracteristic unui profet. 
Într-adevăr ne aşteptăm ne aşteptăm ca Dumnezeu să ne dea un indiciu clar cu privire la cine va 
cel ca Moise.  
Pentru a-l descoperi va trebui să privim în context şi să găsim acel verset hotărâtor, care să ne 
dea un răspuns clar cu privire la natura profetului. 
Deuter,18:15,16 – este versetul potrivit. Pasajul spune că va fi ridicat un profet la fel ca Moise şi 
că va fi Mediatorul legământului de la Horeb.  
Evreii, în acea vreme au cerut un mijlocitor lui Moise care să fie între ei şi Dumnezeu, pentru că 
se temeau să-l vadă şi să-l audă faţă-n faţă. 
’’Ce au zis ei este bine’’! Deuter.18:17. Mai târziu Dumnezeu le dă un mijlocitor, pe Moise, iar 
Exod 33:11’’Domnul  vorbea cu Moise faţă-n faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui’’. 
  
Coranul menţionează acest lucru, de asemenea, că Dumnezeu vorbea cu Moise, cum nici un alt 
profet nu a vorbit.Surah 4:164 



Pentru a arăta că Moise este cel ales de Dumnezeu să vorbească poporului şi să fie mediator, 
Dumnezeu i-a dat putere să facă semne şi minuni în Numele Lui, în faţa poporului evreu. 
 
Acum, dacă acel prooroc care avea să vină după Moise, va fi ca Moise, atunci va trebui să fie: 
*un mijlocitor direct al Legământului dintre popor şi Dumnezeu; 
*Îl va cunoaşte pe Dumnezeu faţă-n faţă; 
*lucrarea sa va trebui să fie confirmată de semne şi minuni, săvârşite în faţa întregului norod. 
Definirea acestui prooroc este clar stabilită în Deuter.34:10-12. 
  
Deci, acel prooroc care va veni va trebui şi el să facă ce a făcut Moise, să fie ca el. Întrebarea 
este: a  avut Mohamed aceste caracteristici excepţionale prin care să fie recunoscut ca profet? 
 
Coranul afirmă că Dumnezeu îi vorbea îngerului Gabriel, iar acesta îi vorbea lui Mohamed, deci 
faţă-n faţă, niciodată. Deşi Hadith afirmă nişte miracole fanteziste, acestea sunt pur mitice, 
deoarece Coranul specifică clar că Mohamed nu a făcut nici o minune.  
În Sura 6:37, când oponenţii lui Mohamed au întrebat:’’de ce nu s-a făcut şi prin el nici un semn 
de la Dumnezeu ?’’Mohamed a fost obligat să răspundă că numai Dumnezeu poate trimite un 
semn, dar că nu a făcut asta. In aceeaşi Sura citim că Mohamed a zis:’’Nu am acel ceva pentru 
care voi sunteţi nerăbdători’’Sura 6:57, prin aceasta înţelegându-se semne şi minuni ca Moise. 
Continuă după aceea şi spune că dacă le-ar fi făcut, disputa aceea ar fi fost decisă cu mult timp în 
urmă. 
În aceeaşi Sura, din nou, oponenţii lui Mohamed spun că l-ar fi crezut dacă ar fi făcut minuni de 
la Dumnezeu, dar el răspunde doar că, Dumnezeu le-a ţinut, pentru că ei nu le-ar fi crezut 
oricum. (şi într-adevăr evreii au făcut asta cu Isus – Ioan 12:37). 
Mai departe adversarii lui Mohamed mai zic:’’de ce nu ţi s-a trimis şi ţie minuni, cum i-au fost 
trimise lui Moise’’? Sura 28:48 
Răspunsurile sunt cam la fel, adică nici pe Moise nu l-au primit, ci l-au respins, de ce vă aşteptaţi 
acum ca eu să fac minuni? 
Cu toate astea, în termenii din Deuter.18:18 s-a făcut o observaţie amară şi semnificativă care îl 
separă pe Moise de Mohamed. 
Într-adevăr, cum putea Mohamed să fie profetul prezis în Deuter.18.18 dacă nu i s-a acordat 
dreptul de a face semne şi minuni ca lui Moise?  
În cazul acesta Mohamed cu siguranţă nu a fost ca Moise într-o caracteristică vitală ce ar indica 
preoţia lui Mohamed. Coranul însuşi ne ajută să ajungem la această concluzie: Mohamed nu a 
fost vreodată mediator direct între popor, nu a făcut semne şi minuni pentru a confirma chemarea 
lui.  
Deuter.34:11 face esenţial acest aspect: acel profet care va veni va face şi el semne şi minuni ca 
Moise, iar Mohamed nu a făcut. 
 Putem concluziona , deci, spunând că orice evidenţe ar aduce musulmanii în apărarea 
acestor afirmaţii, ar părea nu doar nefavorabile cazului lor, dar sunt chiar împotriva faptului că 
Mohamed ar putea fi acel profet comparat cu Moise. 
 
