Azeri
f	
  

Müqəәddəәs Kitab
vəә
Qur’an-ı Kəәrim
Haqqında
200 Sual
Daniel Wickwire

Index
Müqəәddəәsf	
   Kitablar Haqqında.........1-24
Tanrı vəә Allah Haqqında...........25-50
Müqəәddəәs Ruh, Şeytan, Cinləәr
vəә Məәləәkləәr Haqqında...........51-65
Məәsih vəә Məәhəәmməәd Haqqında........66-98
İnsan vəә Günah Haqqında..........99-109
Xilas Olmaq Haqqında............110-123
Gəәləәcəәk Şeyləәr Haqqında.........124-132
Dünyəәvi Həәyat Haqqında..........133-161
Düşməәnləәr vəә Cihad Haqqında.....162-179
Tarixi Hadisəәləәr Haqqında.......180-200

Müqəәddəәs Kitablar Haqqında
1.
Allahın Sözü əәzəәli vəә əәbəәdidir mi?(Levh-i Mahfuz)
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yeşaya 40:8.....Allahımızın sözü əәbəәdi.
Matta 24:35.....Yer vəә göy keçib gedəәcəәk, amma
Məәnim sözləәrim əәsla keçib getməәyəәcəәk.
f	
   Başlanğıcda Kəәlam var idi.
Yəәhya 1:1....
1 Peter 1:23.....Amma Rəәbbin sözü əәbəәdi qalar»
------------------------------------------------Yunus 10:64.....müjdəә vardır. Allahın sözləәri heç
vaxt dəәyişməәz. Bu, böyük qurtuluşdur!
Hadid 57:22.....bir müsibəәt yoxdur ki, Biz onu
yaratmamışdan əәvvəәl o, bir kitabda (lövhi-məәhfuzda)
yazılmamış olsun. Bu, Allah üçün çox asandır!
Qeyd: İslamiyyəәt tarixindəә, bu mövzuda iki fəәrqli
görüş var idi. ƏӘşari məәktəәbləәrin cavabı "Bəәli"
olardı, Mu'tezilerin cavabı "Xeyr" olacaq.

2.
Müqəәddəәs Kitab (Tövrat, Zəәbur vəә İncil) Allahın
Sözü olaraq qəәbul edilirmi? (Müqəәddəәs Kitab
olaraq).
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
2 Timotey 3:16.....Bütün Müqəәddəәs Yazılar
Allahdan ilham almış vəә təәlim, məәzəәmməәt, islah,
salehlik təәrbiyəәsi üçün faydalıdır.
2 Peter 1:20-21.....20. Həәr şeydəәn əәvvəәl bunu
bilməәlisiniz ki, Müqəәddəәs Yazılardakı peyğəәmbəәrlik
sözləәrinin heç birini şəәxsəәn əәrh etməәk olmaz. 21.
Çünki heç vaxt peyğəәmbəәrlik insan iradəәsi iləә
qaynaqlanmamıdır, lakin Müqəәddəәs Ruh təәrəәfindəәn
yönəәldiləәn insanlar Allahdan gəәləәn sözləәri söyləәdi.
------------------------------------------------Al-i İmrân 3:119.....Siz kitabın hamısına (bütün
ilahi kitablara) inanırsınız.
Ankebut 29:46.....deyin: “Biz həәm özümüzəә nazil
olana (Qur’ana), həәm dəә sizəә nazil olana (Tövrata
vəә İnciləә) inanırıq.
Secde 32:23.....heç bir şəәkk-şübhəә yoxdur!
Şura 42:15.....de: “Məәn Allahın nazil etdiyi
kitaba (bütün ilahi kitablara) inandım.

3.
Allah Müqəәddəәs Kitabı göndəәrəәndəә ancaq
Yəәhudiləәrin vasitəәsiyləәmi göndəәrməәyəә qəәrar
vermişti?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Romalılar 3:1-2.....1. Bes Yahudi’nin ne üstünlüğü
var? 2. Həәr cəәhəәtdəәn böyük üstünlüyü var. Həәr Ģeydəәn
əәvvəәl, Allahın sözləәri Yəәhudiləәrəә əәmanəәt edilib.
f	
  
Romalılar 9:4.....bu,
israilliləәrdir ki, övladlığa
götürülməә, izzəәt, əәhdləәr, Qanunun verilməәsi, məәbəәd
ibadəәti vəә vəәdləәr onlara məәxsusdur…
------------------------------------------------Ankebut 29:27.....Biz ona (İbrahiməә) İshaqı vəә
Yəә’qubu bəәxş etdik, peyğəәmbəәrliyi vəә kitabı onun
nəәslinəә əәta etdik, dünyada onun mükafatını verdik.
Jathiyah 45:16.....And olsun ki, Biz İsrail
oğullarına Kitab, hikməәt vəә peyğəәmbəәrlik əәta
etmiş, onlara pak ne’məәtləәrdəәn ruzi vermiş vəә
onları aləәmləәrəә üstün etmişdik.

4.
Müqəәddəәs Kitabdaki peyğəәmbəәrləәrin Allah
təәrəәfindəәn göndəәrildiyinəә dair sübut olaraq
onlara mücüzəәləәr eləәməә gücü verilmiş idimi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Çıxış 10:1—2.....1. Rəәbb Musaya dedi: «Fironun
yanına get… onların arasında Öz əәlaməәtləәrimi
göstəәrim. 2 Səәn isəә Misirdəә nəә cür işləәr etdiyimi
vəә onlara göstəәrdiyim əәlaməәtləәri oğluna vəә nəәvəәnəә
nəәql edəәrsəәn. Onda biləәcəәksiniz ki, Rəәbb Məәnəәm».
Yəәhya 14:9-12.....1. İsa... 11. mene iman edin….
Məәn Atadayam, Ata da Məәndəәdir, bu sözüməә inanın.
Heç olmasa o işləәrəә görəә inanın.
İbraniləәrəә 2:4.....Allah da əәlaməәt, xariqəәləәr,
müxtəәlif möcüzəәləәr vəә Öz iradəәsinəә uyğun olaraq
payladığı Müqəәddəәs Ruhun əәnamları iləә şəәhadəәt etdi.
------------------------------------------------Bakara 2:92.....Musa sizəә açıq-aydın dəәlilləәr
(mö’cüzəәləәr) gəәtirmişdi.
Al-i İmran 3:45-49.....45. İsa… 49. “Məәn,
həәqiqəәtəәn, Rəәbbinizdəәn sizəә mö’cüzəә gəәtirmişəәm.
Al-i İmran 3:183..... “Məәndəәn əәvvəәl dəә sizəә
peyğəәmbəәrləәr açıq-aşkar mö’cüzəәləәr… gəәtirmişdiləәr.

5.
Allah, Öz Müqəәddəәs Kitablarını təәhrif olmaqdan
qorumaq istəәyirmi? (Niyyəәt)
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Zəәbur 89:34.....Öz əәhdimi pozmaram, Dilimdəәn
çıxan sözləәri dəәyişməәrəәm.
Vəәhy 22:18-19.....18. Məәn bu kitabın peyğəәmbəәrlik
sözləәrini eşidəәn həәr kəәsəә xəәbəәrdarlıq edirəәm: kim
f	
   şey artırarsa, Allah da ona bu kitabda
bunlara bir
yazılan bəәlaları artıracaq; 19. kim bu peyğəәmbəәrlik
kitabının sözləәrindəәn bir şey götürəәrsəә, Allah da
bu kitabda yazılmış həәyat ağacından… götürəәcəәk.
------------------------------------------------Yûnus 10:64.....Allahın sözləәri (verdiyi vəә’dləәr)
heç vaxt dəәyişməәz. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!
Hicr 15:9.....Biz nazil etdik vəә sözsüz ki, Biz
dəә onu (həәr cür təәhrif vəә təәbdildəәn; artırıbəәskiltməәdəәn) qoruyub saxlayacağıq!”
Kehf 18:27.....Onun sözləәrini heç kəәs dəәyişdirəә bilməәz.
Fâtır 35:43.....Məәgəәr onlar Allahın adəәti (qaydaqanunu) üzrəә (özləәrindəәn) əәvvəәlkiləәrin düçar
olduqları müsibəәtləәrimi gözləәyirləәr?
Vâkıa 56:78.....qorunub saxlanılan bir Kitabdadır.

6.
Allah, Öz Müqəәddəәs Kitablarını təәhrif qoruya
bıləәcəәk gücdəәdirmi? (Qüdrəәt)
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yeşaya 14:24 & 27.....24. Ordular Rəәbbi and içib
beləә deyir:.. 27. Ordular Rəәbbinin hökmünü kim
poza biləәr? Uzanan əәlini kim geri qaytara biləәr?»
Yeşaya 54:10.....Səәnəә olan məәhəәbbəәtim dəәyişməәz, Sülh
əәhdim sarsılmaz». Bunu səәnəә rəәhm edəәn Rəәbb deyir.
Luka 21:33.....Yer vəә göy keçib-gedəәcəәk, amma
Məәnim sözləәrim əәsla keçib-getməәyəәcəәk.
Yəәhya 10:35.....Müqəәddəәs Yazı ki pozula bilməәz.
------------------------------------------------En’âm 6:34 & 115.....34. Allahın sözləәrini dəәyişəә
biləәcəәk heç bir kimsəә yoxdur! 115. Rəәbbinin sözü
düzgün vəә əәdaləәtli şəәkildəә tamam oldu. Onun
sözləәrini dəәyişdirəә biləәcəәk bir kimsəә yoxdur.
Yunus 10:64.....Allahın sözləәri heç vaxt dəәyişməәz.
Hıcr 15:9.....Biz dəә onu qoruyub saxlayacağıq!

