“We verily gave Moses the Scripture; so be not ye in
doubt of his receiving it.”
We can trust the Bible because God's words cannot be
changed, as it says in Sura 10:64: "There is no changing the
words of Allah," and in Sura 6:115: "There is no one who
can change His words." The discovery of the ancient Dead
Sea Scrolls in 1948 by Arabs shows that Allah has protected
the Bible from change for thousands of years.
In Surah 19:31(30), Jesus says, “I am the slave of Allah!
He hath given me the Scripture and hath appointed me a
prophet.”
Jesus spoke prophecies which have come to pass in our
lifetime. For instance, in Matt. 24:14 Jesus predicted 2,000
years ago that the good news (Evangel) he teaches us would
be preached in the entire world. Until recently that was not
fulfilled, but today in former communist countries and all
over the world the gospel of Jesus is being preached.
What is this gospel that we must obey, as the Koran
says?
Jesus said it in John 14:6, “I am the way, the truth and
the life. No one comes to the father but by me.”
The importance of Jesus to our salvation is shown in
Acts 2:37-41, after the Jews were convicted of their sins
and asked the Apostle Peter what they should do. Peter
said, “Repent and be baptized, every one of you, in the
name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and
you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise
is for you and your children and all who are far off -- for all
whom the Lord our God will call.’ With many other words
he warned them and he pleaded with them, “Save
yourselves from this corrupt generation.’ Those who
accepted his message were baptized, and about 3,000 were
added to their number that day. They devoted themselves
to the apostles’ teaching and to the fellowship, to the
breaking of bread and to prayer.”
Jesus said to Matthew the tax collector, “follow me,”
and he left his office immediately to follow Jesus. Jesus
said to the fishermen, “follow me” and they left their nets
and their boats and immediately followed Jesus.
Today Jesus is speaking to you, “Follow me.” What
will your answer be?
To follow Jesus means to turn from our old life of sin
and seek to live for God. You may think, as I did, that you
cannot live a Christian life -- that you are too sinful. But I
have good news for you! “If any man be in Christ, he is a

new creature, old things are passed away, all things are
become new.” (2 Cor. 5:17) The Bible says that when we
come to God he washes our sins away and gives us a new
heart, one that wants to do what is right. This is how you
can live right -- God will change your evil heart.
Repentance and baptism is a serious step -- but without
it we have no hope. Jesus said, “Unless you repent, you
will all likewise perish.” (Luke 13:3-5)
If you are ready to follow Jesus, then you can pray the
prayer below:
Father in heaven, I come to you today in the name of
Jesus. I believe that he died on the cross for my sins
and that he rose again on the third day. I confess that I
am a sinner. I ask you to forgive me. Give me a new
heart that wants to do what is right. Make me the kind
of person you want me to be. I commit my life to you
and I trust you. Amen.
If you prayed this prayer and meant it, then your sins
are forgiven! You have eternal life! The Bible says, “I have
written these things to you so that you might know that you
HAVE eternal life.” (I John 5:13).
Now you need to grow in your walk with God. It is not
enough to begin a race, you must finish it! And to do so
you need the help of your brothers and sisters in Christ.
Here is what we suggest you do: get a Bible and read it and
pray daily in the name of Jesus from your heart. Tell others
about Jesus, and meet regularly with other Christians to
encourage, pray and teach one another. God will help you.
“For he who began a good work in you, will be faithful to
complete it.” (Phil. 1:6)

O que o Alcorao diz
sobre a Bíblia e Jesus?
Em Sura 5:50-51 (46-47) Alá diz: "e nós geramos
Jesus, filho de Maria, para seguir seus passos, confirmando
aquilo que foi revelado antes dele e nós conferimos a ele o
Evangelho, o qual é guia e uma luz, confirmando aquilo
que foi revelado antes da Torá - um guia e uma advertência
àqueles que se defendem contra o mal. Julgue o Povo do
Evangelho pelo qual Alá tem revelado desse modo. Quem
nao considera pelo que Alá tem revelado é perverso".
Em Sura 4:162 (164) Maomé escreveu que "Alá falou
diretamente a Moisés". Moisés escreveu os primeiros cinco
livros da Bíblia.
Em Sura 3:40 (45) está escrito: "O Maria! Eis! Alá dá a
ti alegres notícias de uma palavra formada dele, cujo nome
é o Messias, Jesus, filho de Maria, ilustre no mundo e no
porvir e um daqueles trazido para perto (de Alá)".
Jesus diz no Alcorao: "obedeça a Alá e obedeça a mim,
pois Alá é meu Senhor e teu Senhor" (Sura 3:50-51 (44).
Em Sura 19:31 (30), Jesus diz: "eu sou o escravo de
Alá! Ele tem dado a mim a Escritura e tem apontado a mim
um profeta".
Jesus, nós sabemos, nao foi um falso profeta porque o
Alcorao diz que ele era justo e a Bíblia também diz isto.
Nos podemos confiar na biblia porque a palavra de Deus
nao pode ser mudada, como diz em Sura 10:64 "Nao ha
mudanca na palavra de Alah," e em Sura 6:115 "Nao ha
ninguem que possa mudar suas palavras." A descoberta

