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Ви можете поставити собі наступні запитання: 

1.Чи справді я істинний послідовник Ісуса Христа? 

2. Я дійсно шукаю істину чи я ворог її? 

3. Був Ісус Христос християнином чи мусульманином? 

 

Я спробував викласти зведену інформацію із достовірних 

джерел – книг і веб-сайтів, і розташувати її в узагальнених 

порівняльних таблицях у доступній та прозорій формі. 

Прошу читача поставитись до вивчення даної книги з 

неупередженим розумом і відкритим серцем до істини, 

адже це єдиний шлях, який може привести до правильного 

рішення, здатне привести до ладу життя в цьому світі і в 

світі прийдешньому. 
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Обмивання перед молитвою 

Знімання взуття перед молитвою 

Точний час щоденної молитви 

Молитва у визначеному напрямі (Мекка) 

Торкання чолом землі при звершенні молитви 

Підняття рук після молитви 

Піст 

Посланець і пророк Божий 

Покора Божій волі (Іслам) 

Ім’я Всемогутнього Бога (Творця) 

Монотеїзм 

Сини Божі 

Спасіння 

Всевідання 

Чудеса 

Привітання 

Алкоголь 

Свинина 

Забій тварин 

Споживання м’яса з кров’ю  

Покривало жінки 

Повне обмивання 

Полігамія  
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Поклоніння ідолам і зображенням 

Перелюб 

Обрізання 

Лихварство 

Згадування імені Мухаммада у Біблії 

Борода і довгий одяг 

Мусульмани згадані у Біблії 

Висновок 
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Христос походить 

від стародавнього 

грецького слова 

Χριστός, що означає 

«помазаник». Воно 

являє собою 

переклад 

єврейського  ָמ  חיַשִׁ

(Māšîaḥ) Месія і 

використовується в 

якості імені для 

Ісуса. 

«Іслам» означає 

сумирність і 

покірність Єдиному 

Богу. 

Слово «християнин» 

позначає людину, 

яка є 

"послідовником 

Христа". 

Слово 

“мусульманин” 

символізує людину, 

яка повністю 

підкоряє свою волю 

Всемогутньому 

Богу. 

 

 

Ісус (мир йому) сказав: 

 

"Не думайте, що я 

прийшов скасувати 

Закон та Пророків. 

Не скасувати я 

прийшов, 

а виконати. Правду 

“Він сказав їм: "Це 

те, що я говорив 

вам, коли я ще був з 

вами: 

Все повинно бути 
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кажу вам: швидше 

зникнуть небо 

і земля, аніж зникне 

із Закону хоча б одна 

рисочка літери, 

перш ніж 

сповниться все 

написане в ньому” 

(Матвія 5: 17-18). 

виконано, що про 

мене написано в 

законі 

Мойсея, пророків і 

Псалмах"”(Луки 

24:44). 

 

Ісус (мир йому) не мав жодних повноважень скасовувати 

закон. Він (мир йому) був відправлений для виконання, 

підтвердження, уточнення і застосування його у нових або 

конкретних ситуаціях. 

 

 

Порівняння Як Ісус (мир йому) виконував 

закони і приписи, яких 

дотримувались ранні пророки. 

1. 

Обмивання 

перед 

молитвою 

  

 

“І Мойсей, Аарон та його 

сини мили цією водою руки 

і ноги. Кожного разу, перш 

ніж увійти в намет зборів чи 

наблизитись до жертовника, 

вони мали помитися, як 

Господь і наказав Мойсею” 

(Вихід 40:31-32). Давид (мир 

йому): (Псалом 25:6), (2 

Царств 12:20). 

Ісус (мир йому) не 

заперечував обмивання 
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перед молитвою. Як було 

зазначено (Якова 4:8): 

"Наблизьтеся до Бога, і Він 

наблизиться до вас. Мийте 

руки, грішники, і очистіть 

свої серця...". 

 

Християни Мусульмани 

Християни не 

звершують 

обмивання перед 

молитвою в своїх 

церквах. 

Християни не миють 

руки і ноги, 

перш ніж молитися, 

як звелів Всевишній 

Господь. 

 

Християни не 

дотримуються 

заповіді, яку 

виконував Ісус (мир 

йому). 

Мусульмани 

звершують 

обмивання перед 

молитвою в 

мечеті, вони миють 

руки, ноги, лице і 

т.п. (Священний 

Коран, 5:6). 

Усман ібн Аффан 

(нехай буде 

задоволений 

ним Аллах) 

повідомив, що 

Пророк Мухаммад 

(мир йому і 

благословення 

Аллаха) сказав: 

“Гріхи будуть 

залишати тіло того, 

хто стане 

звершувати 

обмивання 

належним чином, 
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виходячи навіть з-

під його нігтів” 

 (Муслім). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Як Ісус (мир йому) виконував 

закони ранніх пророків. 

2. Знімання 

взуття 

перед 

молитвою 

 

Мойсей (мир йому) отримав 

Божественне веління знімати 

свої сандалі (черевики) перш, 

ніж ступати на святу землю і 

молитися на ній (Вихід 3:5; Дії 

7:33). 

 

Християни Мусульмани 

Християни не 

знімають взуття 

перед входом в 

церкву і під час 

молитви. Вони не 

дотримуються 

заповіді, яку 

виконував Ісус (мир 

Мусульмани 

знімають взуття 

перед входом в 

мечеть та молитвою.  

Шляхетний Коран 

(20:11-12). 
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йому). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

3. Точний 

час молитов 

 

У Біблії згадується, що до Бога 

закликали ввечері, вранці та 

опівдні (Псалми 55:17). В 

зазначених часових проміжках 

звершувалось навіть декілька 

молитов (Псалми 119:164): 

«Сім разів на день прославляю 

тебе...». Молитва на світанку 

згадується в арамейській Біблії 

(Псалми 5:3). Молитва перед 

світанком (Псалми 119:147). 

Молитва опівночі (Псалми 

119:62). 

Вказаний точний час молитви: 

(Псалом 32:6), (Псалом 69:13). 

Давид (мир йому) гостро 

засуджував тих, хто нехтував 

звершенням молитви у 

визначений для неї час. 

 

Християни Мусульмани 
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Багато християн 

дотримуються 

більш 

невимушеного 

підходу до 

ранкових і 

вечірніх молитов, 

благословення 

або молитви 

перед їжею, через 

цю 

розв’язаність їм 

бракує 

ретельності і 

пунктуальності. 

 

Християни не 

діють за законом, 

який сповідував 

Ісус (мир йому). 

Мусульмани 

зобов’язані регулярно 

молитися п'ять разів 

на день 

у чітко визначений 

час. Кожна молитва 

триває 

від п'яти до 10 хвилин. 

Ці п'ять молитов 

звершуються у 

встановлений період: 

перша – на світанку, 

друга – опівдні, третя – 

надвечір, четверта – на 

заході сонця, п’ята – 

вночі. Є й інші 

необов'язкові молитви. 

 

Шляхетний Коран: 

(20:132), (7:205), 

(33:42), (48:9), (76:25), 

(24:58), (11:114), 

(20:130). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  
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Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання законів 

ранніх пророків. 

4. Молитва 

у 

визначеном

у напрямі  

 

(Єрусалим 

та Мекка). 

 

 

Давид (мир йому) поклонявся 

Всемогутньому Богу в 

напрямку святого храму 

(Псалом 5:7; 138:2). Згідно 

тлумачення Біблії за Гілом: 

“Мова йде не про храм в 

Єрусалимі, який ще не був 

побудований, а скоріше про 

скинію Мойсея, в якій 

знаходився ковчег”. Проте 

скинія Мойсея не була святим 

храмом, тоді виникає 

питання: що це був за святий 

храм, в напрямку якого Давид 

(мир йому) молився?! 