7.
Uca Allahın niyyəәt vəә qüdrəәtinəә qarşı, Onun
göndəәrdiyi Müqəәddəәs Kitabların Şeytan, cinləәr ya
da fani insanlar təәrəәfindəәn təәhrif olmasına vəә ya
deyişdirilməәsinəә icazəә verəәrmi? (Təәhrif bi’l-lafz)
Bibliya
Xeyir / Xeyir Quarani
Yeşaya 55:11.....Ağzımdan çıxan kəәlməә dəә beləәdir: Boş
yerəә yanıma qayıtmaz, Ancaq istəәdiyimi yerinəә yetirəәr,
f	
   iş icra olunsun deyəә həәyata keçirəәr.
Onu göndəәrdiyim
Mark 12:24.....İsa onlara beləә cavab verdi: «Nəә
Müqəәddəәs Yazıları, nəә dəә Allahın qüdrəәtini
bilirsiniz. Yanılmanıza səәbəәb budeyilmi?
Luka 16:17.....Amma göyün vəә yerin keçib getməәsi
Qanundan bir nöqtəәnin düşməәsindəәn daha asandır.
1 Peter 1:23.....Çünki siz çürüyəәn toxumdan deyil,
çürüməәzdəәn, Allahın canlı, davamlı olan kəәlamı
vasitəәsiləә yenidəәn doğulmusunuz.
------------------------------------------------Hajj 22:52.....Biz səәndəәn əәvvəәl dəә… eləә bir nəәbi
(peyğəәmbəәr) göndəәrməәdik ki, o, arzu etdikdəә
Şeytan onun arzusuna bir xəәləәl qatmasın! Lakin
Allah Şeytanın vəәsvəәsini batil (yox) edəәr. Sonra
isəә Allah Öz ayəәləәrini möhkəәmləәdəәr.
Hakka 69:44-47 & 51.....44. ƏӘgəәr o özündəәn bəә’zi
sözləәr uydurub Bizəә isnad etsəәydi, 45. Biz ondan
mütləәq şiddəәtli intiqam alardıq (sağ əәlini kəәsəәrdik,
yaxud boynunu vurardıq)! 46. Sonra onun şah
damarını qopardardıq! 51. bu gerçəәk bir həәqiqəәtdir.

8.
İnsanlar təәrəәfindəәn Allahın Sözünün səәhv bir
şəәkilləәrdəә izah etməәk ya da bir ayəәni səәhv olaraq
ötürməәk (bildirməәk) mümkündürmü? (Tahrif bi’l-ma’na)
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Qalatiyalılar 1:7-8.....7. başka bir müjde yoktur.
Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesi'ni
çarpıtmak isteyen kimseler vardır. 8. Biz, ya da
gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye
ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!
------------------------------------------------Al-i İmran 3:78.....Onlardan (kitab əәhlindəәn) bir
zümrəә dəә vardır ki… kitab oxuyan zaman dilləәrini
(qəәsdəәn) o təәrəәf-bu təәrəәfəә əәyirləәr (bükürləәr).

9.
Allahın sözünün təәhrif olduğunu iddia edəәnləәr, ya
Allahın Öz kitablarını təәhrif olacağını bilməәdiyini,
ya Allahın Öz kitablarının təәhrif olmasına diqqəәt
göstəәrməәdiyini, ya da Allahın Öz Sözünü qoruya
bilməәyəәcəәyini eyham edəәrəәk, Allahı təәhqir etmirləәrmi?
(El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
f	
  
İbraniləәr 4:12-13.....12.
Allahın kəәlamı canlı vəә
təәsirlidir, həәr ikiağızlı qılıncdan da itidir… 13
Allahdan gizli heç nəә yoxdur. Lakin Onun gözləәri
qarşısında həәr şey çılpaq vəә açıq-aşkardır. Biz Ona
hesabat verəәcəәyik.

-----------------------------------------Baqara 2:20, 29 & 255.....20. Həәqiqəәtəәn, Allah həәr
şeyəә qadirdir… 29. O, həәr şeyi biləәndir! Bunları
mühafizəә etməәk Onun üçün heç dəә çəәtin deyildir.
İbrahim 14:47.....Allahın peyğəәmbəәrləәrəә verdiyi
vəә’dəә xilaf çıxacağını sanma!
Fussilet 41:41-42....41. şübhəәsiz ki, çox dəәyəәrli
(qiyməәtli) bir kitabdır. 42. Nəә öncəә, nəә dəә sonra
batil ona yol tapa bilməәz.

10.

Allahın Sözünün təәhrif olduğunu iddia edəәnləәr, Uca
Tanrının Müqəәddəәs Kitabları üçün mübarizəәsini
uduzduğunu vəә Şeytanın qalib gəәldiyini eyham
etmirləәrmi? (El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, ElMuktedir)
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yeşaya 14:24 ,27.....24. Ordular Rəәbbi and içib
beləә deyir: 27. Ordular Rəәbbinin hökmünü kim poza
biləәr? Uzanan əәlini kim geri qaytara biləәr?»
------------------------------------------------Bakara 2:20 & 255....20. Həәqiqəәtəәn, Allah həәr
şeyəә qadirdir. 255. ƏӘn uca, əәn böyük varlıq da Odur!
Yunus 10:17.....Allaha iftira yaxan, Onun
ayəәləәrini yalan hesab edəәn adamdan daha zalım kim
ola biləәr? Günahkarlar nicat tapa bilməәzləәr!
Hicr 15:9.....Şübhəәsiz ki… Biz nazil etdik vəә sözsüz
ki, Biz dəә onu (həәr cür təәhrif vəә təәbdildəәn;
artırıb-əәskiltməәdəәn) qoruyub saxlayacağıq!”

11.
Tanrı yalnız bir Müqəәddəәs Kitabını qoruyub,
diyəәrləәrini qoruya bilməәyəәcəәk qəәdəәr iki
üzlümüdür? (El-Adl, El-Hadi, El-Mumin, ElMuksit)
Bibliya
Xeyir / Xeyir Quarani
Zəәbur 12:6-7.....6. Rəәbbin kəәlamları pakdır, 7.
Səәn, ya Rəәbb, onları qoru, bu nəәsildəәn onların
həәr birinif	
   əәbəәdilik hifz et.
Luka 21:33......Yer vəә göy keçib-gedəәcəәk, amma
Məәnim sözləәrim əәsla keçib-getməәyəәcəәk.
------------------------------------------------Tevbe 9:111.....Tövratda, İncildəә vəә Qur’anda
haqq olaraq vəә’d edilmiş Cəәnnəәt müqabilindəә satın
almışdır. Allahdan daha çox əәhdəә vəәfa edəәn kimdir?
Hud 11:57....Rəәbbim həәr şeyi hifz edəәndir!”
İbrahim 14:47.....Allahın peyğəәmbəәrləәrəә verdiyi
vəә’dəә xilaf çıxacağını sanma!
Hac 22:47.....Allah Öz vəә’dinəә əәsla xilaf çıxmaz!

12.
Allahın Sözü Axirəәt günündəә bütün insanları
mühakiməә etməәk üçün deyişməәyəәn bir standard
olacaqmıdır? (El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yəәhya 12:48.....Məәni rəәdd edib sözləәrimi qəәbul
etməәyəәni mühakiməә edəәn bir şey var: bu da Məәnim
söyləәdiyim sözdür ki, son gündəә onu mühakiməә edəәcəәk.
Vəәhy 20:12.....Məәn gördüm ki, böyükdəәn kiçiyəә
qəәdəәr ölüləәr taxtın önündəә dayanıb. Kitablar
açıldı vəә həәyat kitabı olan başqa bir kitab da
açıldı. Ölüləәr kitablarda yazılanlara əәsasəәn öz
əәməәlləәrinəә görəә mühakiməә olundu.
------------------------------------------------Hicr 15:9.....Şübhəәsiz ki… Biz nazil etdik vəә
sözsüz ki, Biz dəә onu (həәr cür təәhrif vəә təәbdildəәn;
artırıb-əәskiltməәdəәn) qoruyub saxlayacağıq!”
Zumar 39:69-70.....69. peyğəәmbəәrləәr vəә şahidləәr
(əәməәlisaleh insanlar vəә ya məәləәkləәr araya)
gəәtiriləәcəәk, onlar (bəәndəәləәr) arasında əәdaləәtləә
hökm olunacaq vəә onlara haqsızlıq edilməәyəәcəәkdir! 70.
Həәr kəәs öz əәməәlinin cəәzası (əәvəәzi) veriləәcəәkdir!

13.
Allahın göndəәrdiyi kitabların bir qisminəә
inanmaq, bir qismini inkâr etməәk doğru bir
düşüncəәmidir?
Bibliya
Xeyir / Xeyir Quarani
2 Timotey 2:15.....Özünü Allaha sınaqdan
keçmiş, həәqiqəәt kəәlamını doğruluqla işləәdəәn
alnıaçıq bir işçi kimi təәqdim etməәyəә çalış
2 Timotey f	
  
3:16.....Bütün Müqəәddəәs Yazılar
Allahdan ilham almış vəә təәlim, məәzəәmməәt, islah,
salehlik təәrbiyəәsi üçün faydalıdır;
------------------------------------------------Bakara 2:85 & 285.....85. Aya, siz kitabın
(Tövratın) bir hissəәsinəә inanıb, digəәr qismini
inkar edirsiniz? 285. (Onların) hamısı Allaha,
Onun məәləәkləәrinəә, kitablarına vəә (bütün)
peyğəәmbəәrləәrinəә iman gəәtirəәrəәk dediləәr: “Biz Onun
peyğəәmbəәrləәri arasında fəәrq qoymuruq.
Al-i İmran 3:84 & 119....84. Rəәbbi təәrəәfindəәn Musa,
İsa vəә (sair) peyğəәmbəәrləәrəә veriləәnləәrəә inandıq vəә
onların heç birini bir-birindəәn ayırmırıq. Biz yalnız
Ona (Allaha) təәslim oluruq!” 119. Siz kitabın
hamısına (bütün ilahi kitablara) inanırsınız.