  4. Isus – Profetul care se aseamănă cu Moise 
Haideţi să vedem obiecţiile pe care le ridică musulmanii la ideea că Isus ar fi acel profet: 
-evreii au făcut distincţie între Ilie şi Hristos şi profetul Moise. Ioan 1:19-21. Argmentul lor 
merge şi spune că Ioan B. se crede de către creştini că a venit în duhul lui Ilie, Isus a fost 



Hristosul, de aceea Mohamed trebuie să se fie profetul. Deja am arătat că Mohamed nu putea fi 
proorocul, dar nu se poate trage o concluzie clară din speculaţiile evreilor. Ei la un moment dat  
I-au zis lui Isus:’’El este într-adevăr Proorocul’’. Ioan 7. 40. Cu o altă ocazie iudeii au spus că El 
ar fi unul dintre prooroci. Matei 16:14, sau un profet, Mk.6:15, sau şi mai rău că ar fi ambii:  
Ioan B.şi Ilie. 
Trebuie să spunem că Biblia nu învaţă că Ilie, Hristosul, şi profetul vor veni în acelaş duh. 
Întrebarea pusă de iudei lui Ioan B. dacă el era Hristosul sau Ilie, arată speranţele şi aşteptările 
lor cu privire la viitor. Chiar din confuziile lor vedem că nu le putem da credit cu privire la 
distincţiile făcute între Hristos şi profet. De asemenea este important să observăm că între 
predicţiile lui Moise şi Maleahi 4:5 unde se spună de Ilie, nimeni nu a făcut vreo astfel de 
referire la Ion B. Nu este de mirare că iudeii au proclamat dintr-o răsuflare că Isus este Proorocul 
şi Hristosul. Ioan 7:40,41 
Deuter.18:20 spune că că profetul fals va muri, dar nu înţelegem că el va muri de o moarte 
naturală, pentru că toţi mor, ci se referă că va primi o pedeapsă veşnică, şi împreună cu el vor 
muri şi profeţiile sale. Numai Ziua judecăţii va descoperi pe toţi profeţii falşi. 
 
În cele din urmă ne vom ocupa de acest subiect – Dumnezeu a dat o promisiune precisă cu 
privire la profetul care se va ridica şi va fi ca Moise , Mediator al unui alt legământ care va fi 
însoţit de semne care vor dovedi că este de origine divină. Biblia confirmă că acel Profet este în 
mod sigur Isus Hristos. Apostolul Petru, susţinând că Dumnezeu a vorbit prin profeţi despre 
venirea Lui Isus Hristos, apelând specific la Deuter. 18.18 ca dovadă că Moise a spus asta cu 
referire la Isus Hristos. Fapte 3:22-26. Însuşi Isus a spus:’’Moise a scris despre Mine’’.Ioan 5:46. 
Este singurul pasaj din cele 5 cărţi ale lui Moise care vorbeşte atât de clar despre venirea 
Domnului Isus. 
La fel în Fa.7:37, Ştefan foloseşte acelaş verset din Deuter.18.18 ca dovadă că Moise a anunţat 
dinainte venirea Celui Neprihănit.v.52 – Isus Cel răstignit de iudei. 
După ce a mărturisit prin semne şi minuni, Isus a fost parte a Noului Legământ, mijlocind faţă-n 
faţă între Dumnezeu şi popor, creştinii timpurii au ştiut că Isus este Profetul la care face referire 
Deuter.18.18.De asemenea creştinii primului secol au văzut în profeţia lui Ieremia, sprijinind 
suplimentar, pe Isus ca Mijlocitor între popor şi Dumnezeu. Dumnezeu face deosebirea dintre 
cele două Legăminte, de aceea sunt doi mijlocitori, iar unul îl prevesteşte pe Altul. Dumnezeu a 
spus: citeşte Ieremia 31:31-34. 
  