Соломон (мир йому) молився 

у напрямку Єрусалимського 

священного храму (2 Хронік 

6:21; Даниїл 6:10; Іона 2:7). 

У часи Ісуса (мир йому) 

молитва звершувалась у 

сторону Єрусалиму (Івана 

4:20-21). Ісус (мир йому) 

зазначав, що істинні 

молільники будуть 

поклонятися Богу в "дусі та в 

правді" (Ів 4:23-24), що 

означає "вони будуть щирі у 

своєму поклонінні". Але це 
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зовсім не свідчить про те, що 

вони будуть поклонятися Богу 

в будь-якому напрямку. Ісус 

(мир йому) слідував за 

попередніми пророками й 

молився у напрямку святого 

храму. 

 

Християни Мусульмани 

Ранні церкви були 

побудовані так, щоб 

напрямком зібрання 

був Схід – символ 

Христа (сонце, що 

сходить). Крім того, 

було прийнято 

молитися в сторону 

Єрусалиму. 

Пізніше християни 

почали молитися в 

будь-якому 

напрямку. 

 

Християни не 

слідують за Ісусом 

(мир йому) і не 

звершують молитву 

у визначеному 

напрямку. 

Ранні мусульмани 

молилися у напрямку 

Єрусалиму, але так 

тривало недовго, 

адже Всемогутній Бог 

(Аллах) дав вказівку 

Пророку Мухаммаду 

(мир йому і 

благословення 

Аллаха) змінити 

напрям молитви до  

Святої мечеті (Кааби) 

в Мецці (Мекка). 

Шляхетний Коран 

(2:144). 
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Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівнянн

я 

Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

5. Земний 

уклін в 

молитві  

 

 

Ранні пророки і їх послідовники 

падали ниць в молитві, вони 

вклонялися, торкаючись 

обличчям землі: Авраам (мир 

йому) (Буття 17:3; Буття 17:17), 

Мойсей (мир йому), Аарон (мир 

йому) (Вихід 34:8; Числа 16:22; 

Числа 20:6), Ісус (мир йому) 

(Навина 5:14; Ісая7:6), Ілля (мир 

йому) (1 Царств 18:42), Давид 

(мир йому) (Псалом 22:29; 1-я 

Царств 20:41), після того як 

Соломон (мир йому) закінчував 

молитву (2 хронік 7:3), під час 

молитви Езри (мир йому) 

(Неемії 8:6). Святі ангели теж 

падали ниць і поклонялися Богу 

(Одкровення 7:11). 

Ісус Христос (мир йому) ніколи 

не закликав людей поклонятися 

йому замість Бога, як Богові, 

або як Сину Божому. Цей 

припис був чітко 
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сформульований в Числах 

(23:19): "Бог не людина, він не 

говорить неправди, і не син 

людський, він не міняє своїх 

рішень". Бог не людина (1 

Самуїла 15:29; Осія 11:9). 

Ісус (мир йому) сумлінно 

виконував і дотримувався цієї 

заповіді, він падав ниць 

обличчям, торкаючись землі й 

молився до Всемогутнього Бога 

(Матвія 26:39; Марка 14:35). 

Так само чинили й учні Ісуса 

(мир йому) (Матвія 17:6). 

 

Християни Мусульмани 

Християни стають на 

коліна перед хрестом, 

склавши свої руки в 

молитві, вони 

імітують знак хреста, 

хрестячись від чола 

до грудей, потім від 

плеча до плеча, але ця 

практика не може 

бути приписана Ісусу 

(мир йому). 

 

Християни не 

падають ниць, 

торкаючись чолом 

Мусульмани 

звершують земний 

уклін в молитві так, 

що їхні обличчя 

торкаються землі. 

Шляхетний Коран: 

(22:77), (7:206), 

(13:15), 

(17:109), (19:58), 

(25:60), (96:19), 

(32:15), (38:24), 

(53:62), (76:26), (10:9-

10). (38:024), (53:062), 

, (76:026), (10:9-10).  
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землі, а отже не 

слідують тому шляху, 

якого дотримувався у 

поклонінні Ісус (мир 

йому). 

 

 

 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівнянн

я 

Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання законів 

ранніх пророків. 

6. 

Підняття 

рук після 

молитви 

 

Соломон (мир йому) простягав 

свої руки до неба після молитви, 

підносив хвалу Всевишньому 

Богу і просив Його 

благословення (1 Царств 8:54). 

 

Християни Мусульмани 

Християни не 

піднімають руки 

після того, як 

завершують молитву. 

Мусульмани 

підносять руки після 

молитви, вони 

прославляють 
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Вони нехтують 

звичаєм, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

Всемогутнього Бога, 

просять у Нього 

прощення й шукають 

Його благословення. 

Шляхетний Коран 

(2:255, 286; 25:74). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

  

 

 

Порівнянн

я 

Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

7. Піст 

 

 

 

Мойсей (мир йому) постив 

протягом сорока днів, 

втримуючись від їжі і питва, він 

не їв хліба і не пив воду 

(Повторення Закону 9:9; Вихід 

34:28). Серед ранніх пророків, 

які постили були Давид (2 

Царств 12:22), Ілля (1 Царів 

19:8), Езра (Ездри 10:6), Даниїл 

(Даниїла 9:3). Спеціальні місяці 

поста були встановлені під час 

Вавилонського полону. 

Особливий день (Єремія 36: 6) 

та точний місяць (дев'ятий) 

посту (Єремія 36:9). Ісус 
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Христос (мир йому) виконав 

цей закон і постив протягом 

сорока днів, утримуючись від 

їжі та пиття, а потім він (мир 

йому) зголоднів: (Матвія 4:2; 

Матвія 6:16; Матвія 17:21). 

Піст християн має чимало 

відмінностей: деякі 

утримуються від важкої їжі, 

інші не їдять лише певні 

продукти (м'ясо, риба, курка і 

яйця), а хтось утримується від 

напоїв, таких як молоко й і 

вино. 

 

Християни Мусульмани 

Християни не постять 

так, як Ісус. Навіть не 

ївши і не пивши 

протягом певного 

періоду часу, вони не 

відчувають голоду і 

спраги. 

 

Християни не діють 

за законом, який 

сповідував Ісус (мир 

йому). 

Мусульмани постять 

від світанку до заходу 

сонця протягом 

всього місяця 

Рамадану (дев'ятий 

місячний місяць), 

утримуючись від їжі, 

пиття, статевих 

зносин, куріння, 

лихослів'я, брехні та 

інших насолод. 

Мусульмани 

відчувають голод і 

спрагу, піст 

допомагає їм 

коритися Богу, бути 
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більш чутливими до 

страждань інших, 

розвивати 

самодисципліну і 

цінувати їхню 

єдність. Священний 

Коран (2:183-185, 

187, 196). 

 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

8. Пророк 

Божий 

 

 

 

Ісус (мир йому) стверджував, 

що був посланий Богом, тобто 

був Його посланцем (Івана 

7:16; Івана 17:3; Івана 5:30; Ів 

4:34; Івана 

6:38; Ів 11:41-42). Ісус (мир 

йому) проголошував себе 

пророком (Луки 13:33-34), інші 

теж називали його пророком 

(Луки 7:16; Луки 24: 17-22; 

Івана 4:19; Іоанна 6:14; Матвія 
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21:11; Іоанна 9:17). 

Ісус (мир йому) прийшов як 

слуга Божий (Дії 3:13; Дії 4:27). 