14.
Allah, özünün göndəәrdiyi bütün Müqəәddəәs
Kitabların hamı təәrəәfindəәn oxunmasını istəәyirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Qanunun Təәkrarı 6:4-7.....6. Bu gün səәnəә əәmr
etdiyim bu sözləәr ürəәyindəә kök salsın. 7 Bunları
övladlarının şüuruna yaxşı-yaxşı yerit.
Yeşua 1:8.....Bu Qanun kitabının sözləәri dilindəәn
düşməәsin, orada yazılan həәr şeyəә dəәqiq əәməәl etməәk
üçün gecəә-gündüz onun üzəәrindəә düşün. Onda yolun
uğurlu olacaq vəә müvəәffəәqiyyəәt qazanacaqsan.
2 Timotey 2:15.....Özünü Allaha sınaqdan
keçmiş, həәqiqəәt kəәlamını doğruluqla işləәdəәn
alnıaçıq bir işçi kimi təәqdim etməәyəә çalış.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:79 & 119.....79. “Öyrəәtdiyiniz kitabın
vəә öyrəәndiyiniz şeyin sayəәsindəә rəәbbani (mükəәmməәl elm
vəә əәməәl, gözəәl əәxlaq vəә itaəәt sahibi) olun!” - deyəәr.
119. Siz kitabın hamısına inanırsınız.

15.
Bir insanın həәyatında “bəәrəәkəәt” alması üçün Tanrının
Sözünü oxuyub itaəәt etməәsi əәn vacib şəәrtmidir?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Qanunun Təәkrarı 11:26-27.....26. Budur, bu gün qarşınıza
xeyir-dua vəә ləәnəәi qoyuram. 27. Allahınız Rəәbbin
əәmrləәrinəә, bu gün sizəә buyurduğum əәmrləәrəә qulaq
assanız, xeyir-dua alacaqsınız.
f	
  
Qanunun Təәkrarı
28:14.....Bu gün sizəә buyurduğum
əәmrləәrdəәn kəәnara çıxmayın, başqa allahların
ardınca getməәyin, onlara sitayiş etməәyin.
Qanunun Təәkrarı 30:19.....Qarşınızda həәyatla
ölümü, xeyir-dua iləә ləәnəәti qoyduğum üçün bu gün
göyü vəә yeri sizəә şahid tuturam. Həәyatı seçin ki,
siz vəә övladlarınız yaşaya biləәsiniz.
------------------------------------------------Bakara 2:2-5.....2. O kəәsləәrki, səәnəә göndəәriləәnəә
(Qur’ana) vəә səәndəәn əәvvəәl göndəәriləәnləәrəә (Tövrat,
İncil, Zəәbur vəә s.) iman gəәtirir vəә axirəәtəә dəә
şəәksiz inanırlar, 5. doğru yoldadırlar.

16.
Müqəәddəәs Kitaba oxumaq vəә itaəәt etməәk
istəәmiyəәnləәr kâfir olub ləә’nəәtləәnirləәrmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yeremya 11:3.....“Bu əәhdin sözləәrinəә qulaq
asmayana ləәnəәt olsun.
İbraniləәr 12:25 & 29.....25. Bunu Deyəәni rəәdd
etməәyəәsiniz deyəә diqqəәtli olun. 29 Çünki
Allahımız yandırıb-yaxan alovdur.
------------------------------------------------Bakara 2:61.....Bu (cəәza) onların Allahın
ayəәləәrini inkar etdikləәrinəә…
Al-i İmrân 3:93-94.....93. de: “ƏӘgəәr doğru
danışanlarsınızsa, (düzgün, əәsl) Tövratı gəәtirin
vəә onu oxuyun!” 94. Bundan sonra Allaha qarşı yalan
uyduran şəәxsləәr (yalnız özləәrinəә) zülm edəәnləәrdir!
A'raf 7:37....Allaha iftira yaxan, Onun ayəәləәrini
yalan hesab edəәn kimsəәdəәn daha zalım kim ola
biləәr? …kafir olduqlarına şahidlik edəәcəәkləәr.
Ankebut 29:46-47.....46. deyin… sizəә nazil olana
(Tövrata vəә İnciləә) inanırıq. 47. Bizim
ayəәləәrimizi yalnız kafirləәr inkar edəәrləәr!

17.
Tanrı Sözünün, Vəәhy kitabı iləә Müqəәddəәs Kitabın
tamamlandığını qəәbul edir mi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Vəәhy 22:18-19.....18. Məәn bu kitabın peyğəәmbəәrlik
sözləәrini eşidəәn həәr kəәsəә xəәbəәrdarlıq edirəәm: kim
bunlara bir şey artırarsa, Allah da ona bu kitabda
yazılan bəәlaları artıracaq; 19. kim bu peyğəәmbəәrlik
kitabının f	
  
sözləәrindəәn bir şey götürəәrsəә, Allah da
bu kitabda yazılmış həәyat ağacından vəә müqəәddəәs
şəәhəәrdəәn ona düşəәn payı götürəәcəәk.
------------------------------------------------Al-i İmrân 3:19-20.....19. Allah yanında (haqq
olan) din, əәlbəәttəә, islamdır. Kitab verilmiş
şəәxsləәr (yəәhudiləәr vəә xaçpəәrəәstləәr) ancaq (bu
dinin həәqiqi olduğunu) bildikdəәn sonra
aralarındakı paxıllıq üzündəәn itilafa (ayrılığa)
başladılar. 20. ƏӘgəәr təәslim olarlarsa (islamı
qəәbul edəәrləәrsəә), doğru yola yönəәlmiş olarlar…
Al-i İmrân 3:85.....Kim islamdan başqa bir din
ardınca gedəәrsəә, (o din) heç vaxt ondan qəәbul
olunmaz vəә o şəәxs axirəәtdəә zəәrəәr çəәkəәnləәrdəәn olar!

18.

Qur’an-ı Kəәrimin həәqiqəәtəәn Tanrının Sözü
olduğunun qəәbul olunması üçün, Qur’anın əәvvəәlki
Müqəәddəәs Kitab iləә tamamiləә uyğun olması şəәrtdirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yeşaya 8:20*.....Allahın təәliminəә, şəәhadəәtinəә
sarı dönün! ƏӘgəәr onlar Allahın kəәlamı iləә
danışmasa, onlar üçün nur şəәfəәqi saçmayacaq.
1 Korinfliləәr 14:32-33.....32. Peyğəәmbəәrləәrin
ruhları da peyğəәmbəәrləәrəә tabe olur. 33 Çünki
Allah qarışıqlıq deyil, sülh qaynağıdır.
Müqəәddəәsləәrin bütün cəәmiyyəәtləәrindəә beləәdir.
Qalatiyalılar 1:8.....Amma istəәr biz, istəәrsəә göydəәn
gəәləәn bir məәləәk beləә, bizim sizəә yaydığımız Müjdəәyəә
zidd bir şeyi müjdəә kimi yaysa, ona ləәnəәt olsun!
------------------------------------------------Ahzab 33:40.....Muhəәmməәd… o, Allahın Rəәsulu
(elçisi) vəә peyğəәmbəәrləәrin sonuncusudur.
Kafirun 109:1-6.....1. de: “Ey kafirləәr! 6.
Sizin öz dininiz var, məәnim dəә öz dinim!

19.
Qur’an-ı Kəәrim iləә Müqəәddəәs Kitab arasında
ziddiyyəәtləәr vəә zidd doktrinalar varmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
1 Yəәhya 2:22-23....22. Bəәs yalançı kimdir? İsanın
Məәsih olduğunu inkar edəәn şəәxs! O, Atanı vəә Oğulu
inkar edəәn Məәsih əәleyhdarıdır. 23 Oğulu inkar
edəәn həәr kəәs Ataya da malik deyil, lakin Oğulu
iqrar edəәnf	
   kəәs Ataya da malikdir.
2 Yəәhya 1:9.....Həәddi aşıb Məәsihin təәliminəә sadiq
qalmayan həәr kəәs Allaha malik deyil, həәmin təәliməә
sadiq qalan kəәs isəә həәm Ataya, həәm dəә Oğula malikdir.
------------------------------------------------Şuara 26:196.....Həәqiqəәtəәn, o əәvvəәlkiləәrin
(keçmiş peyğəәmbəәrləәrin) kitablarından mövcuddur.
Fussilet 41:43.....Səәnəә ancaq səәndəәn əәvvəәlki
peyğəәmbəәrləәrəә deyiləәnləәr deyilir.
Şura 42:15.....Bizimləә sizin aranızda heç bir mübahisəә
yoxdur (bizim haqlı olduğumuz göz qabağındadır).

20.
Müqəәddəәs Kitabdaki vəә Qur’an-ı Kəәrimdəәki vəәyh
anlayışı eynidirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
2 Timotey 3:15-16.....15. Müqəәddəәs Yazıları
uşaqlıqdan bilirsəәn. Onlar Məәsih İsaya olan iman
vasitəәsiləә səәnəә xilas gəәtirəәn hikməәt verməәyəә
qadirdir. 16. Bütün Müqəәddəәs Yazılar Allahdan
ilham almış vəә təәlim, məәzəәmməәt, islah, salehlik
təәrbiyəәsi üçün faydalıdır;
2 Peter 1:20-21.....20. Həәr şeydəәn əәvvəәl bunu
bilməәlisiniz ki, Müqəәddəәs Yazılardakı peyğəәmbəәrlik
sözləәrinin heç birini şəәxsəәn şəәrh etməәk olmaz. 21
Çünki heç vaxt peyğəәmbəәrlik insan iradəәsi iləә
qaynaqlanmamışdır, lakin Müqəәddəәs Ruh təәrəәfindəәn
yönəәldiləәn insanlar Allahdan gəәləәn sözləәri söyləәdi.
------------------------------------------------Nisa 4:163-164.....163. Biz Nuha vəә ondan sonrakı
peyğəәmbəәrləәrəә vəәhy göndəәrdiyimiz kimi, səәnəә dəә vəәhy
göndəәrdik. 164. Vəә Allah Musa iləә sözləә danışdı.
En’am 6:19.....Allah şahiddir. Bu Qur’an məәnəә sizi vəә
ona (gəәləәcəәkdəә) yetişəәcəәk kimsəәləәri (qiyaməәtəә qəәdəәr)
xəәbəәrdarlıq edib qorxutmağım üçün vəәhy olundu.

21.	
  