’’Voi face un Legământ nou’’- arătând venirea unui Mediator între El şi poporul Său, care va 
semăna cu Moise. Noul Legământ promis a fost comparat direct cu Legământul făcut de 
Dumnezeu cu Moise. Evrei 9.15’’Isus este Mijlocitorul unui Legămând nou’’. Pentru a ratifica 
Legământul citim din Exod 24.8’’Moise a luat sânge şi a stropit poporul, şi a zis: Iată sângele 
Legământului..’’. 
După cum primul legământ a fost ratificat cu sângele de la jertfe, tot aşa profetul de care a vorbit 
Moise, va face ca el, adică va ratifica Noul Legământ cu sânge. Isus a spus:’’acest pahar este 
noul Legământ făcut în sângele Meu’’. 1Cor.11:25 
 
Promisiunea venirii Unuia ca Moise a fost cea mai mare promisiune făcută vreodată înainte de 
venirea Aceluia. Deşi Dumnezeu a mediat Vechiul Legâmânt dintr-o flacără de foc, furtună şi 
alte prevestiri, poporul a cerut să nu li se mai vorbească în mod direct de Dumnezeu, pentru că le 
era tare frică de Dumnezeu. Evrei 12:19, 20.  



Ei au rupt legământul (Ieremia 31.31) şi au murit ca muştele în pustie. 1 Cor.10:5.  
Poporul eşuează în a trăi prin acel legământ pe care l-au încălcat. De aceea Domnul le promite 
descendenţilor lor, că va ridica un Alt Profet ca Moise, şi ei vor da atenţie Acelui Profet şi vor 
obţine binecuvântarea însoţită de – cunoaşterea adevărată a Lui Dumnezeu, iertarea păcatelor, 
puterea de a împlini Legea, favoarea publică a Lui Dumnezeu. Ieremia 31:31-34.  
 Noul Legământ a fost adus de Isus la timpul potrivit! 
Aceste Legământ nu este ca acel Legământ făcut cu Israeliţii ci cu: citeşte Evrei 12:23,24 !  
Isus a adus acest Legământ. 
De aceea la Isus se referă Moise: Isus a vorbit faţă-n faţă cu Dumnezeu, a fost Un Mediator 
direct între om şi Dumnezeu. Ioan 7.29’’Eu Îl cunosc, căci vin de la El, şi El M-a trimis’’. 
Citeşte şi Matei 11:27 şi Ioan 6:46, şi Ioan 14:6,9. Ce alte dovezi mai clare vrem să fim sigur că 
Isus este Profetul prevestit şi nu Mohamed? 
Cât a stat în prezenţa lui Dumnezeu, faţa lui Moise strălucea: Exod 34:29,30; Faţa Lui Isus 
strălucea – Matei 17:2. Nici un alt profet nu a susţinut că a stat în prezenţa lui Dumnezeu şi faţa 
lui i-a strălucit. 
Moise a făcut multe minuni şi semne ca să ateste că este de la Dumnezeu. Şi Acel profet este 
‚’’ca Moise’’. Moise a despicat marea. Exod 14.21, şi deşi şi alţi profeţi au avut putere asupra 
râurilor ca Iosua sau Ilie (Iosua 3:13; 2 Împ.2:14), nici un alt profet nu l-a imitat pe Moise în a 
controla marea ca Isus: Matei 8:27’’cine este acesta de îl ascultă şi vânturile şi marea’’? În 
Marcu 4:39 Isus potoleşte Marea Galileii cu aceste cuvinte:’’Pace – linişteşte-te’’! 
 O altă minune de-a lui Moise a fost hrănirea israeliţilor cu mană din cer. Exod 16. Când 
evreii au văzut că Isus a hrănit mai bine de 5000 de oameni în pustie au ştiut că El este Acel 
profet promis. Ioan 6:14’’cu adevărat , acesta este Proorocul cel aşteptat în lume’’. 
Când Isus nu a mai făcut minuni printre ei, atunci ei I-au zis că Moise a făcut minuni neîntrerupt 
timp de 40 de ani. Ce semn faci tu deci, ca să vedem şi să credem? Ioan 6:30. Isus le-a 
răspuns:citeşte Ioan 6:48-51; Ioan 7:40 
S-a dovedit deci că, Mohamed nu este profetul profeţit în Deuter.18.18, ci acel verset se referă la 
Isus Hristos.  
  
