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Ó adoradores de Cristo! Queremos respostas dos inteligentes dentre
vós para as nossas perguntas.

Se Deus foi assassinado pela ação de algumas pessoas. Então que
tipo de Deus é esse?!

Gostaríamos de saber se Ele ficou satisfeito com o que eles fizeram a
Ele?!

E se Ele não gostou o que fizeram com ele, então isso quer dizer que
a força deles subjugou a força Dele?!

E será que a existência permaneceu sem um Deus, Omniouvinte,
para responder quem o invocou?!

E será que os sete céus ficarem vazios, quando Ele deitou-se por
baixo da terra e a areia ficou por cima dele?!

E será que os mundos ficaram sem um Deus, para os controlar,
quando as suas mãos foram pregadas?!
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E porque é que os anjos não O socorreram, quando eles ouviram Ele
chorando?!

E como é que as madeiras suportaram o peso do "verdadeiro Deus"
cujo pescoço foi amarado?!

E como foi possível o ferro se aproximar de Deus, até o penetrar e O
fazer sentir dores?!

E como é que as mãos dos inimigos chegaram a Ele, ao ponto de
darem palmadas na sua nuca?!

E será que o Cristo ressuscitou a si próprio, ou O Ressuscitador foi um
outro Deus?!

E quão admirável foi a sepultura que foi capaz de confinar um Deus.
E o mais admirável ainda foi a barriga que O conteve!

Permaneceu nela nove meses, na escuridão (do útero) cuja
alimentação era sangue!

E saiu de um órgão genital como um pequeno recém nascido,
fraquinho, abrindo a boca para ser amamentado!

Ele comia e bebia e, fazia aquilo resultava disso. Sendo esse o caso
dele, como é possível ele ser um Deus?!

Livre é Allaah das mentiras dos cristãos, Ele questionará a todos eles
sobre o que fabricavam (a respeito Dele)!
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Ó adoradores da cruz! Porque razão a pessoa é criticada e
rebaixada quando deita a cruz?!

E será que a lógica não seria nada menos que partir e, queima-la
(i.e. a cruz) juntamente com aquele que a inventou?!

Sendo que "Deus" subiu nela involuntariamente e, foi apertado nela
para que as suas mãos fossem pregadas!

Sendo assim, a cruz foi de facto amaldiçoada, portanto o correto
seria pisar e não beijar a ela ao ver-la!

O "Senhor" foi humilhado nela e você adora ela?! Então você é um
dos inimigos Dele!

Se você venera a ela dizendo que: "é porque ela carregou O Senhor
das criaturas e O elevou, 

Sendo que a cruz original perdeu-se, quando a gente vê algo em
forma de uma cruz, recordamos-nos da cruz original."

Se esse é o caso, então porque é que não te prostras imediatamente
para as sepulturas, visto que a sepultura conteve o teu Deus no seu

buraco!

Portanto, ó adorador de Cristo! Abra os olhos, pois esse é o início e o
seu fim! 

[Fonte da tradução: Ighaathatu Al-Lahfaan (2 /290)]
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