Yəәhudi vəә Xristianlar təәrəәfindəәn Qurani Kəәrim
Allahın Sözü olaraq qəәbul edilirmi? (Müqəәddəәs
Kitab olaraq)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Qanunun Təәkrarı 18:22.....ƏӘgəәr bir peyğəәmbəәr
Rəәbbin adından danışanda dediyi söz həәyata
keçməәzsəә yaxud düz çıxmazsa, bilin ki, onu
f	
  
Rəәbb söyləәməәmişdir.
O peyğəәmbəәrin dedikləәrinin
səәlahiyyəәti yoxdur. Ondan qorxmayın.
Yeşaya 8:20.....ƏӘgəәr onlar Allahın kəәlamı iləә
danışmasa, onlar üçün nur şəәfəәqi saçmayacaq.
------------------------------------------------Nisa 4:82.....Onlar Qur’an barəәsindəә (onun Allah
kəәlamı olması haqqında) düşünməәzləәrmi? ƏӘgəәr o,
Allahdan qeyrisi təәrəәfindəәn olsaydı, əәlbəәttəә, onda
çoxlu ziddiyyəәt (ixtilaf, uyğunsuzluq) tapardılar.
Şura 26:196-197.....196. Həәqiqəәtəәn, o,
əәvvəәlkiləәrin kitablarından mövcuddur. 197.
Məәgəәr İsrail övladı alimləәrinin bilməәləәri onlar
üçün bir dəәlil (sübut) deyilmi?

22.

Allah bir Müqəәddəәs Kitabı göndəәrdiktəәn sonra, o
kitabın bəәzi ayəәləәrini nəәsh edəәrmi? (Nəәsh vəә Məәnsuh)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Zəәbur 89:34.....Öz əәhdimi pozmaram, Dilimdəәn
çıxan sözləәri dəәyişməәrəәm.
Luka 16:17....Amma göyün vəә yerin keçib getməәsi
Qanundan bir nöqtəәnin düşməәsindəәn daha asandır.
Yəәhya 10:35.....Müqəәddəәs Yazı ki pozula bilməәz.
------------------------------------------------Bakara 2:106.....Biz həәr hansı bir ayəәni ləәğv
edir vəә ya onu unutdururuqsa, ondan daha
yaxşısını, yaxud ona bəәnzəәrini gəәtiririk.
Ra'd 13:39.....Allah (həәmin kitabdan) istəәdiyi
şeyi məәhv edəәr, istəәdiyini dəә sabit saxlayar.
Nahl 16:101.....Biz bir ayəәnin yerinəә digəәr bir
ayəәni gəәtirdikdəә– Allah nəә nazil etdiyini Özü
daha yaxşı bilir – “Səәn ancaq bir iftiraçısan
(Allahın adından yalan uydurursan!)” – deyəәrləәr.
İsra 17:86.....ƏӘgəәr istəәsəәydik, səәnəә vəәhy
etdiyimizi (qəәlbindəәn) çıxardıb aparardıq.

23.
ƏӘgəәr Qur’an-ı Kəәrim bu dünyanın aləәmi təәrəәfindəәn
endirildi isəә vəә bəәzi cinləәr bunu təәsdiq
edibləәrsəә, bu onun Tanrı təәrəәfindəәn
göndəәrildiyinəә bir sübut olabiləәrmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yəәhya 14:30.....Daha sizinləә çox danışmayacağam,
çünki bu dünyanın hökmdarı gəәlir. Onun Məәnim
f	
   bir səәlahiyyəәti yoxdur.
üzəәrimdəә heç
2 Korinfliləәr 4:4.....Onları bu dövrün allahıc korazehin
etdi ki, Allahın surəәti olan Məәsihin ehtişamlı
Müjdəәsinin işığı imansızların üzəәrinəә doğmasın.
------------------------------------------------Fatih 1:2.....Həәmd olsun Allaha – aləәmləәrin Rəәbbinəә.
Yunus 10:37.....Bu Qur’an Allahdan başqasına
yalandan aid ediləә bilməәz. Onun aləәmləәrin Rəәbbi
təәrəәfindəәn nazil edilməәsinəә heç bir şübhəә yoxdur!
Ahkaf 46:29-30.....29. (Ya Peyğəәmbəәr!)… cini Qur’anı
dinləәməәk üçün səәnin yanına göndəәrmişdik. 30. Onlar
dediləәr: əәvvəәlkiləәri (Tövratı, İncili, Zəәburu) təәsdiq
edəәn, haqqa vəә düz yola yönəәldəәn bir Kitab dinləәdik!

24.
Tanrının bir Müqəәddəәs Kitabının Şeytan təәrəәfindəәn
göndəәrilməәdiyinəә dair davamlı olaraq söyləәnməәsinəә
ehtiyac varmıdır?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Matta 7:15-16.....15. Yalançı peyğəәmbəәrləәrdəәn özünüzü
gözləәyin! 16. Onları bəәhrəәləәrindəәn tanıyacaqsınız.
Yəәhya 8:44 & 46.....44 Siz atanız iblisdəәnsiniz…
O, başlanğıcdan qatil idi… yalançıdır vəә yalanın
atasıdır. 46. Sizdəәn kim sübut edəәr ki, Məәn bir
günah etmişəәm?
------------------------------------------------Sebe 34:8 & 46.....8. Görəәsəәn, o, Allaha qarşı
özündəәn yalan uydurur, yoxsa bir dəәliliyi var?” 46.
Xeyr… yoldaşınızda heç bir divanəәlik əәsəәri yoxdur.
Tekvir 81:22 & 25.... 22. Həәqiqəәtəәn, sizin
dostunuz divanəә deyildir! 25. O (Qur’an) da
məәl’un Şeytanın sözü deyildir.
Qeyd: Məәhəәmməәd özü üçün cine tutulmadığı vəә ya
dəәli olmadığı haqqında tez-tez iddia da ederdi:
Ayrıca baxın. 15: 6-7, 23:70, 37:36, 44:14 & 68:51.

Tanrı vəә Allah Haqqında
25.
Yəәhudiləәr, Xristianlar vəә Müsəәlmanlar “Tek”
Allahamı inanırlar? (Vahdet-i Vücûd)
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Qanunun Təәkrarı 6:4.....Dinləә, ey israil!
Allahımız Rəәbb yeganəә Rəәbdir.
f	
  
Mark 12:29.....Allahımız
Rəәbb yeganəә Rəәbdir.
Efesliləәr 4:6....hamının Allahı vəә Atası birdir.
1 Timotey 2:5.....Çünki bir Allah vəә Allahla
insanlar arasında bir Vasitəәçi vardır. O, İnsan
olan Məәsih İsadır.
Yaqub 2:19.....Səәn Allahın bir olduğuna inanırsansa,
yaxşı edirsəәn. Cinləәr dəә buna inanır vəә əәsirləәr!
------------------------------------------------Bakara 2:163.....Sizin tanrınız bir olan
Allahdır, Ondan başqa tanrı yoxdur.
Nahl 16:22 & 51.....22. Siz tanrınız bir olan
Allahdır. 51. Allah beləә buyurdu: “İki tanrı
qəәbul etməәyin. O (Allah) yalnız təәk bir tanrıdır.
İhlas 112:1.....de: “O Allah birdir”.

26.
Qur’an-ı Kəәrimdəә olan Allahın Esmaül Hünsada yer
alan şəәxsi vəә sübutu sifəәtləәrin bir çoxu Müqəәddəәs
Kitabdaki sifəәtləәrləә oxşarlıq vardırmı?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yeşaya 40:28.....Məәgəәr səәn bilmirsəәn? Məәgəәr
eşitməәmisəәn? Rəәbb əәbəәdi Allahdır, Odur bütün
dünyanı yaradan. Nəә yorulur, nəә taqəәtdəәn düşür,
Onun ağlı dəәrkedilməәzdir.
------------------------------------------------Bakara 2:255.....Onun kürsünü (elmi, qüdrəәt vəә
səәltəәnəәti) göyləәri vəә yeri əәhatəә etmişdir.
Bunları mühafizəә etməәk Onun üçün heç dəә çəәtin
deyildir. ƏӘn uca, əәn böyük varlıq da Odur!
Kahf 18:45.....Allah həәr şeyəә (həәr şeyi yaratmağa
vəә məәhv etməәyəә) qadirdır!
Haşhr 59:23..... O Özündəәn… ixtiyar sahibi, müqəәddəәs
olan, salamatlıq, əәmin-amanlıq bəәxş edəәn, göz-qulaq
olub qoruyan, yenilməәz qüdrəәt sahibi, məәcbur etməәyəә
qadir olan, (həәr şeydəәn) böyük olan Allahdır.

27.
Müqəәddəәs Kitabdakı “Tanrı” anlayışı iləә Qur’an-ı
Kəәrimdəәki “Allah” anlayışı eynidirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Çıxış 3:14-15.....14. Allah Musaya dedi: Var Olan
Məәnəәm» 15. Atalarınızın Allahı, İbrahimin Allahı,
İshaqın Allahı vəә Yaqubun Allahı Rəәbb məәni sizin
yanınıza göndəәrdi”. Adım əәbəәdi olaraq budur Qoy
f	
   nəәsləә beləә xatırlasınlar.
Məәni nəәsildəәn
1 Yəәhya 5:20.....Bunu da bilirik ki, Allahın Oğlu
gəәlib bizəә Haqq Olanı tanımaq üçün dəәrrakəә verdi.
Biz dəә Haqq Olanda, Onun Oğlu İsa Məәsihdəәyik.
Həәqiqi Allah vəә əәbəәdi həәyat Odur.
------------------------------------------------Şuara 26:26.....“O sizin dəә, ulu babalarınızın
(keçmiş atalarınızın) da Rəәbbidir!”
Ankebut 29:46.....deyin: “Biz həәm özümüzəә nazil
olana (Qur’ana), həәm dəә sizəә nazil olana (Tövrata
vəә İnciləә) inanırıq. Bizim dəә Allahımız, sizin dəә
Allahınız birdir. Biz yalnız ona təәslim olanlarıq!”
Saffat 37:126.....Həәm sizin Rəәbbiniz, həәm dəә
(sizdəәn) əәvvəәlki atalarınızın Rəәbbi olan Allahım.
Şurâ 42:15.....Bizimləә sizin aranızda heç bir mübahisəә
yoxdur (bizim haqlı olduğumuz göz qabağındadır).

