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Se Deus não Se tornou homem, Ele teve um filho?  Uma vez que Ele é capaz de todas
as coisas, Ele deve ser capaz de ter um filho.  Entretanto, essa alegação reduz Deus ao
status inferior de Sua criação.  As criaturas procriam pelo nascimento de mini versões de
si mesmas, que posteriormente crescem e reproduzem cópias de si mesmas e assim por
diante.  Cães e gatos têm filhotes, vacas têm bezerros e os homens têm filhos.  Então, o
que Deus teve - um bebê Deus?  Deuses devem dar à luz a Deuses.  Mas para Deus ter um
filho, tem que haver outro Deus ao Seu lado.  Não é adequado para Deus ter um filho
porque esse ato O equipara à Sua criação.

Tudo além de Deus passa a existir pelo comando Dele e não porque Ele Se torne Sua
criação, ou porque uma parte de Deus Se torne criação.  Deus não Se torna Sua criação e
nem Deus dá à luz a criação.  Deus é Deus, o Criador, e o homem e o conteúdo do
universo são Sua criação.  Embora os humanos não consigam captar o conceito de criação
a partir do nada, isso é exatamente o que Deus fez e faz.  Ele sozinho cria do nada, parte
dos atributos que fazem Dele único e distinto de Sua criação.  Seu ato de criação é
inteiramente diferente daqueles dos seres humanos.

Essa foi a essência da mensagem de todos os verdadeiros mensageiros e profetas de
Deus enviados para a humanidade - Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad - e também
daqueles enviados para todo o mundo cujos nomes são hoje desconhecidos para a
humanidade - que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre todos eles.  Hoje essa
mensagem precisa só pode ser encontrada no Alcorão, a última escritura revelada por
Deus para a humanidade.  A mensagem permanece clara e inequívoca somente no
Alcorão, porque permaneceu inalterado desde a época de sua revelação, mil e
quatrocentos anos atrás, até hoje.

Deus afirma no Alcorão para aqueles que O equiparam à Sua criação ou vice-versa:
"... Nada se assemelha a Ele..." (Alcorão 42:11)

Também afirma àqueles que atribuem um filho a Ele:
"É inadmissível que o Clemente houvesse tido um filho." (Alcorão
19:92)

Afirma ainda para aqueles que acreditam que criou o mundo a partir de Si mesmo:
"Sua ordem, quando quer algo, é tão-somente: Seja!, e é." (Alcorão
36:82)
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Para os politeístas Ele afirma:
"... jamais nenhum outro deus compartilhou com Ele a divindade!
Porque se assim fosse, cada deus ter-se-ia apropriado da sua criação
e teriam prevalecido uns sobre os outros." (Alcorão 23:91)

Ele pergunta aos ateus:
"Porventura, não foram eles criados do nada, ou são eles os
criadores?" (Alcorão 52:35)

E em referência a Jesus e sua mãe, Maria, confirmou suas humanidades dizendo
simplesmente:

"... Ambos se sustentavam de alimentos terrenos..." (Alcorão 5:75)
É muito importante todo ser humano captar o conceito de Deus não Se tornar homem

porque ele reside na base da diferença entre o Islã e todas as outras religiões existentes. 
Todas as outras religiões distorceram  conceito de Deus, em um nível ou outro.  A ideia
mais importante que precisa ser compreendida é que Deus não Se tornou homem.  Deus é
único; somente Ele merece ser adorado por Sua criação.  Acreditar que um homem é
Deus ou que um homem se tornou Deus e adorar aquele homem é o maior pecado e o
maior mal que os humanos podem fazer nessa terra.  Esse entendimento é mais
importante porque forma a base para a salvação.  Não pode haver salvação sem ele. 
Entretanto, apenas essa crença não é a salvação chave.  A crença correta e verdadeira
deve ser traduzida em prática e não meramente permanecer no campo do conhecimento
para se tornar pura fé.  Uma pessoa tem que viver uma vida virtuosa baseada na crença
correta para alcançar a salvação.  Entretanto, o ponto de partida é saber quem é Deus,
saber que Deus nunca Se tornou e nunca Se tornará um ser humano.
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