 Vom continua să arătăm că Mohamed nu a fost profeţit nici în VT.nici în NT. Din nou 
vom vedea că Isus este apogeul tuturor profeţiilor revelate în Sfânta Scriptură. Pentru că toate 
revelaţiile , promisiunile, şi binecuvântările lui Dumnezeu, îşi au legitimitatea în El – izvorul 
dragostei şi al milei Lui Dumnezeu pentru noi oamenii. 
 Toate promisiunile lui Dumnezeu îşi găsesc ‚’’Da’’ în El. De aceea şi noi rostim Amin prin El, 
spre gloria Lui Dumnezeu. 2 Cor.1.20 
 De asemenea vom vedea şi mai clar că în Tora şi Evanghelii există doar un Singur 
Mântuitor, un singur Om prin care se poate obţine favoare în faţa Lui Dumnezeu. În timp ce au 
fost mulţi profeţi în veacurile trecute – şi falşi şi adevăraţi – da, pentru noi nu este decât un 
Singur Domn şi Mântuitor – Isus Hristos. Din nou se va vedea cât de mult îşi doreşte Dumnezeu 
să lase acest adevăr central ca oamenii să creadă în El şi să-L urmeze în Împărăţia cerurilor. Cel 
ce nu va da atenţei vorbelor Lui sau nu va crede în El din toată inima, nu mai rămâne decât focul 
judecăţii – Evrei 10.27. 
 Deuter.18:18’’Eu Îi voi cere socoteală’’. Cel ce nu crede în El va fi aruncat departe de faţa Lui 
Dumnezeu, dar, Fapte 16:31 spune: ’’crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta’’. 
 
    



   ISUS ŞI MÂNGÂIETORUL 
Ori de câte ori musulmanii caută să dovedească că Mohamed este prezis în Noul Testament, ei 
apelează imediat la promisunea lui Isus cu privire la un Mângâietor care va veni după El, şi 
susţin că acela este Mohamed.(în Sura 61:6 se pretinde că Isus asta a vrut să spună).   
Citiţi vă rog: Ioan 14:16,17, 26;Ioan 15:26; Ioan 16:7. 
Se pretinde de către musulmani că grecescul ‚’’paracletos’’ care înseamnă: mângâietor, 
consilier, avocat..unul care uneşte pe Om cu Dumnezeu, nu este cuvântul original ci că de fapt 
Isus a vorbit de venirea lui Mohamed, căci numele spune asta, şi se dă o interpretare a numelui 
lui Mohamed  în greacă:’’periklutos’’, care înseamnă ’’cel lăudat’’. Mahomed-Ahmad !În arabă 
Periklutos este – Ahmad! 
Dar acest cuvânt nu are nici un pic de adevăr în el, cum că originalul ar fi ’’periklutos’’. Avem 
mii de manuscrise ale NT. datate preislam şi nici unul nu conţine cuvântul ‚’’perikluots’’. Deşi 
musulmanii spun că noi creştinii am modificat Scripturile, ei nu au nici un scrupul când le 
modifică în mod grosolan, pentru a le face să spună ce vor ei. 
 