Ісус (мир йому) був посланий 

тільки ―до заблудлих овець з 

народу Ізраїля‖, 

а не до поган (Матвія 10:5-6; 

Матвія 15:24-27). 

Ісус (мир йому) названий 

"сином людським" (Матвія 

12:32; Матвія 

12:40; Матвія 17:9; Івана 6:27). 

Ісус (мир йому) описаний як 

«чоловік, на якого Бог відкрито 

вказав» (Дії 2:22).  

Цей закон був згаданий в 

Старому Завіті: ―Бог не 

людина, він не говорить 

неправди, і не син людський, 

він не міняє своїх рішень…‖ 

(Числа 23:19).  

Бог не людина (1 Самуїла 

15:29; Осії 11:9). 

Молитва Ісуса (мир йому) не 

залишилася без відповіді, ангел 

прийшов і зміцнив його (Луки 

22:43). Ісус Христос (мир 

йому) оголосив себе посланцем 

і пророком Божим. 
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Християни Мусульмани 

Християни вірять, що 

Ісус є другою 

іпостассю Триєдиного 

Бога, Його сином і 

Богом у всіх 

відношеннях. Вони 

переконані, що Ісус – 

втілений Бог, він 

наділений двома 

природами: 

божественною і 

людською. Точка зору 

християн, що 

посередник між Богом 

і людиною повинен 

втілювати у собі 

Божественне і 

людське начала 

згадується у 1 

Тимофія 2:5. 

Більшість християн не 

вірять, що Ісус (мир 

йому) був всього лише 

посланцем, пророком, 

рабом Божим, просто 

людиною як 

стверджував сам Ісус 

(мир йому). 

Мусульмани згадують 

про Ісуса (мир йому) і 

його матір діву Марію 

з благоговінням і 

повагою. Мусульмани 

вірять, що 

Всемогутній Бог 

дарував одкровення не 

тільки Аврааму (мир 

йому) і Мойсею (мир 

йому), але і Ісусу (мир 

йому) та іншим 

пророкам. 

Мусульмани 

переконані, що Ісус 

(мир йому) є одним з 

посланців Бога, він 

володів знаннями й 

мудрістю, був 

благословенний, адже 

народився без батька, 

як і Адам (мир йому). 

Однак чудотворне 

народження Ісуса 

(мир йому) не робить 

його Богом, сином 

Божим або 

"народженим" сином 

Божим. Коран називає 

Ісуса (мир йому) 

«Словом Божим», але 

це зовсім не означає, 
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що Ісус є Богом чи 

сином Божим. 

Шляхетний Коран 

(112:1-4; 5:73; 2,45; 

2,48; 19:31-33).  

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

9. Покора 

Божій волі 

(іслам) 

 

 

Ісус (мир йому) підкорився волі 

Всемогутнього Бога (Луки 

22:42; Матвія 26:39; Марка 

14:36). Найстаріші тексти Біблії 

були знайдені грецькою мовою, 

де підпорядкування Богу 

згадано так (Йова 4:7): 

―Ὑποτάγητε οὖν τῷ Θεῷ‖ - 

старогрецькою і ―Υποταχθείτε, 

λοιπόν, στον Θεό)‖ – сучасною 

мовою, що у перекладі означає 

«скоритися Богові», тобто 

―стати мусульманином‖. 

Ісус (мир йому) поклонявся 

Всемогутньому Богу (Луки 

5:16; Матвія 26:39; Матвія 
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26:42; Матвія 26:44). Ісус (мир 

йому) молився і благав 

Всемогутнього Бога про 

допомогу, навіть коли 

воскрешав Лазаря (Івана 11:41-

43). Ісус завжди демонстрував 

свою покору Всемогутньому 

Богу (Івана 5:30; Івана 14:31). 

Ісус Христос (мир йому) 

скорився Волі Божій, він (мир 

йому) оголосив про свій іслам. 

 

Християни Мусульмани 

Християни виказують 

свою відданість Ісусу. 

Вони вірять, що 

людина приходить до 

Бога тільки через 

Ісуса Христа. 

 

Християни ігнорують, 

що Ісус (мир йому) 

скорився 

Всемогутньому Богу і 

підкорив усю свою 

волю Всевишньому. 

Мусульмани вірять, 

що всі пророки від 

початку створення 

були мусульманами: 

Ной, Авраам, Яків, 

Лот, Йосип, Мойсей, 

Соломон, Ісус і 

останній Пророк 

Мухаммад (мир їм), 

адже вони 

проповідували 

однакове послання, їх 

релігія голосила: 

"Віддати волю 

Всевишньому Богу". 

Тобто вони заявили 

про свій іслам. 

Шляхетний Коран 

(10:72; 2:128, 132-133; 
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51: 31-36; 12:101; 5:3, 

44; 27:30-31, 38, 42,44; 

3:19-20, 52, 83; 40:66). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

10. Ім’я 

Всемогутньог

о Бога 

(Творця) 

 

Ісус (мир йому) говорив 

арамейською мовою, де ім’я 

Бога звучить «Алла», 

арабською мовою ім'я Бога - 

 і читається як «Аллаг». На هللا

івриті одним з основних слів 

для позначення Бога є варіант 

Елох, яке без діакритичних 

знаків легко вимовляється як 

Аллаг. Суфікс "-ім" слова 

"Елох-ім" є множиною, 

котрий символізує шану та 

повагу (юдейська Біблія, 

Буття 1:1). За біблійними 

переказами, Ісус 

використовував (мир йому) ці 

два слова: Елі (Матвія 27:46) 

та Елой (Марка 15:34).  
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Слова Елі та Елой є 

похідними від 

давньоєврейського слова 

Елох, тобто «Елаг» або 

«Аллаг» арабською мовою, 

котре не звучить як «Єгова». 

 

Християни Мусльмани 

Ім'я Бога, яке 

використається у 

арабських християн – 

Аллаг. 

 

Християни не 

вживають імена Елах, 

Елі, Елой або Аллах 

 як імена (هللا)

Всемогутнього Бога. 

Вони не слідують 

шляхом Ісуса. 

Мусульмани 

поклоняються тому ж 

Всемогутньому Богу, 

що й пророки Ной, 

Авраам, Мойсей, 

Давид і Ісус (мир їм 

усім). Ім'я 

Всемогутнього Бога – 

Аллаг. Священний 

Коран (2:255; 59:22-

24;112:14).).  

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 
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законів ранніх пророків. 

11. 

Єдинобожж

я  

(Монотеїзм

) 

 

Жоден з ранніх пророків не 

проповідував учення про 

Трійцю. Всі вони засвідчили 

Єдність Бога. У третьому вірші 

Виходу йдеться: "Нехай не буде 

в тебе інших богів перед лицем 

Моїм». Слова Божі прості, 

зрозумілі і вільні від протиріч та 

плутанини: "Я – Господь, Бог 

ваш." 

Всі пророки Божі проповідували 

Єдинобожжя. Мойсей (мир 

йому) (Вихід 3:14-15; Вихід 

20:2; Буття 17:1; Вихід 20:35; 

Левіт 19:3-4; Повторення Закону 

6:13; Повторення Закону 6:4-9; 

Повторення Закону 45:23). 

Давид (мир йому) (Псалтир 

83:18, 104:1, 105:7, 118:27, 

118:28). Соломон (мир йому) 

(Притчі 9:10; Екклезіаста 12:13). 

Ісая (мир йому) (Ісая 45:19, 

43:10-11, 44:6, 45:21-23, 40:28). 

 «Але мого лиця ти не побачиш, 

бо людина не може 

побачити мене і залишитись 

живою» (Вихід 33:20). «Бог не 

людина, він не говорить 

неправди, і не син людський, він 

не міняє своїх рішень» (Числа 

23:19). 
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«Бог не людина» (1 Самуїла 

15:29; Осія 11:9). 