28.
Allahın şəәxsi, əәbəәdi vəә dəәyişməәyəәn adı “Yahve”dirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Çixiş 3:14-15.....14. «Var Olan Məәnəәm»… Sonra
dedi: “‹Məәnəәm› deyəәn sizin yanınıza məәni
göndəәrdi”» 15. O, Musaya beləә dedi: «İsrail
övladlarına söyləә... Adım əәbəәdi olaraq budur.
Yəәhya 8:24 & 58.....24. Buna görəә dəә sizəә
“günahlarınız içindəә öləәcəәksiniz” dedim. ƏӘgəәr
inanmasanız ki, O Məәnəәm, günahlarınız içindəә
öləәcəәksiniz»...58... İsa onlara dedi: «Doğrusunu,
doğrusunu sizəә deyirəәm: İbrahim olmazdan qabaq
Var Olan Məәnəәm».
------------------------------------------------A'raf 7:180.....En güzel isimler Allah’ındır.
İsra 17:110.....Hangisiyle çagırsanız, nihayet en
güzel isimler O’nundur.
Taha 20:8.....Allah ki… en güzel isimler O’nundur.

29.
Müqəәddəәs Kitablarda, Tanrı ya da Allahın müqəәddəәs
olduğu öyrəәdilirmi? (ƏӘl Quddüs)
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yeşaya 6:3.....Biri o birini səәsləәyib deyirdi:
«Ordular Rəәbbi müqəәddəәsdir, müqəәddəәsdir, müqəәddəәsdir!
Bütün yer üzü Onun əәzəәməәti iləә doludur»
Yeşaya 40:25.....«Bəәs Məәni onda kiməә bəәnzəәdəәrsiniz
f	
   oxşayım?» Deyir Müqəәddəәs Olan.
ki, Məәn ona
Yeşaya 57:15.....ƏӘbəәdi yaşayan, adı müqəәddəәs Olan
Beləә deyir: «Məәn yüksəәk vəә müqəәddəәs yerdəә yaşadığım…
Vəәhy 4:8.....«Var Olmuş, Var Olan vəә Gəәlməәli Olan
Külli-ixtiyar Rəәbb Allah Müqəәddəәsdir, müqəәddəәsdir,
müqəәddəәsdir!».
------------------------------------------------Haşhr 59:23.....O Özündəәn… müqəәddəәs olan… Allahdır.
Cuma 62:1.....hökmdarı (sahibi), müqəәddəәs (pak),
yenilməәz qüvvəәt, hikməәt sahibi olan Allahı…

30.

Allah özünü “Ata” sifəәtiyləә tanıdırmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yeşaya 63:16.....Səәnsəәn Atamız. İbrahim bizi
tanımasa da, İsrail bizim kim olduğumuzu bilməәsəә
dəә, Atamız Səәnsəәn, ya Rəәbb, ƏӘzəәldəәn bəәri adın
«Bizi Satınalan»dır.
Matta 5:44-45 & 48.....44. düşməәnləәrinizi sevin,
sizi təәqib edəәnləәr üçün dua edin. 45 Beləә ki siz
göyləәrdəә olan Atanızın övladları olasınız... 48.
Ona görəә dəә Səәmavi Atanız kamil olduğu kimi siz
dəә kamil olun.
Matta 6:9 & 14.....9. 	
  Buna görəә siz beləә dua
edin: “Göyləәrdəә olan Atamız, Adın müqəәddəәs
tutulsun, 14. Səәmavi Atanız da sizi bağışlayar.
Yəәhya 8:41.....	
  bizim bir Atamız var, O da Allahdır».
------------------------------------------------En'am 6:101.....Allahın necəә övladı ola biləәr ki,
Onun heç bir yoldaşı (zövcəәsi) yoxdur.
Furkan 25:2.....O (Özünəә) heç bir övlad
götürməәmişdir.
Cin 72:3.....O Özünəә nəә bir zövcəә götürmüşdür, nəә
dəә bir uşaq!

31.
Allah ya da Tanrı qürurlu olub, Qürur Onun
sifəәtləәrindəәn biri olabləәrmi? (ƏӘl-Mütəәkəәbbir)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Zəәbur 101:5....Yuxarıdan baxan lovğa insana dözəә
bilməәrəәm.
Süleymanın Məәsəәlləәri 6:16-17.....16. Rəәbbin zəәhləәsi
altı şeydəәn gedir… 17. Təәkəәbbürləә baxan gözləәr…
f	
  
1 Peter 5:5.....	
  
Dünyaya qalib gəәləәn kimdir?
ƏӘlbəәttəә ki, İsanın Allahın Oğlu olmasına inanan!
1 Yəәhya 2:16.....Çünki dünyada olan həәr şey –
cismani ehtiraslar, acgözlük vəә dünya malına görəә
təәkəәbbür Atadan yox, dünyadan gəәlir.
------------------------------------------------Haşır 59:23.....O Özündəәn başqa heç bir tanrı
olmayan… böyük (‘ƏӘl-Mütəәkəәbbir’) olan Allahdır.

32.
Allah, Özünü insanlara bir başa “Xilaskar”
sifəәtiyləә tanıdırmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yeşaya 43:3 & 11.....3. Çünki Məәn səәnin Allahın
Rəәbbəәm, İsrailin Müqəәddəәsiyəәm, Səәnin Xilaskarınam.
11. Məәnəәm Rəәbb, yalnız Məәnəәm, Məәndəәn başqa
qurtarıcı yoxdur.
Huşəә 13:4..	
  ...Ancaq Səәni Misir torpağından
çıxaran Allahın Rəәbb Məәnəәm. Səәn Məәndəәn başqa allah
tanımamalısan, Çünki Məәndəәn başqa xilaskar yoxdur.
Luka 2:11.....Bu gün Davudun şəәhəәrindəә sizin üçün
Xilaskar doğuldu. Bu, Rəәbb Məәsihdir.
Titəә 2:10-13.....10.	
  	
  Beləәlikləә, Xilaskarımız
Allahın təәlimini həәr cəәhəәtdəәn cazibəәli etsinləәr.
13. Bu əәrəәfəәdəә bəәxtiyarlıq gəәtirəәn ümidimizin
gerçəәkləәşməәsini, ulu Allah vəә Xilaskarımız İsa
Məәsihin izzəәtinin zühurunu gözləәyəәk.
Titəә 3:4....	
  Amma Xilaskarımız Allah xeyirxahlığını
vəә insana olan sevgisini açıq göstəәrdiyi zaman…
Yəәhuda 1:25.....	
  Xilaskarımız, yeganəәh Allaha
Rəәbbimiz İsa Məәsih vasitəәsiləә əәzəәldəәn bəәri, indi
vəә əәbəәdi olaraq izzəәt, əәzəәməәt, qüdrəәt vəә
əәlahiyyəәt olsun! Amin.
------------------------------------------------Qeyd: Xilaskar sifəәti Quranda yoxdur.

33.
Allah Özünü ifadəә edəәndəә, Özü haqqında birinci
şəәxs olaraq “Biz” ifadəәsindəәn istifadəә edirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yaradılış 1:26....	
  Sonra Allah dedi: «Öz
surəәtimizəә vəә bəәnzəәrimizəә görəә insanı yaradaq.
Yaradılış 11:6-7.....6. Rəәbb dedi:.. 7.	
  Gəәlin
aşağı enib orada onların dilini qarışdıraq…
f	
  
Yəәhya 17:11.....Ey
Müqəәddəәs Ata, onları Məәnəә
verdiyin adınla qoru ki, Bizim kimi bir olsunlar.	
  
------------------------------------------------Zariyat 51:47.....Biz göyü qüdrəәtimizləә yaratdıq
vəә Biz onu genişləәndirməәkdəәyik.
Vakia 56:57-59.....57. Biz sizi (yoxdan) yaratdıq.
59. Ondan (insan) yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?!
Tahrim 66:12.....Biz libasının yaxasından ona Öz
ruhumuzdan üfürdük.
İnsan 76:23.....Biz Qur’anı səәnəә təәdricləә (ayəәayəә, surəә-surəә) nazil etdik.

34.
Allahın Üçlüyü (Ata, Oğul, Müqəәddəәs Ruh) anlayışı
qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yaradılış 11:6-7.....6. Rəәbb dedi:.. 7.	
  Gəәlin
aşağı enib orada onların dilini qarışdıraq ki,
birbirlerinin dilini başa düməәsinləәr.
Matta 28:17-20.....17.	
  İsa… 20. Beləәlikləә, gedin,
bütün milləәtləәri Məәnim şagirdim edin; onları Ata,
Oğul vəә Müqəәddəәs Ruh adı iləә vəәftiz edin.
Efesliləәr 4:4-6.....	
  4.	
  	
  bəәdəәn bir, Ruh bir, 5.
Rəәbb bir… 6. hamının Allahı vəә Atası birdir.
-----------------------------------------------Al-i İmrân 3:64.....Söyləә: “Ey kitab əәhli… “Allahdan
başqasına ibadəәt etməәyəәk. Ona şəәrik qoşmayaq vəә
Allahı qoyub bir-birimizi Rəәbb qəәbul etməәyəәk!”
Nisa 4:171.....İsa əәl-Məәsih ancaq Allahın
peyğəәmbəәri, Məәryəәməә çatdırdığı bir söz vəә Onun
təәrəәfindəәn olan bir ruhdur. “üçdür” deməәyin.
Həәqiqəәtəәn, Allah təәk bir tanrıdır.
Maide 5:72-73.....72. “Allah Məәryəәm oğlu Məәsihdir!” –
deyəәnləәr kafir oldular. 73. “Allah üçün
üçüncüsüdür!” – deyəәnləәr, əәlbəәttəә, kafir olmuşlar.