Unii dintre ei, mai înţelepţi, spun că paracletos este corect, dar că se referă la Mohamed şi că Isus 
la el se referea. Haideţi să privim exegetic la câteva pasaje pentru a vedea dacă Isus se referea la 
Mohamed sau la altcineva. 
Reiese clar din textele citate mai sus că aceste cuvinte: Mângâietorul, Duhul Sfânt, şi Duhul 
Adevărului sunt termeni interschimbabili, şi Isus se referă prin ele la aceeaşi persoană, în oricare 
din textele menţionate. O observaţie care apare în text este cuvântul Duh. (de fapt ori de câte ori 
vorbeşte şi Coranul şi Biblia vorbesc despre Duhul la genul masculin. Dumnezeu este de genul 
masculin. Ioan 4:24. Când Isus vorbeşte despre Duhul, face referire la El ca Duh, nu ca Om. 
 Dacă vom aplica exegeză sănătoasă la Ioan 14:16,17, vom descoperi nu mai puţin de 8 
motive prin care se dovedeşte că nu este posibil ca Mângâietorul să fie Mohamed: 
 
1.’’Vă va da(Vouă) un Alt Mângâietor.’’ 
Isus le promite ucenicilor că le va da un alt Mângâietor. El avea să trimită Duhul Adevărului lui 
Petru, şi Ioan, şi celorlalţi ucenici – nu la cei din Mecca, Medina sau Arabia. 
 
2.’’Vă va da, Un alt Mângâietor.’’ 
Dacă musulmanii pretind că periklutos este cuvântul în original şi creştinii l-ar fi schimbat în 
parakletos, atunci propoziţia ar trebui să arate cam aşa:’’El vă va da un altul lăudat’’. Dar o 
astfel de afirmaţie nu îşi găseşte locul aici, şi este lipsită de suport în oricare referinţă din Biblie, 
şi este un fals grosolan. Niciodată nu s-a folosit titulatura aceasta de către Domnul Isus. Mergând 
un pas mai departe traducerea ar suna cam aşa:’’El vă va da un alt Mohamed’’. Cu cât fac 
presiuni asupra acestei chestiuni cu atât devin mai absurzi. 
Ioan 16:12,13 arată traducerea corectă este:’’parakletos’’. Cu alte cuvinte, versetul spune:’’Eu 
am fost Mângâietorul, parakletosul vostru, şi am multe să vă spun, dar vă voi trimite Duhul 
Adevărului, un alt Mângâietor’’. 
În Ioan 2:1 citim că noi avem un Avocat, apărător la Tatăl, pe Isus Hristos cel Neprihănit, iar 
cuvântul tradus din greacă este Avocat, sau Parakletos. Deci Isus este Paracletosul nostru, 
Mângâietorul nostru, şi Avocatul din prezenţa Tatălui, şi El a promis că le va da ucenicilor Săi 
un al Mângâietor. Este de aceea logic sa gândim că Isus este descris urmaşilor Lui ca 
Mângâietor, şi va veni un alt Mângâietor ca El, dar este ilogic ca Isus să vorbească de un alt 
perikluots, când anterior nu s-a folosit niciodată acest cuvânt. 



 
3.’’Să fie cu voi pentru Totdeauna’’. 
Când Mohamed a venit, el nu a rămas cu oamenii, ci în 632 a murit, şi trupul lui se află îngropat 
la Medina de 1300 de ani. Duhul Adevărului va rămâne cu urmaşii Lui pentru totdeauna. 
 
4.’’Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi’’. 
Coranul spune că Mohamed a venit ca mesager universal al oamenilor (Sura 34:28). Dacă este 
aşa, Isus nu s-a referit la Mohamed, pentru că Isus a spus că lumea nu-l poate primi pe Duhul 
adevărului, Mângâietorul. 
 