Ісус (мир йому) сказав: «Ісус 

сказав: «Перша така: ―Слухай, 

Ізраїлю: Господь, наш Бог,— 

Один» (Марка 12:29). 

Ісус ніколи не говорив: ―Я – 

Бог, поклонися мені‖. Він (мир 

йому) закликав людей 

молитися, поклонятися і 

служити тільки Богові (Марка 

14:32; Луки 5:16; Івана 17:3; 

Матвія 4:10; Луки 4: 8; Марка 

12:28-29). Ісус (мир йому) 

засвідчив, що немає нікого 

доброго, крім одного Бога (Луки 

18:18-19; Марка 10:18; Матвія 

19:17). Ніхто не може ні бачити 

Бога, ані чути голос Його (Івана 

4:12). Єдність Бога 

неодноразово підкреслюється 

(Якова 1:17). 

Учні Ісуса (мир йому) прийняли 

це вчення і увірували в Єдиного 

Істинного Бога. Ісус (мир йому) 

міцно тримався на Єдинобожжі. 

 

Християни Мусульмани 

Християни 

порушують першу 

заповідь, 

Мусульмани вірять, 

що всі пророки були 

послані Одним Богом 
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поклоняючись Ісусу 

як Богу або як сину 

Бога. 

Перший 

Константинопольськи

й Собор склав 

догматичне 

твердження про 

Трійцю, де 

зазначалось, що 

Святий Дух наділений 

тією ж 

божественністю, що і 

Син, про яку 56 років 

до того говорив 

Нікейський. 

Тобто до Святої 

Трійці було додано ще 

дві іпостасі: 

Бог Отець = Творець. 

Бог-Син = Спаситель. 

Бог Святий Дух = 

Утішитель. 

 

Християни далеко 

відхилилися від 

монотеїзму, 

проголосивши Ісуса 

(мир йому) Богом. 

Вони порушили закон 

– Творцем, аби 

передати однакове 

послання: істинний 

Бог – Один, 

поклоняйтеся лише 

Йому й дотримуйтесь 

Його заповідей. 

Священний Коран 

(2:136; 7:59; 2:132; 

21:25; 27:61; 27:63; 

27:64; 1:15; 2:225; 

5:76; 20:8; 59:23). 

 

Благородний Коран у 

сурі 112 підкреслює 

важливість 

Єдинобожжя: 

Скажи: "Він – Аллах – 

Єдиний, (1) 

Аллах, Якого усі 

потребують. (2) 

Він не народився і не 

був народжений, (3) 

І не був ніхто рівний 

Йому". (4)  
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Єдинобожжя, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

12. Сини 

Божі 

 

 

Використання фрази «сини 

Божі» не слід сприймати 

буквально, вона не означає 

«божественність». Цей вислів 

набув широкого застосування 

серед юдеїв, які називали себе 

"дітьми Бога" або "синами 

Божими". Фраза "Син Божий" в 

Біблії стосується не тільки 

Ісуса. Біблія розповідає, що Бог 

має багато синів: Яків (Вихід 

4:22), Соломон (2-я Царств 7: 

13-14; Єремія 31: 9), 

Адам (Луки 3:38), навіть прості 

люди були названі "синами 

Божими" (Повторення Закону 

14:1; Буття 6:2; Буття 6:4; 

Псалом 29:1; Йова 38:7; Йова 
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2:1; Йова 1:6). 

Ісус (мир йому) говорив про 

"миротворців" як "синів Божих". 

У юдейській традиції будь-яка 

людина, котра виконує Волю 

Божу була названа «сином 

Бога» (Буття 6:2,4; Вихід 4:22; 

Єремія 31:9; Псалом 2:7; Луки 

3:38; Римлянам 8:14; Іоанна 

6:35). Якщо Ісус назвав себе 

"сином Божим", то це не 

підносить його до рівня Бога 

Вседержителя. 

Ісус (мир йому) ніколи не 

говорив: "Я – Бог, поклоняйтеся 

мені". Він (мир йому) сумлінно 

виконував традиції ранніх 

пророками і слідував за ними. 

 

Християни Мусульмани 

Християни 

поклоняються Ісусу як 

Сину Бога, вони 

вважають його (мир 

йому) абсолютним 

Богом.  

Ісус (мир йому) сам 

спростував доктрину 

Трійці й ніколи не 

поклонявся самому 

собі як Богу 

Всевишній Господь 

ніколи не народжував 

сина чи доньку, як і не 

мав Він дружини. 

Пречистий Господь, 

Він не потребує ані 

сина, ані дружини. Він 

– Досконалий, Один, 

Живий, Істинний 

Володар.  

Всевишній наголосив, 
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Всемогутньому! 

 

Християни нехтують 

законом, який 

сповідував Ісус (мир 

йому). 

що християни та юдеї 

помиляються, 

приписуючи Йому 

сина.  

«Вони говорять: 

«Милостивий узяв 

Собі дитину!» 

Преславний Він! Але 

ж вони тільки 

шановані раби» 

(Священний Коран 

21:26). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

13. 

Спасіння 

 

 

Прощати гріхи може тільки 

Всемогутній Бог: (Ісая 43:25), 

(Ісая 44:22), (Ісая 33:22), (Ісая 

64: 9), (Єремія 31:34), (Єзекіїля 

18:22), (Єзекіїля 33:16), (Михея 

7:18), (Михея 7:19). Всемогутній 

Бог Єдиний Спаситель: (Євреїв 

1:25), (Повторення Закону 

32:15), (2-я Царств 22: 3), (2-я 
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Царств 22:47), (1 Хроніки 

16:35), (Псалом 17:7), (Псалом 

18:46), (Псалом 24:5), (Псалтир 

25:5), (Псалтир 27:9), (Псалом 

38:22), (Псалом 42:5), (Псалом 

42:11), (Псалом 43: 5), (Псалом 

65:5), (Псалом 68:19), (Псалом 

79:9), (Псалом 85:4), (Псалом 

89:26), (Псалом 106:21), (Ісая 

17:10) (Ісая 19:20) (Ісая 43:3), 

(Ісая 43:11), (Ісая 45:15), (Ісая 

45: 21-22), (Ісая 49:26), (Ісая 

60:16), (Єремія 14:8), (Осії 13: 

4), (Михей 7:7), (Авакума 3:18). 

Фраза "спаситель" у Біблії не 

обмежується тільки згадкою про 

Ісуса. Біблія повідомляє, що 

інші особи також отримали ім’я 

«спаситель», не будучи богами! 

Єгоаш, син Єгоахаза (2 Царств 

13:5), Отниїл, син Кеназа 

(Суддів 3:9), Егуд, син Герина 

(Суддів 3:15).  

З Ісусових слів випливає, що 

спасіння полягає лише у 

строгому виконанні заповідей 

Божих (19 Матвія 16-17). 

 

Християни Мусульмани 

Християни вірять в 

свій порятунок через 

Мусульмани вірять, що 

Всемогутній Бог 
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Ісуса, вони вірять в 

його Божественність 

і розп'яття, і що Ісус 

викупив їх 

прощення, коли 

помер на хресті. 

Вони твердо 

переконані, що Ісус 

– їх Спаситель, він 

простить їхні 

помилки й гріхи. 

 

Християни 

нехтують законом, 

якого дотримувався 

Ісус (мир йому). 

(Аллах) – їхнє спасіння. 

Він – їх Спаситель в 

світі цьому і в Судний 

день. Мусульмани 

вірять, що ніхто не несе 

відповідальність за 

гріхи інших 

(Священний Коран 

6:164). 