35.
Allah İsaya səәhv bir şey bəәyan etdiyini deyib: İsanın
bunu inkâr etməәsi doğru bir ehtimal ola biləәrmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yəәhya 8:46....sizden 	
  kim sübut edəәr ki, Məәn bir
günah etmişəәm?.
Titəә 1:2....	
  Allah yolu əәbəәdi həәyat ümidinəә
əәsaslanır. Bu ümidi yalan danışmayan Allah zaman
f	
   əәvvəәl vəәd etmişdi.
başlamazdan
1 Peter 2:21-22....21. Çünki Məәsih dəә sizin üçün
əәzab çəәkdi vəә sizəә nümunəә oldu… 22. O heç bir
günah etməәdi, Ağzından hiyləә sözü çıxmadı.
------------------------------------------------Ma’ida 5:116.....Xatırla ki, o zaman (qiyaməәt günü)
Allah beləә buyuracaq: “Ya Məәryəәm oğlu İsa! Səәnmi
insanlara: “Allahla yanaşı, məәni vəә anamı da özünüzəә
tanrı bilin!” – demişdin? “(İsa cavabında) deyəәcəәk:”
Səәn pak vəә müqəәddəәssəәn! Haqqım çatmayan bir şeyi
deməәk məәnəә yaraşmaz. ƏӘgəәr bunu məәn demiş olsaydım,
Səәn onu mütləәq biləәrdin… qeybləәri biləәn ancaq Səәnsəәn!

36.
Allah insanlardan uzaq duraraq, tarixin gedişatına
müdaxiləә edəәrəәk Öz barmaq izini qoyarmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Çıxış 13:22.....Gündüzləәr bulud dirəәyi, gecəәləәr
isəә od dirəәyi xalqın önündəәn ayrılmadı.
Çıxış 16:10.....	
  Harun bütün İsrail övladlarının
icması iləә danışdığı vaxt onlar səәhraya baxıb
Rəәbbin əәzəәməәtinin buludda göründüyünü gördüləәr.
1 Şamuel 12:16-19.....16.	
  dayanın, Rəәbbin gözünüz
önündəә edəәcəәyi bu böyük hadisəәni görün 18. vəә
Rəәbb o gün göy gurladıb yağış yağdırdı.
------------------------------------------------En’am 6:37-38.....35. dediləәr: “Məәgəәr ona (Peyğəәmbəәrəә)
Rəәbbindəәn bir mö’cüzəә endirilməәli deyildimi?” De:
“Allah mö’cüzəә endirməәyəә qadirdir. Lakin onların çoxu
bilməәz! 38. Biz Kitabda (Qur’anda) heç bir şeyi
nəәzəәrdəәn qaçırmadıq (əәskiltməәdik).
Taha 20:133.....dediləәr: “Nəә üçün o (Muhəәmməәd)
Rəәbbindəәn bizəә bir mö’cüzəә gəәtirmir?” Məәgəәr
onlara əәvvəәlki (ilahi) kitablarda olanların
bəәyanı gəәlməәdimi?!

37.
Allah Özünü cism şeklindəә göstəәrəә biləәrmi? (Allah
görüləә biləәrmi?) (Ru’yetullah)
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Çıxış 33:11-15 & 18-23.....11. Rəәbb Musa iləә üz-üzəә,
dostu iləә söhbəәt etdiyi kimi danışardı. 18.
Musa… dedi: «izzəәtini məәnəә göstəәr». 19. Rəәbb
dedi: «Məәn bütün xeyirxahlığımı Səәnin qarşından
f	
   23. səәn Məәni arxadan görəәcəәksəәn,
keçirəәcəәyəәm…
amma üzümü görməәyəәcəәksəәn».
Saylar 12:7-8.....7. Qulum Musa… Üzbəәüz açıq
danışaram vəә O, Rəәbbin surəәtini görür. Nəә üçün
qorxmayaraq qulum Musadan gileyləәndiniz?
Matta 5:8....	
  ürəәyi təәmiz olanlar.	
  Allahı görəәcəәk.
------------------------------------------------En'am 6:103.....Gözləәr Onu (görüb) dəәrk etməәz. O,
ləәtifdir (cismlikdəәn uzaqdır)…
A'raf 7:143.....Musa… “Ey Rəәbbim! Özünü
(camalını) məәnəә göstəәr. Səәnəә baxım!” – dedi.
Allah: “Səәn Məәni əәsla görəә bilməәzsəәn.

38.
Allah insanlara vəәyh (yazılmış vəәhy) xaricindəә
danışarmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yoel 2:28....Ondan sonra isəә Bütün bəәşr üzəәrinəә
Ruhumu tökəәcəәyəәm. Oğullarınız vəә qızlarınız
peyğəәmbəәrlik edəәcəәk, ağsaqqallarınız röyalar,
cavanlarınızsa görüntüləәr görəәcəәk.
1 Korinfliləәr 14:1-3.....1. 	
  Məәhəәbbəәtin ardınca
gedin vəә ruhani əәnamları, xüsusiləә, peyğəәmbəәrlik
əәnamını səәyləә istəәyin. 2. Çünki naməәlum dildəә
danışan, adamlarla yox, Allahla danışır. Onu heç
kim başa düşmür. O, Ruh vasitəәsiləә sirləәr
söyləәyir. 3. Peyğəәmbəәrlik edəәnsəә adamlarla onları
ruhəәn inkişaf etdirməәk, həәvəәsləәndirməәk vəә təәsəәlli
verməәk üçün danışr… vəә «Allah, həәqiqəәtəәn,
aranızdadır!» deyib nida edəәcəәk.
------------------------------------------------Şura 42:51.....Heç bir bəәşəәr övladına Allahla
danışmaq müyəәssəәr olmaz… Allah qeyri-maddidir,
zaman vəә məәkan xaricindəәdir. Allahla onlar
arasında minləәrləә zülməәt vəә nur pəәrdəәsi vardır.

39.
Fani insanlar, Uca Allah iləә bir münasibəәt qurub,
Tanrının övladları olaraq Onu şəәxsəәn tanıya
biləәrləәrmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Qalatiyalılar 4:6-7.....6.	
  Övladlar olduğunuz
üçün Allah Öz Oğlunun «Abba, Ata!» deyəәrəәk nida
edəәn Ruhunu ürəәkləәrimizəә göndəәrdi. 7 Buna görəә dəә
səәn artıq f	
  
köləә deyil, övladsan.
1 Yəәhya 3:1-2.....1. Görün Ata bizəә necəә məәhəәbbəәt
göstəәrib ki, biz Allahın övladları adlanırıq!
Doğrudan da, beləәyik! 2. Ey sevimliləәr, indi biz
Allahın övladlarıyıq.
------------------------------------------------Maide 5:18.....Yəәhudiləәr vəә xaçpəәrəәstləәr dediləәr:
“Biz Allahın oğulları vəә sevimliləәriyik”. (Onlara)
de: “Bəәs onda Allah nəә üçün günahlarınıza görəә sizəә əәzab
verir?” Xeyr, siz dəә Onun yaratdığı bir bəәşəәrsiniz.
Qeyd: ƏӘksinəә, Allah insanlara yaxındır: Baxın.
ƏӘnfal 8:24, Hud 11:90 & 92 & Qaf 50:16.

40.
Allahın məәhəәbbəәti şəәrtsizdirmi? (el-Vedud)
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Romalılar 3:24.....	
  vəә Onun lütfü iləә dəә Məәsih
İsada satın alınmağa nail olaraq bir həәdiyyəә kimi
saleh sayılır.
Romalılar 5:5-8.....6.	
  	
  Biz həәləә gücsüz ikəәn Məәsih
müəәyyəәn zamanda allahsız adamların uğrunda öldü.
8. Lakin Allah bizəә olan məәhəәbbəәtini bununla
sübut edir ki, biz həәləә günahkar ola-ola Məәsih
bizim uğrumuzda öldü.
1 Yəәhya 4:10.....O bizi sevdi vəә Öz Oğlunu bizim
günahlarımıza görəә kəәffarəә qurbanı olaraq göndəәrdi.
Vəәhy 22:17.....	
  arzu edəәn həәyat suyunu müftəә götürsün.
------------------------------------------------Bakara 2:195.....Allah yaxşılıq edəәnləәri sevir.
Bakara 2:276....Allah kafiri, günahkarı sevməәz.
Al-i İmrân 3:57.....Allah zülm edəәnləәri sevməәz!
Al-i İmrân 3:159.....Allah təәvəәkkül edəәnləәri sevəәr!
Nısa 4:107.....Allah günaha batmış xaini sevməәz!
Saf 61:4.....Allah Öz yolunda möhkəәm divar kimi
səәf çəәkib döyüşəәnləәri sevəәr!

41.
Allah, Özünəә inanan insanları təәkcəә “qulları”
olaraqmı görür?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yəәhya 15:15.....Artıq sizəә qul demirəәm, çünki qul
ağasının nəә etdiyini bilmir. Məәn sizəә dost deyirəәm.
1 Peter 2:9.....	
  Amma siz seçilmiş nəәsil,
Padşahın kahin dəәstəәsi, müqəәddəәs milləәt, Allaha
f	
   xalqsınız. Sizi qaranlıqdan Öz
məәxsus olan
heyrəәtamiz nuruna çağıran Allahın çox gözəәl
işləәrini elan etməәk üçün seçilmisiniz.
------------------------------------------------Bakara 2:23.....ƏӘgəәr bəәndəәmizəә (Muhəәmməәdəә)…
İsra 17:65.....Doğrusu, Məәnim (mö’min) bəәndəәləәrim
üzəәrindəә səәnin heç bir hökmün ola bilməәz.
Zülmer 39:16.....Allah Öz bəәndəәləәrini bununla (bu
əәzabla) qorxudur. Ey bəәndəәləәrim! Məәndəәn qorxun!