5.’’Îl cunoaşteţi ’’. Reiese clar din declaraţiile ucenicilor că-L ştiu pe Duhul adevărului. De unde 
aveau să-l ştie ucenicii, dacă Mohamed s-a născut după 600 de ani, deci nu poate fi el. În 
continuare vom vedea că Duhul era în ucenici deja: 
 
6.’’El este cu voi ’’.Ioan 1:32 Duhul este în Isus, iar Domnul era cu ei. 
 
7.’’El va fi în voi ’’. Moartea lui Mohamed rezolvă enigma, nu are cum să fie în ei, după cum a 
fost şi în Hristos.Grecescul ’’en’’ înseamnă chiar înlăuntru. Duhul va fi chiar în voi. 
 
8.Ultimul motiv este o reiterare a primului punct. Aţi observat cât de des se adresează Domnul 
Isus ucenicilor Lui, când vorbeşte despre sfera de influenţă a Mângâietorului?’’Îl ştiţi...locuieşte 
în voi...va fi în voi..Este cât se poate de clar că ucenicii au înţeles că Duhul va veni şi va fi cu ei, 
după plecarea Domnului Isus. Nici o altă interpretare nu se poate trage de aici din text. 
 
Haideţi să vedem cum a venit Duhul la Isus: Luca 3:22. Duhul a venit la ucenici într-un mod 
similar după înălţarea la cer a lui Isus. Fapte 2:3,4. Duhul a fost cu ucenicii înainte de înălţare 
prin Isus, şi începând cu ziua Cincizecimii. Am văzut predicţia pe care a făcut-o Isus în Ioan 
14:17, împlinită în mod corespunzător prin venirea Duhului Sfânt. Trec 10 zile şi Duhul vine. 
Mohamed nu are nici un loc în această imagine. 
Ne mutăm acum la Ioan 16:7, şi la v.12 şi vedem că pe moment ucenicii nu puteau înţelege 
despre ce le vorbea Domnul, dar curând vor înţelege. 
1 Cor.2:9-13. Aici ap.Pavel spune că Duhul a fost dat, şi dacă nu ar fi fost dat ucenicilor, ei nu ar 
fi putut trăi fără Hristos şi fără Duh Sfânt. 
 Deci am dovedit din belşug că Mohamed nu este Duhul adevărului sau Mângâietorul 
despre a cărui venire a vorbit Isus.  
   Cine este atunci Mângâietorul? 
Este vorba de Duhul despre care deja am vorbit. Când Duhul S-a coborât, a venit acompaniat de  
sunetul unui vâjâit de vânt. Fa.2:2. Când iudeii au auzit asta, s-au grăbit să vină să vadă ce se 
întâmplă. Petru declară atunci:’’Fa.2:16,17’’. Priviţi cum leagă Petru coborârea Duhului Sfânt de 
ridicarea la cer a Lui Isus: Fa.2:32,33. 
În mod clar coborârea este legată de ascensiunea la cer a Lui Isus. Ucenicii au văzut asta. 
Mângâietorul este numit şi Duhul lui Hristos în Romani 8,9, iar motivul este clar: 
*Ioan 16.14.El mă va glorifica ! 
*Ioan 15:26. El va mărturisi despre Mine. 
*Ioan 16:8,9. El va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul,pentru că ei nu cred în Mine. 
*Ioan 16:14. El va lua din ce este al Meu şi vă va da. 



*Ioan 14:26. El vă va aduce aminte tot ce v-am învăţat Eu. 
 
Dacă Duhul Sfânt vorbeşte despre Domnul Isus, Mohamed vorbeşte despre el însuşi, atrage 
atenţia spre el. Îndepărtând pe oameni de la Isus, Mohamed se declară ultimul apostol care ar 
trebui urmat şi ascultat. Duhul îndreaptă privirile spre Isus, spre jertfa de la Calvar. 
Domnul Isus S-a ridicat la cer şi va reveni cu mare slavă pe norii cerului, şi orice ochi Îl va 
vedea. În ziua aceea orice genunchi se va pleca înaintea Lui, şi orice limbă va mărturisi că Isus 
Hristos este Domnul.Amin! 