Мусульмани також 

вірять, що Всемогутній 

Бог врятував пророка 

Ісуса (мир йому) від 

розп'яття, він не був ні 

убитий, ні розіп'ятий 

(Священний Коран 

4:157). 

 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

14. 

Всевідання 

Ісус (мир йому) заперечував 

―всевідання‖, знання про 
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небачене і про час настання 

Судного дня (Марка 13:32; 

Матвія 24:36). 

 

Християни Мусульмани 

Християни 

приписують 

"всезнання" Ісусу", 

яке він (мир йому) 

заперечував. 

 

Християни нехтують 

законом, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

Всемогутній Бог 

володіє досконалим 

знанням. 

Мусульмани вірять у 

всевідання Аллаха, 

Він знає минуле і 

майбутнє. 

Благородний Коран 

(49:18). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівнян

ня 

Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

15. 

Чудеса 

 

Ісус (мир йому), як і пророки, що 

жили раніше, творив різні дива, і 

ці надзвичайні явища 

звершувались тільки з дозволу 
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Всемогутнього Бога: Мойсей 

(Вихід 14:22), Єлисей (мир йому) 

(2 Царств 4:44; 2 Царств 5:14; 2 

Царств 6:17-20; 2 Царств 4:34; 2 

Царств 13:21), Ілля (мир йому) (1 

Царств 17:22), Ісус (мир йому) 

(Луки 9:10-17; Івана 6:16-24; 

Марка 6:45-52; Матвія 14:22-33). 

Ісус (мир йому) не діяв з власної 

волі, він сказав (Іоанна 5:30): "Я 

нічого не можу робити сам від 

себе. Як я чую, суджу, і мій суд 

справедливий, не шукаю бо волі 

своєї, але волі Отця, що послав 

Мене». «Коли ви піднесете Сина 

людського, то зрозумієте, що це я 

і що я нічого не роблю від себе, 

а говорю все так, як навчив мене 

Батько» (Івана 8:28). 

 

Християни Мусульмани 

Християни вважають, 

що чудеса, явлені 

ранніми пророками як 

свідчення їхньої 

пророчої місії, були 

звершені з дозволу 

Всемогутнього Бога, 

однак дива у 

виконанні Ісуса (мир 

йому) є свідченням 

Мусульмани вірять, 

що Всемогутній Бог 

підтримав Своїх 

пророків: Авраама, 

Мойсея, Давида, 

Соломона, Ісуса і 

Мухаммада (мир їх) 

чудесами, які, як 

правило, відповідали 

найкращим зразкам 

того, що могли робити 
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його божественності. 

 

Християни нехтують 

законом, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

люди в їхні часи.  

Ці чудеса 

звершувались тільки з 

дозволу 

Всемогутнього Бога.  

 

У Священному Корані 

ім'я Ісуса (мир йому) 

згадується 25 разів, 

ім'я його матері Діви 

Марії згадане 34 рази, 

в той час як ім'я 

Мухаммада – 3 рази. 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

16. 

Привітання 

 

Давид (мир йому) вітав народ, 

кажучи: "Шалом алейхем", - 

який означає єврейською 

мовою: «Мир вам» (1-я Царств 

25:6). 

Ісус (мир йому) дотримувався 

цієї ж традиції, він 

проголошував привітання 
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словами: «Мир вам» (Івана 

20:19; Івана 20:21; Івана 20:26; 

Луки 24:36). 

Ісус (мир йому) продовжував 

традицію ранніх пророків. 

Християни Мусульмани 

Християни не вітають 

одне одного словами 

«Мир вам».. 

 

Мусульмани вітають 

одне одного словами: 

"Ассаляму алейкум", - 

що з арабської 

означає: «Мир вам». 

Благородний Коран 

(6:54), (7:46), (11:48), 

(13:24) (39:73), 

(11:69), (14:23), 

(36:58), (97:5). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

17. 

Алкоголь 

Ранні пророки утримувалися від 

алкогольних напоїв: Мойсей 

(мир йому) (Числа 6:1-4), 

Соломон (мир йому) (Притчі 
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20:1). 

Ісус (мир йому) сумлінно 

виконував цей припис. 

Що стосується "чуда 

перетворення води на вино", то 

воно зустрічається тільки в 

Євангелії від Івана (Ін 2:1-11), 

яке суперечить трьом іншим 

Євангеліям. Дослідники Нового 

Завіту поставили під сумнів 

автентичність цього епізоду. 

 

Християни Мусульмани 

Багато християн 

вживають різні види 

алкогольних напоїв, 

вони ігнорують 

вказівки 

Божественного Слова, 

вважаючи, що це їх не 

стосується. 

 

Християни нехтують 

законом, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

Загальновідомо, що 

серед мусульман 

алкогольні напої 

абсолютно заборонені, 

адже це негативно 

позначається на їхніх 

відносинах із 

Всемогутнім Богом і 

може також привести 

до багатьох 

необоротних процесів, 

таких як медичні й 

соціальні проблеми. 

Благородний Коран 

(5:90). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  
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Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівнянн

я 

Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

18. 

Свинина 

 

Мойсей (мир йому) не вживав 

свинину в силу заборони, 

зазначеної в (Левіт 11:7-8), 

(Повторенні закону 14:8), 

(Матвія 5: 17-18), (Луки 24:44). 

 

Християни Мусульмани 

Християни вживають 

свинину, ігноруючи 

приписи Божі, 

виправдовуючись тим, 

що ця заборона не 

стосується їх повною 

мірою. Християнські 

богослови пояснили 

твердження Павла та 

дискусію з приводу 

вегетаріанства в 

Римлянах (14:2-3). 

 

Християни нехтують 

Мусульмани не 

вживають свинину та 

продукти зі свинини, 

оскільки вони є 

забороненими. 

Благородний Коран 

(5:3; 2:173). 
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законом, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

19. Забиття 

тварин 

 

 

 

Юдейський термін "шхіта" 

позначає ритуальний забій 

худоби й птахів відповідно до 

юдейських дієтичних законів 

(Повторення Закону 12:21; 

Повторення Закону 14:21; Числа 

11:22). 

Той, хто звершує забій, 

благословляє Бога, згадує 

Владику Всесвіту і лише Його. 

Імена жодного ідола не 

вимовляються. Тварина повинна 

бути убитою "з повагою і 

співчуттям". Сам акт забиття 

здійснюється дуже швидко 

шляхом роз'єднання трахеї, 

стравоходу, сонної артерії і 

яремної вени за допомогою 
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надзвичайно гострого леза. Це 

призводить до миттєвого 

падіння артеріального тиску в 

мозку й незворотної втрати 

свідомості. В кінці процесу 

забою м'ясо стає придатним для 

вживання, єврейською мовою 

воно називається "кошерним". 

 

Про це йдеться в Діяннях 

(15:20): ―Думаю, їм достатньо 

написати, щоб вони 

стримувалися…від м’яса 

задушених тварин і від крові‖. 

Ісус (мир йому) дотримувався 

ритуалу забою худоби. 

Чи є забій жорстоким? 

Цей запит був досліджений за 

рахунок використання EEG і 

ECG записів під час забою. 

 

Християни Мусульмани 

Перед забоєм деякі 

християни згадують 

імена Бога у Святій 

Трійці, інші згадують 

ім'я Ісуса Христа як 

другу іпостась 

Триєдиного Бога, а 

деякі взагалі не 

згадують ім’я Боже. 