dos rolos do Mar morto por Arabes em 1948 mostra que
Alah tem protegido a biblia de ser mudada por milhares de
anos.
As palavras de Deus também predizem o futuro. Jesus
pronunciou profecias que têm se cumprido em nosso
tempo. Por exemplo, em Mateus 24:14 Jesus predisse 2000
anos atrás que as Boas Novas (O Evangelho) que Ele
ensinou-nos seria pregado no mundo todo. Até
recentemente isto nao tinha se cumprido, mas hoje nos
países comunistas e em todo o mundo o Evangelho de
Jesus está sendo pregado.
Que Evangelho é este que devemos obedecer,
conforme diz o alcorao?
Jesus disse em Joao 14:6: "Eu sou o caminho, a
verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senao por mim". A
importância de Jesus para a nossa salvaçao é mostrada em
Atos 2:37-41, após os judeus se convencerem de seus
pecados, perguntaram ao Apóstolo Pedro o que deveriam
fazer. Pedro disse:
"Arrependei-vos e sede batizados cada um de vós, no
nome de Jesus Cristo para remissao dos vossos pecados, e
recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é
a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda
estao longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus
chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, e
exortava-os, dizendo: `Salvai-vos desta geraçao perversa'.
Entao os que lhe aceitaram a palavra foram batizados;
havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil
pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na
comunhao, no partir do pao e nas oraçoes".
Jesus disse a Mateus o coletor de impostos: "Siga-me"
e ele deixou seu trabalho imediatamente para seguir a
Jesus. Jesus disse aos pescadores: "Sigam-me" e eles
deixaram suas redes e seus barcos e imediatamente
seguiram a Jesus. Hoje Jesus está falando a você: "Sigame". Qual será a sua resposta?
Seguir a Jesus significa converter-se de sua vida antiga
de pecado e procurar viver para Deus. Você pode pensar,
como eu pensei, que você nao pode viver uma vida de
Cristao - que você é muito pecador. Mas eu tenho boas
notícias para você! "Se alguém está em Cristo, é nova
criatura: as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram
novas" (2 Co 5:17).
A Bíblia diz que quando vamos até Deus, Ele lava-nos
de nossos pecados e dá-nos um novo coraçao, um que
deseja fazer o que é correto. Assim é como você pode viver

corretamente - Deus transformará o seu coraçao mal.
Arrependimento e batismo sao um passo sério - mas
sem isto nós nao temos esperança. Jesus disse: "Se, porém,
nao vos arrependerdes, todos igualmente perecereis"
(Lucas 13:3-5).
Se você está pronto para seguir a Jesus, entao você
pode repetir a oraçao abaixo:
Pai que estás no céu, eu venho a Ti hoje em
nome de Jesus. Creio que Jesus morreu na cruz por
meus pecados e que Ele levantou-se novamente ao
terceiro dia. Eu confesso que sou um pecador. Eu
peço que Tu me perdoes. Dá-me um novo coraçao
que deseje fazer o que é certo. Faze-me o tipo de
pessoa que Tu queres que eu seja. Eu confio minha
vida a Ti e em Ti confio. Amém.
Se você fez esta oraçao sinceramente, entao seus
pecados estao perdoados!
Você tem a vida eterna! A Bíblia diz: "Estas coisas vos
escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna (1 Joao
5:13). Agora você precisa crescer em seu andar com Deus.
Nao é bastante começar uma corrida, você deve
terminá-la!
Para fazer isto você necessita da ajuda de seus irmaos e
irmas em Cristo. Isto é o que sugerimos a você:
consiga uma Bíblia e leia a cada dia. Ore cada dia a Deus
em nome de Jesus pelo menos por 15 minutos. Ore de
coraçao. Fale a outros de Jesus e reúna-se pelo menos uma
vez por semana com outros cristaos para encorajamento,
oraçao e ensino uns dos outros. Deus ajudará você. "Pois
Aquele que começou uma boa obra em vós, há de
completá-la" (Filipenses 1:6).

What does the Koran
say about the Bible
and Jesus?
In Sura 5:50-51 (46-47) Allah says, “And We caused
Jesus, son of Mary, to follow in their footsteps, confirming
that which was revealed before him and We bestowed on
him the Gospel wherein is guidance and a light, confirming
that which was (revealed) before it in the Torah -- a
guidance and an admonition unto those who ward off evil.
Let the People of the Gospel judge by that which Allah hath
revealed therein. Whoso judgeth not by that which Allah
hath revealed, such are evil-livers.”
In Sura 4:162 (164) Mohammed wrote that “Allah
spake directly unto Moses.” Moses wrote the first five
books of the Bible.
In Sura 3:40(45) it is written, “O Mary! Lo! Allah
giveth thee glad tidings of a word form Him, whose name is
the Messiah, Jesus, son of Mary, illustrious in the world and
the Hereafter, and one of those brought near (unto Allah).“
Jesus says in the Koran to “Keep your duty to Allah,
and obey me, for Allah is my Lord and your Lord.” (Surah
3:44 (50-51)).
In Sura 5:46(50) Allah says he gave his words to Jesus
in “the Gospel wherein is guidance and a light, confirming
that which was (revealed) before it in the Torah” The Tora
and the Gospels refer to the Bible. In Sura 32:23 Allah says,