42.
Allah, insanlar arasında ayrı-seçkilik edəәrmi?
(Bir insanı digəәrindəәn üstün hesab edəәrmi?)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Qanunun Təәkrarı 10:17....O təәrəәfkeşlik etməәyəәn,
rüşvəәt almayan, böyük, qüdrəәtli, zəәhmli Allahdır.
Mark 12:14......İsaya dediləәr: «Müəәllim, biz bilirik
ki, Səәn etibarlı adamsan vəә heç kiməә təәrəәfkeşlik
etmirsəәn. Çünki insanlar arasında fəәrq qoymursan
vəә Allahın yolunu həәqiqəәtəә görəә öyrəәdirsəәn.
Qalatiyalılar 3:28....	
  Artıq Yəәhudi iləә Yunan,
qulla azad, kişi iləә qadın arasında fəәrq yoxdur.
Çünki hamınız Məәsih İsada birsiniz.
Efesliləәr 6:9.....	
  Bilin ki, onların da, sizin dəә
Ağanız göyləәrdəәdir vəә O, insanlar arasında
təәrəәfkeşlik etməәz.
------------------------------------------------Nisa 4:34.....Kişiləәr qadınlar üzəәrindəә ixtiyar…
En'am 6:165.....sizi yer üzünün varisləәri təә’yin edəәn,
dəәrəәcəәləәrəә görəә birinizi diğəәrinizdəәn üstün edəәn Odur.
Nahl 16:71..... Allah ruzi baxımından birinizi
digəәrinizdəәn üstün etmişdir.
Ahzab 33:50.....Ya Peyğəәmbəәr! qəәniməәt cariyəәləәri…
qızlarını… qadını… digəәr mö’minləәrəә deyil, yalnız
səәnəә məәxsus olmaq üzrəә - səәnin üçün halal etdik.

43.
Allah bəәzi günahkârlardan xüsusiləә nifrəәt edəәrəәk
onların cəәhəәnnəәməә getməәləәrini istəәyəәrmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yezekel 18:23 & 32.....23.	
  Xudavəәnd Rəәbb bəәyan
edir: “Eləә bilirsiniz ki, Məәn pis adamın
ölümündəәn zövq alıram? istəәyirəәm ki, o öz
yolundan dönsün vəә yaşasın 32. dönün vəә yaşayın”.
f	
  
2 Peter 3:9.....Bəәziləәri
bunu gecikməә sayar, amma
Rəәbb vəәdini yerinəә yetirməәkdəә gecikməәz, lakin sizəә
görəә səәbir edir. Çünki O heç kəәsin həәlak olmasını
istəәmir, amma həәr kəәsin tövbəә etməәsini istəәyir.
------------------------------------------------Maide 5:41 & 49.....41. Onlar eləә kəәsləәrdir ki,
Allah onların ürəәkləәrini təәmizləәməәk istəәməәmişdir.
49. bil ki, Allah onları bəә’zi günahlarına görəә
müsibəәtəә düçar etməәk istəәyir.
Tevbe 9:55.....Allah onlarla ancaq münafiqləәrəә
dünyada əәzab verməәk, kafir olduqları halda,
canlarını almaq istəәr.
İsra 17:46.....onların qəәlbləәrinəә pəәrdəә çəәkib
qulaqlarına əәngəәl qoyduq (kar etdik).

44.

Allahın təәbiəәtindəә həәm “yaxşılıq” həәm dəә “pislik”
varmı? (Xeyir vəә Şəәr)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yeremya 29:11.....Çünki sizin barəәnizdəә olan
fikirləәrimi Özüm bilirəәm” Rəәbb beləә bəәyan edir.
“Məәn sizin pisliyiniz deyil, salamatlığınız barəәdəә
düşünürəәm ki, sizəә ümidli bir gəәləәcəәk verim.
Yaqub 1:13....	
  Sınağa düşəәndəә qoy heç kim «Allah
məәni sınağa çəәkir» deməәsin. Çünki Allah pislikləә
sınağa çəәkilmir vəә Özü dəә heç kimi sınağa çəәkmir.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Allah… bir çoxlarını zəәlaləәtəә salır.
Nisa 4:78.....bir pislik üz verdikdəә isəә… de:
“Hamısı Allahdandır”.
Maide 5:14 & 64.....14. “Biz xaçpəәrəәstik”,
deyəәnləәrdəәn… Biz dəә aralarına qiyaməәt gününəә qəәdəәr
davam edəәcəәk əәdavəәt vəә kin saldıq. 64. Yəәhudiləәr… kin…
Enbiya 21:35.....Biz sizi şəәr vəә xeyirləә
imtahana çəәkəәrik.

45.
Allah əәn böyük hiyləә quran olaraq hesab ediləә
biləәrmi? (Makir)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Habaqquq 1:13.....Səәnin gözləәrin çox təәmizdir,
ġəәri görəәn gözün yoxdur, Pis əәməәlləәrəә dözəә
bilmirsəәn. Axı niyəә susursan?
Yaqub 1:13 & 17.....13.	
  Sınağa düşəәndəә qoy heç
kim «Allahf	
   məәni sınağa çəәkir» deməәsin.	
  Çünki
Allah pislikləә sınağa çəәkilmir vəә Özü dəә heç kimi
sınağa çəәkmir 17.	
  həәr yaxşı bəәxşiş vəә həәr kamil
həәdiyyəә yuxarıdan, Özündəә heç bir dəәyişiklik ya
dönüklük kölgəәsi olmayan nurlar Atasından gəәlir.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54.....Allah (bütün) hiyləәgəәrləәrdəәn
təәdbirlidir (“makirdir”).
Neml 27:50.....Onlar bir hiyləә qurdular. Biz… dəә…

46.
Allah, fəәrqli inanctaki insanların ürəәyinəә kin vəә
nifrəәt hissi qoyarmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yeremya 29:11.....Çünki sizin barəәnizdəә olan
fikirləәrimi Özüm bilirəәm” Rəәbb beləә bəәyan edir.
“Məәn sizin pisliyiniz deyil, salamatlığınız
barəәdəә düşünürəәm ki, sizəә ümidli bir gəәləәcəәk verim.
Habaqquq 1:13.....Səәnin gözləәrin çox təәmizdir,
ġəәri görəәn gözün yoxdur, Pis əәməәlləәrəә dözəә
bilmirsəәn. Axı niyəә susursan?.
Yaqub 1:13....Sınağa düşəәndəә qoy heç kim «Allah
məәni sınağa çəәkir» deməәsin.	
  Çünki Allah pislikləә
sınağa çəәkilmir vəә Özü dəә heç kimi sınağa çəәkmir.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Onlar ürəәyindəә məәrəәz (nifaq vəә
həәsəәd məәrəәzi) var. Allah onların (şəәkk, kin vəә
nifiq) məәrəәzini daha da artırar.
Nisa 4:88.....Siz Allahın azdırdığı kimsəәni doğru
yolamı gəәtirməәk istəәyirsiniz? Allahın sapdırdığı
kimsəә üçün heç bir (doğru) yol tapa bilməәzsəәn!
Maide 5:64.....Yəәhudiləәr… Biz onların arasında
qiyaməәt gününəә qəәdəәr davam edəәcəәk düşməәnçılik vəә
kin saldıq.

47.
Allah bəәzi insanları qəәlbləәrini daşlaşdırıb
onları yoldan azdıqmaq istəәyəәrmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Matta 18:14.....Beləәcəә bu kiçikləәrdəәn birinin beləә,
həәlak olması göyləәrdəә olan Atanızın iradəәsi deyil.
1 Timotey 2:3-4.....3. Çünki bu yaxşıdır vəә
Xilaskarımız Allahı razı salır. 4 O bütün insanların
xilas olub f	
  
həәqiqəәti dəәrk etməәsini istəәyir.
Yaqub 1:13.....Sınağa düşəәndəә qoy heç kim «Allah
məәni sınağa çəәkir» deməәsin.	
  Çünki Allah pislikləә
sınağa çəәkilmir vəә Özü dəә heç kimi sınağa çəәkmir.
------------------------------------------------Bakara 2:7 & 26.....7. Allah onların ürəәyinəә vəә
qulağına möhür vurmuşdur. Gözləәrindəә dəә pəәrdəә
vardır. 26. Allah… bir çoxlarını zəәlaləәtəә salır.
Nisa 4:119 & 155.....119. sapdıracaq… 155. vəә
Allahın yaratdıqlarını dəәyişdirməәyi əәmr edəәcəәyəәm!
Maide 5:13.....onları… ürəәkləәrini səәrtləәşdirdik.

48.
Allah Öz keyfinəә görəәmi davranır?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Saylar 23:19.....	
  Allah insan deyil ki,	
  Yalan
söyləәsin, Bəәşəәr oğlu deyil ki, Fikrini
dəәyişdirsin. Dediyini həәyata keçirməәzmi? Verdiyi
sözü yerinəә yetirməәzmi?
Zəәbur 119:90.....Səәdaqəәtin nəәsildəәn-nəәsləә çatır…
Malaki 3:6.....	
  «Məәn Rəәbbəәm vəә heç vaxt
dəәyişmirəәm. Siz bunun üçün məәhv olmadınız…!
2 Timotey 2:13.....	
  Biz sadiq qalmasaq da, O sadiq
qalacaq. Çünki Öz təәbiəәtinəә zidd davrana bilməәz».
Titəә 1:2.....	
  Allah yolu əәbəәdi həәyat ümidinəә
əәsaslanır. Bu ümidi yalan danışmayan Allah…
İbraniləәr 10:23.....Ümid verəәn əәqidəәdəәn möhkəәm
tutaq, çünki vəәd verəәn Allah sadiqdir.
------------------------------------------------Hud 11:106-107.....(Cəәhəәnnəәmdəә) qalacaqlar.
Rəәbbinin istəәdiyi istisna olmaqla… Rəәbbin
istəәdiyini edəәndir.
Hac 22:14.....Allah istəәdiyini edəәr.
Fatir 35:8.....Allah istəәdiyini zəәlaləәtəә,
istəәdiyini dəә doğru yola salar.