Існує багато умов, 

яких слід 

дотримуватись, аби 

звершити забій:  

1) м'ясник 

повинен бути 

мусульманином; 
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Одні м’ясокомбінати 

душать тварин, щоб 

тримати кров в м'ясі, 

але ця операція була 

заборонена в (Діях 

15:20), інші вбивають 

тварин, 

використовуючи 

адаптивні болтові 

рушниці або сильний 

електричний шок, 

оглушуючи тварин. 

 

Індикатори EEG 

показали високий 

ступінь болю. 

 

Християни, в 

питаннях забою 

тварин, не слідують 

приписам, згаданим в 

Біблії. 

 

Вони нехтують 

законами, яких 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

 

2) Робити "такбір" під 

час забою тварини, 

промовляючи "Аллагу 

Акбар", що означає 

«Аллаг Великий»;  

3) Розрізаючи трахею і 

яремну вену, м'ясо 

залишається свіжим 

протягом більш 

тривалого часу через 

відсутність крові і є 

дозволеним до 

споживання 

(арабською таке м'ясо 

називається «халяль»). 

 

Індикатори EEG 

відобразили нульові 

показники, що вказує 

на відсутність болю 

взагалі. 

 

Священний Коран 

(22:34), (6:121), (5:3), 

(2:173). 
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Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

20. 

Вживання 

м’яса з 

кров’ю 

 

Ранні пророки закликали своїх 

людей не їсти м’яса із кров’ю: 

Ной (мир йому) (Буття 9:3-4), 

Мойсей (мир йому) (Левіт 

19:26; Левіт 17:10-14; 

Повторення Закону 12:16,23). 

Про це йдеться в Діяннях 

(15:20): ―Думаю, їм достатньо 

написати, щоб вони 

стримувалися…від м’яса 

задушених тварин і від крові‖. 

 

 

Християни Мусльмани 

Християни можуть 

їсти м'ясо з кров'ю 

(приклад: біфштекси), 

однак воно є 

забороненим (Дії 

15:20; Дії 15:29). 

 

В ісламі заборонено 

їсти м'ясо, якщо в 

ньому міститься кров. 

Благородний Коран 

(6:145; 2:173; 5:3). 
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Християни вірять, що 

цей припис був 

пом'якшений ранніми 

церквами. 

 

Християни нехтують 

законом, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

21. 

Покривало 

жінки 

 

 

Покриті жінки оточували Ісуса 

(мир йому) і попередніх 

пророків (Буття 24:64-65; 1-е 

Коринфян 11:5-6). 

Ісус (мир йому) ніколи не 

вважав хіджаб застарілим 

ритуалом або культурною 

традицією, яка втратила свою 

обов'язковість. 
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Ісус (мир йому) виконував і 

підтримував цей припис (Матвія 

5:17-18; Луки 24:44). 

 

 

Християни Мусульмани 

У наші дні, більшість 

християнських жінок 

не покривають голови, 

не оберігають свою 

скромність, а навпаки 

демонструють красу у 

всіх її проявах. 

Хіджаб розглядається 

як старий ритуал і 

культурна традиція, 

котра не є 

обов'язковою. 

 

Християни нехтують 

законом, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

 

Більшість 

мусульманських 

жінок покривають 

голову, поводять себе 

скромно і ховають від 

чужих очей свою 

красу.  

Благородний Коран 

(24:31), (33:59). 

 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  
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Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

22. Чистота. 

Повне 

обмивання 

 

 

 

Мойсей (мир йому) встановив 

закони обрядової чистоти 

(Левіт 12; Повторення Закону 

14) – очищення (тогора) і 

усунення нечистот (тума). 

Давид (мир йому) робив 

спочатку обмивання, а потім 

входив до Господнього дому, 

звершуючи поклоніння (2-а 

Царств 12:20). Єлисей (мир 

йому) (2 Царств 5:10,14). 

Ісус (мир йому) не скасовував і 

не чинив опір закону чистоти та 

усунення нечистот. Ісус (мир 

йому) відповів: «Тому, хто 

обмитий, не потрібно мити 

нічого, крім ніг, бо він увесь 

чистий. Ви чисті, проте не всі» 

(Івана 13:10). Ісус (мир йому) не 

впроваджував будь-яких нових 

ритуальних правил. Новий Завіт 

показав, що практика миття тіла 

(ритуальна чистота і її духовне, 

моральне і етичне значення) 

чистою водою була продовжена 

послідовниками Ісуса (мир 

йому) (Євреїв 10:22). 
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Християни Мусульмани 

У наші дні багато 

християн не 

дотримуються законів 

чистоти, 

проголошених в книзі 

Левіт. 

Чоловіки і їхні 

дружини після 

статевого акту, жінки 

в період менструації 

йдуть до церкви і 

моляться, як правило, 

без спеціального 

обмивання тіла.  

Ця практика базується 

на посланнях Павла: 

(1 Фессалонікійців 

5:16-18) 

"Безперестанку 

моліться". Однак, 

вірш просто означає 

"завжди пам'ятайте 

Бога", а не "моліться, 

будучи чистими і / або 

нечистими"! 

 

Християни нехтують 

законом, якого 

дотримувався Ісус 

Існує багато 

ісламських приписів, 

які стосуються 

очищення (тагара) і 

усунення нечистот 

(наджаса). Чоловіки та 

їхні дружини після 

статевого акту, 

чоловіки після виходу 

сперми, жінки в 

період менструації не 

можуть увійти до 

мечеті і молитися до 

тих пір, доки повністю 

не очистять все своє 

тіло. В ісламі 

менструація не є 

якимось «прокляттям» 

чи наслідком так 

званого первородного 

гріха Єви (Священний 

Коран 2:22). Іслам 

дарував Божественне 

керівництво від 

Всемогутнього Бога 

(Аллаха) і Пророка 

Мухаммада (мир йому 

і благословення 

Аллаха), за 

допомогою якого 

людина може "завжди 
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(мир йому). згадувати Бога". 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

23. 

Полігамія 

 

 

Полігамні шлюби мали місце 

серед пророків до Ісуса (мир 

йому). У Авраама (мир йому) 

було три дружини (Буття 25:1) і 

наложниці (Буття 25:6). У Якова 

(мир йому) було дві дружини і 

дві наложниці (Буття 30:3,9). У 

Мойсея (мир йому) було дві 

дружини (Вихід 2:21; Вихід 

18:1-6; Числа 12:1). У Давида 

(мир йому) було вісім дружин, 

які згадуються в Біблії, і багато 

інших дружин, про які Писання 

мовчить, а також більше десяти 

наложниць (1 Царств 3:1-9; 2 

Царств 15:16; 2 Самуїла 16:21-

22; 2-я Царств 20:3). Соломон 

(мир йому) мав 700 дружин і 

300 наложниць (1 Царям 11:3). 

Ісус ніколи не виступав проти й 
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не піддавав дискусії питання 

про зменшення кількості 

дружин і наложниць. Ісус (мир 

йому) дотримувався 

Божественного припису. За 

словами отця Юджина Хілмана, 

Римська церква заборонила 

багатошлюбність, аби не 

суперечити греко-римській 

культурі, яка дозволяла мати 

тільки одну законну дружину, 

допускаючи позашлюбні 

відносини й проституцію 

(―Перегляд полігамії‖ с. 140). 

 

 

Християни Мусульмани 

Багато християн 

роблять велике шоу з 

моногамії, але 

насправді вони 

практикують 

полігамію, маючи 

коханок. В 

християнських 

громадах позашлюбні 

сексуальні стосунки, 

незаконні таємні 

відносини та перелюб 

є звичною справою. 

Проблема 

Іслам дозволив 

багатоженство в 

якості вирішення 

соціальних пороків і 

дарував свободу 

людській природі, 

однак в суворо 

визначених рамках 

закону (не більше 

чотирьох дружин 

одночасно). Також 

іслам передбачив 

дотримання 

справедливості як 

основну умову 
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неконтрольованих 

сексуальних відносин 

стає особливо гострою 

у часи війни. 

Полігамія, як і раніше, 

залишається 

життєздатним 

рішенням деяких 

соціальних проблем 

сучасних суспільств. 

 

Християни нехтують 

законом, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

багатоженства.  

 

Священний Коран 4:3. 

 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

  

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

24. 

Поклоніння 

ідолам і 

зображення

м 

Ранні пророки (мир їм) 

забороняли всі види 

ідолопоклонства, зокрема 

поклоніння бовванам, статуям, 

іконам, ідолам, зображенням 
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чоловіка або жінки всередині 

святилищ і храмів, вони також 

забороняли земний уклін перед 

ними. Всевишній назвав себе 

"Ревнителем". Мойсей (мир 

йому) (Вихід 23:24; Вихід 20:4-

5; Вихід 34:7; Вихід 34:14; 

Повторення Закону 5:6-9; 

Повторення Закону 4:24; 

Повторення Закону 5:9), Давид 

(мир йому) (Псалом 94:1), Ісус 

(мир йому) (Наума 23:7), Ілля 

(мир йому) (1 Царств 19:10), 

Єзекіїля (мир йому) (Єзекіїля 

20:7; Єзекіїля 39:25; Єзекіїля 

39:25), Наум (Наум 1:2). 

Ранні пророки (мир їм) 

забороняли служіння ідолам: 

Мойсей (мир йому) (Вихід 20: 

3-5; Повторення Закону 4:15-

19; Левіт 26:1; Вихід 32: 7-8), 

Давид (мир йому) (Псалом 

135:15-18), Ісая (мир йому) 

(Ісая 44:9; Ісая 2: 17-18) і 

Єзекіїль (Єзекіїля 30:13).  

Ісус (мир йому) сумлінно 

виконував Божественний 

припис (Матвія 5:17-18; Луки 

24:44; 1-е Івана 5:21; Дії 17: 28-

29; Одкровення 2:14; 

Одкровення 2:20; Об'явлення 

21: 8; Одкровення 22:15). 
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Образ хреста сягає своїм 

корінням стародавньої Халдеї, 

він використовувався як 

символ бога Таммуза («Т» є 

ініціалом його імені). Для того, 

щоб заслужити прихильність 

учорашніх язичників-

віровідступників, церква 

дозволила їм у значній мірі 

зберегти свої язичницькі знаки 

і символи. Отже, ініціал «Т», в 

його найбільш типовій формі (з 

опущеною хрестовиною), був 

взятий за основу хреста 

(Тлумачний словник Нового 

Завіту. – 1985).  

Як уже було зазначено вище, 

історія доводить, що 

язичництво справило значний 

вплив на формування хреста як 

символу християнства, який 

пізніше був прийнятий греко-

римлянами. 

 

Християни Мусульмани 

Церкви переповнені 

найрізноманітнішими 

ідолами: 

зображеннями Бога, 

статуями Діви Марії, 

ангелів, Ісуса, 

підвішеного на 

В ісламі заборонено 

молитися в кімнаті, в 

якій знаходяться 

статуї або зображення 

живих істот. Наведемо 

кілька хадісів: 
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хрестах, а також 

іконами святих, 

ідолами, 

зображеннями 

чоловіків і жінок, 

голубів, риб.  

Християни стають на 

коліна перед хрестом, 

схиляються перед 

образами й статуями, 

зробленими людьми, й 

служать їм. Деякі 

носять хрести як 

«символ віри». 

Християни 

порушують другу 

Божественну Заповідь 

(Вихід 20:3-5).  

 

Християни нехтують 

законом, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

1. ―Ангели не входять 

до оселі, в якій є 

собака або 

зображення‖ (Бухарі і 

Муслім). 

2. ―…Найсуворішого 

покарання в Судний 

день зазнають ті, хто 

створював зображення 

творінь Аллаха" 

(Бухарі і Муслім). 

 

Пророк Мухаммад 

(мир йому і 

благословення 

Аллаха) зруйнував 360 

ідолів навколо Кааби, 

яким поклонялися 

люди в часи 

невігластва. 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 
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законів ранніх пророків. 

25. Перелюб 

 

 

У (Євреїв 13:4) зазначено, що 

шлюб повинен бути шанованим 

усіма, а ложе має бути 

непорочним, бо Бог судитиме 

перелюбників і всіх 

розпусників. Перелюб є 

забороненим: «Ви не повинні 

чинити перелюбу» (перелюб 

згадується у Біблії 49 разів в 

різних формах). (Вихід 20:14), 

(Левіт 20:10), (Повторення 

Закону 5:18), (Псалом 51: 1), 

(Притчі 6:32), (Єремія 3: 6), 

(Єремія 3: 8), (Єремія 3: 9), 

(Єремія 5:7), (Єремія 7:9), 

(Єремія 23:14), (Єремія 29:23), 

(Єзекіїля 16:32), (Єзекіїля 

16:38), (Єзекіїля 23:27), 

(Єзекіїля 23:37), (Єзекіїля 

23:43), (Єзекіїля 23:45), (Осія 

1:2), (Осія 2:2), (Осія 2:4), (Осія 

4:2), (Осія 4:13), (Осія 4:14), 

(Осія 4:15), (Осія 7:4), (Матвія 

5:27), (Матвія 5:28), (Матвія 

5:32), (Матвія 15:19), (Матвія 

19: 9), (Матвія 19:18), (Марка 

7:21), (Марка 10:11), (Марка 

10:12), (Марка 10:19), (Луки 

16:18), (Луки 18:20), (Івана 8:3), 

(Івана 8:4), (Римлянам 2:22), 

(Римлянам 13: 9), (Галатів 5:19), 

(Якова 2:11), (2 Петра 2:14), 
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(Одкровення 2:22), (Одкровення 

17: 2), (Об'явлення 18:3), 

(Одкровення 18:9). 

 

Християни Мусульмани 

Багато християн 

вірять, що Бог не буде 

звершувати Суд, 

оскільки Ісус Христос 

уже врятував їх, тому 

вони дозволяють собі 

сексуальні відносини 

поза шлюбом, 

перелюб, блуд, таємні 

стосунки з 

протилежною статтю 

та ін. 

 

Християни забули, що 

перелюб є гріхом 

проти Бога, нехтують 

законом, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

Мусульмани прагнуть 

до шлюбу за всіма 

ісламськими 

законами, адже вони 

не допускають 

сексуальних стосунків 

поза шлюбом, 

перелюбу. Ці речі є 

великими гріхами в 

ісламі.  

 

Священний Коран 

(24:3-4), (17:32), 

(7:33), (24:26). 

 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  
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Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

26. 

Обрізання 

 

 

Обрізання ґрунтується не на 

Мойсеєвому зводі законів, а на 

завіті Авраама (Буття 12:1-3). 

Пророк Авраам і його нащадки 

були обрізані (вічна угода) 

(Буття 17:1-2). Невиконання 

обрізання є порушенням завіту з 

Богом (Буття 17:14). Обрізання 

є необхідною умовою для участі 

в дотриманні Песаха (Вихід 

12:44,48). Божественний звід 

законів повторює це в (Левіт 

12:3). (Вихід 4:26) повідомляє 

про обрізання сина Мойсея. (Ісаї 

5) розповідає про обрізання 

перед входом в обіцяну землю. 

У (Буття 34:15) було заборонено 

опікунові давати згоду на 

одруження віруючої з 

необрізаним. 

Ісус (мир йому) зберіг "вічний 

завіт" і був обрізаний (Луки 

2:21; Луки 1:59; Римлян 2:29). 

Ісус говорив про обрізання в 

Євангелії від Іоанна (7:22-23).  

Ісус виконав релігійний припис. 

 

Християни Мусульмани 
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В цілому, чоловіки-

християни не є 

обрізаними через 

помилкове 

тлумачення послань 

Павла, який 

стверджував, що 

обрізання – це поклик 

серця, тобто духу 

(Римлян 2:29).  

Павло сказав: 

"Послухайте, я, Павло, 

кажу вам: якщо 

обріжетесь, то не 

отримаєте жодної 

користі від Христа" 

(Галатів 5:2). "... яка 

користь від 

обрізання... "( Римлян 

3:1-2). 

У 1 посланні до 

Коринфян (7:18-19) 

Павло зазначає теж 

саме, але у більш 

лаконічній формі: 

«Обрізання не означає 

нічого».  

 

Християни нехтують 

законом, який 

виконував Ісусом (мир 

Всі чоловіки-

мусульмани повинні 

бути обрізані, адже це 

була практика пророка 

Авраама (Ібрагім) 

(мир йому) та звичай 

(Сунна) нашого 

улюбленого Пророка 

Мухаммада (мир йому 

і благословення 

Аллаха). 
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йому). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

27. 

Лихварство 

 

 

Біблійний термін лихварства – 

"нешек" носить вкрай 

негативний характер, оскільки 

його корінь означає «вдарити, 

як змія». 

Ранні пророки виступали проти 

лихварства, вони засуджували 

як того, хто бере, так і того, хто 

дає (Повторення закону 

23:19,20), (Левіт 25:36-37), 

(Вихід 22:25), (Єзекіїля 18:13), 

(Єзекіїля 18:17), (Єзекіїля 

22:12), (Псалом 15:1-5), (Єремія 

15:10). 

Ісус (мир йому) був проти 

лихварства: як того, хто бере, 

так і того, хто дає (Матвія 25:27) 

і (Луки 19: 22-23).  

Ісус (мир йому) дотримувався 

Божественного припису (Матвія 

5:17-18), (Луки 24:44). 
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Християни Мусульмани 

Сьогодні багато 

християн не знають, 

що прийняття або 

надання лихварства є 

гріхом. 

 

Християни нехтують 

законом, якого 

дотримувався Ісус 

(мир йому). 

Арабський термін 

лихварства "ріба" 

походить від кореня, 

який означає 

―збільшення, приріст‖. 

Мусульмани 

розробили 

альтернативну 

систему банківського 

обслуговування 

відомий як 

"ісламський банкінг", 

який дає позики 

безкоштовно, щоб 

уникнути лихварства в 

будь-яких його 

проявах.  

 

Шляхетний Коран 

(2:275,276,278), 

(3:130), (4:161). 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 
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Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

28. Борода 

та довгий 

одяг 

 

 

Ранні пророки носили бороди 

(Псалом 133:2), (Ісая 50: 6), 

(Ездри 9:3). Мойсеїв Закон 

забороняв стригти бакенбарди і 

―волосся на скронях‖ (Левіт 

19:27), (Левіт 21:5). 

Ісус (мир йому) теж виконував 

цей припис. 

Мойсей (мир йому) і Аарон 

носили довгий одяг (Числа 

15:38), (Левіт 16:23), (Вихід 

29:29), (Вихід 29: 5), (Вихід 28: 

2), (Вихід 31:10). 

Ісус (мир йому) також носив 

довге одіяння (Матвія 9:20-22), 

(Луки 8:43-48) і (Марк 6:56). 

 

Християни Мусульмани 

Досить рідкісним 

серед християн-

чоловіків є явище 

носіння довгого 

вбрання, як це робив 

Ісус. Якщо говорити 

про бороду, то вона 

стала даниною моді. 

 

Християни не 

Мусульмани носять 

бороди, слідуючи 

звичаю (сунна) 

Пророка Мухаммада 

(мир йому і 

благословення 

Аллаха). 

Більшість мусульман 

одягнені скромно і 

багато хто з них 



 

61 
 

дотримуються 

традиції і Закону, який 

звершував Ісус (мир 

йому). 

носить довгий одяг. 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

29. 

Мухаммад 

згаданий у 

Біблії 

 

 

У Пісні над піснями (Шир ха-

Ширім, 5:16) вжите слово 

«Махаммадім», 

давньоєврейською "-ім" 

позначає множину і свідчить 

про шанобливе ставлення, а 

саме слово походить від 

"хамад", яке в давньоєврейській 

та арабській мовах є дієсловом 

похвали. Звідси й походить ім’я, 

котре в арабській мові читається 

як Мухаммад. 

Якщо скопіювати єврейське 

слово «Мухаммад» і вставити в 

переклад веб-сайтів: 

http://www.freetranslation.com і 

http://www.worldlingo.com, то 

воно перекладається саме як 
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«Мухаммад». 

 

Християни Мусулмани 

Юдеї скажуть, що 

«Махаммад» позначає 

Соломона (мир йому), 

а християни – Ісуса 

(мир йому). 

Біблійний переклад 

вірша звучить 

наступним чином: 

―Уста його — самі 

солодощі, усе в ньому 

принадне. Це мій 

коханий, дочки 

єрусалимські, це мій 

милий‖. 

Правильний переклад 

(Пісня над піснями 

5:16) повинен 

виглядати наступним 

чином: "Уста його – 

самі солодощі, і він 

увесь пожадання. Оце 

Мухаммад, дочки 

єрусалимські, це мій 

милий".  

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  

 

 

Порівняння Шлях Ісуса (мир йому). 

Дотримання і виконання 

законів ранніх пророків. 

30. 

Мусульман

и згадані у 

Давньоєврейське слово 

"мешуллам" було широко 

вживаним в період після виходу 

з Єгипту, воно 25 разів 
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Біблії 

 

 

згадується у Біблії. В (Луки 

6:40) Ісус (мир йому) вжив це 

слово, його транслітерація 

виглядає так «ше-муслам». Ці 

слова походять від «шалом», як 

і арабське слово ―мусульманин‖ 

від «салям». Давньоєврейською 

та арабською це означає 

―покора Богу і послух‖, тобто 

«муслам» означає 

«мусульмани». 

 

Християни Мусульмани 

Єврейське слово "ше-

муслам" було 

перекладене (Луки 

6:40) наступним 

чином:  

―Учень не більший від 

свого вчителя, але 

учень, навчений 

досконало, стане 

таким, як його 

вчитель‖. 

 

Правильний переклад 

"ше-муслам" виглядає 

так:  

―Учень не більший 

від свого вчителя, але 

учень, будучи 

мусульманином, 

стане таким, як 

учитель його‖. 

 

Ісус (мир йому) був християнином?  

Ісус (мир йому) був мусульманином?  
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1. Ісус (мир йому) виконував закони попередніх пророків і 

був мусульманином, а його релігія – іслам. 

2. Якщо ви нехтуєте законами, яких дотримувався Ісус 

Христос (мир йому), то чому ви називаєте себе 

християнами? Називайте себе церковниками, або тими, 

кого ви наслідуєте. 

3. Якщо вас зацікавив шлях мусульман, то ви можете 

відвідати наш сайт для більш детальної інформації: 

www.islamland.com  

www.islamhouse.com 

www.sultan.org 

www.islamic-invitation.com 

 

 

1 - Благородний Коран. 

2 - Багатомовні переклади Біблії. 

3 - Тора. 

4 - Веб-сайти з порівняльного релігієзнавства.  
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