49.
Allahın əәzəәli şəәriatına görəә Allah, Özündəәn başqa
bir varlığa səәcdəә edilməәsini qadağa etmişdirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Çıxış 20:3-5.....3.	
  Məәndəәn başqa allahların olmasın.
5.	
   Beləә şeyləәrəә səәcdəә qılaraq ibadəәt etməә.	
  Çünki
Məәn, səәnin Allahın Rəәbb, qısqanc Allaham.
Qanunun Təәkrarı 5:7-9.....7.	
  Məәndəәn başqa
allahlarınf	
   olmasın Özün üçün heç bir oyma büt,
nəә… heç birinin surəәtini düzəәltməә. 9. Çünki Məәn
səәnin Allahın Rəәbb qısqanc Allaham.
Vəәhy 22:8-9.....8. ikinci məәləәk şeypurunu çaldı.
Onda sanki böyük bir dağ odla yanaraq dəәnizin
içinəә atıldı. Dəәnizin üçdəә biri qana döndü. 9
Dəәnizdəә olan canlı məәxluqların üçdəә biri öldü.
Gəәmiləәrin dəә üçdəә biri məәhv oldu.
------------------------------------------------İsra 17:22-23.....Rəәbbin yalnız Ona ibadəәt etməәyi vəә
valideynləәrəә yaxşılıq etməәyi buyurmuşdur.
Zariyat 51:56.....Məәn cinləәri vəә insanları yalnız
Məәnəә ibadəәt etməәk üçün yaratdım!

50.
Allah öz əәbəәdi şəәriatına qarşı təәrs düşəәn bir əәmr
vererek, məәləәkləәrəә “Adəәməә səәcdəә edin” demişdirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yeşaya 14:12-14.....12.	
  Ey parlaq ulduz, dan oğlu,	
  
Necəә dəә göyləәrdəәn yerəә düşdün! 13.	
  Səәn ürəәyindəә
dedin: “Göyləәrəә qalxacağam,	
  Taxtımı Allahın
ulduzları üzəәrindəә ucaldacağam 14.	
  Uca buludların
üzəәrinəә çıxacağam, Haqq-Taala kimi olacağam”.
Yezekel 28:11-19....15.	
  Yaradıldığın gündəәn Səәndəә
pislik tapılana qəәdəәr Yollarında qüsursuz idin.
17.	
  	
  Gözəәl olduğun üçün ürəәyin qürurlandı,
ƏӘzəәməәtinəә görəә müdrikliyini korladın. Beləәcəә səәni
yerəә atdım, Padşahların önündəә tamaşaya çevirdim
19. Aqibəәtin dəәhşəәtli oldu.
------------------------------------------------Bakara 2:34.....Biz məәləәkləәrəә: “Adəәməә səәcdəә edin! –
dedikdəә İblisdəәn başqa (hamısı) səәcdəә etdi.
İsra 17:61.....“Adəәməә səәcdəә edin!” – deyəә əәmr
etmişdik. İblisdəәn başqa hamısı səәcdəә etmişdi.
Taha 20:116.....İblis… O,(səәcdəәdəәn) boyun qaçırtdı.

Müqəәddəәs Ruh, Şeytan, Cinləәr
vəә Məәləәkləәr Haqqında
51.
Müqəәddəәs Ruhun Allah olduğu qəәbul edilirmi? (Ruhül Quddüs)
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Zəәbur 139:7-10.....7.
Hara gedim ki, Ruhun orada
f	
  
olmasın? 8. ƏӘgəәr göyləәrəә çıxsam, Səәn oradasan…
Yəәhya 4:24.....Allah ruhdur vəә Ona ibadəәt edəәnləәr
ruhda vəә həәqiqəәtdəә ibadəәt etməәlidir»
Luka 1:35.....Məәləәk… «Müqəәddəәs Ruh səәnin üzəәrinəә
enəәcəәk, Haqq-Taalanın qüdrəәti üstünəә kölgəә salacaq…
Həәvariləәrin Işləәri 5:3-4.....3. Peter… Müqəәddəәs
Ruha yalan söyləәyəәrəәk… 4. Səәn insanlara deyil,
Allaha yalan satdın».
------------------------------------------------Bakara 2:87....İsaya aşkar mö’cüzəәləәr bəәxş etdik
vəә onu müqəәddəәs ruhla (Cəәbrailləә) qüvvəәtləәndirdik.
Qeyd: İslamda, ümumiyyəәtləә Müqəәddəәs Ruh, Allah
deyil, Cəәbrayıl olaraq görülməәkdəәdir.

52.

Müqəәddəәs Ruhun yaradma gücü varmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yaradılış 1:1-2.....	
  1.	
  Başlanğıcda Allah göyləәri
vəә yeri yaratdı. 2. Yer quruluşsuz vəә boş idi.
Dəәrin sular üzəәrindəә qaranlıq var idi. Allahın
Ruhu suların üzəәrindəә dolaşırdı.
ƏӘyyub 26:13.....Göyləәri nəәfəәsi iləә açır, Qaçan
ilanı əәli iləә parçalayır…
ƏӘyyub 33:4....	
  Məәni Allahın Ruhu yaratdı, Külliixtiyarın nəәfəәsi məәnəә həәyat verdi.
Zəәbur 104:30....	
  Ruhunu göndəәrəәrkəәn onlar
yaranır, Yer üzünəә yeni həәyat verirsəәn.
------------------------------------------------Mâide 5:110...İsa… səәni müqəәddəәs ruhla qüvvəәtləәndirmişdim
Səәnəә kitabı, hikməәti, Tövratı vəә İncili öyrəәtmişdim.
Meryem 19:17 & 19.....17. Biz dəә Öz ruhumuzu
(Cəәbraili Məәryəәmin) yanına göndəәrdik. 19. (Cəәbrail:
“Məәn səәnəә ancaq təәmiz (məә’sum) bir oğlan bağışlamaq
üçün Rəәbbinin (göndəәrdiyi) elçisiyəәm!” – dedi.

53.
Müqəәddəәs Ruh vəә Cəәbrayıl eynidirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
ƏӘyyub 33:4.....	
  Məәni Allahın Ruhu yaratdı, Külliixtiyarın nəәfəәsi məәnəә həәyat verdi...
Yəәhya 4:24....	
  Allah ruhdur vəә Ona ibadəәt edəәnləәr
ruhda vəә həәqiqəәtdəә ibadəәt etməәlidir»
Luka 1:11-19.....11. Bu vaxt Rəәbbin bir məәləәyi
f	
  
buxur qurbangahının
sağında durub Zəәkəәriyyəәyəә
göründü.
13. Məәləәk isəә ona dedi: «Qorxma,
Zəәkəәriyyəә! Səәnin duan eşidildi. Arvadın Elizavet
səәnəә bir oğul doğacaq. Səәn dəә onun adını Yəәhyan
qoy. 15. Çünki o, Rəәbbin gözündəә böyük olacaq. O,
şəәrab vəә başqa kefləәndirici içki içməәyəәcəәk; həәləә ana
bəәtnindəә olarkəәn Müqəәddəәs Ruhla dolu olacaq».
------------------------------------------------Bakara 2:87....İsaya aşkar mö’cüzəәləәr bəәxş etdik
vəә onu müqəәddəәs ruhla (Cəәbrailləә) qüvvəәtləәndirdik.
Mâide 5:110...İsa… səәni müqəәddəәs ruhla qüvvəәtləәndirmişdim
Səәnəә kitabı, hikməәti, Tövratı vəә İncili öyrəәtmişdim.
Şuara 26:193.....Onu Cəәbrail (Ruhuləәmin) endirdi:
Qeyd: İslamda, ümumiyyəәtləә Müqəәddəәs Ruh, Cəәbrayıl
olaraq görülməәkdəәdir.

54.
Bağışlanmaz tek günah Müqəәddəәs Ruha kürf
etməәkdirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 12:31-32...	
  .31. Buna görəә sizəә deyirəәm:
həәr bir günah vəә həәr bir küfr insanlara
bağışlanacaq; amma Ruha qarşı küfr
bağışlanmayacaq. 32. Kim Bəәşəәr Oğluna qarşı söz
söyləәyəәrsəә, bağışlanacaq; amma kim Müqəәddəәs Ruha
qarşı söyləәyəәrsəә, nəә bu dövrdəә bağışlanacaq, nəә
dəә gəәləәcəәk dövrdəә.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168.....48. Şübhəә yoxdur ki,
Allah Özünəә şəәrik qoşanları əәvf etməәz… 116.
Allah Ona şəәrik qoşmağı əәsla bağışlamaz. 168.
Kafirləәri vəә zülmkarları, şübhəәsiz ki, Allah
bağışlayan vəә onlara (cəәhəәnnəәm yolundan başqa)
bir yol göstəәrəәn deyildir!

55.
Müqəәddəәs Kitablarda xüsusiləә ruhani mövzularamı
yönəәlirləәr?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Romalılar 1:11....	
  Çünki sizi qüvvəәtləәndirməәk üçün
sizəә ruhani bir əәnam çatdırmaq məәqsəәdindəәyəәm.
Romalılar 8:9.....	
  Lakin Allahın Ruhu sizdəә yaşayırsa,
siz cismani təәbiəәtdəә deyil, Ruhdasınız. Kimdəә
f	
   yoxdursa, o adam Məәsihəә məәxsus deyil.
Məәsihin Ruhu
1 Korinfliləәr 2:14.....Təәbiəәtcəә yaşayan adam
Allahın Ruhuna aid olan şeyləәri qəәbul etmir…
çünki bunlar ruhani nöqteyi-nəәzəәrdəәn araşdırılır.
Yəәhuda 17-19.....19. Bunlar ayrılıq salan, öz
təәbiəәtinəә əәsir olan, Ruha malik olmayan insanlardır.
20. Müqəәddəәs Ruhun idarəәsi iləә dua edin.
------------------------------------------------İsra 17:85.....Səәndəәn ruh haqqında soruşarlar.
De… Sizəә (bu barəәdəә) yalnız cüz’i (az) bir bilik
verilmişdir!”

56.
Tanrının Müqəәddəәs Ruhu insanların içindəә
məәskunlaşaraq onlara ruhani əәnamlar verirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yəәhya 20:21-22.....İsa… onların üzəәrinəә üfürəәrəәk
dedi: «Müqəәddəәs Ruhu alın!»
Həәvariləәrin İşləәri 1:8.....	
  Amma Müqəәddəәs Ruh
üzəәrinizəә enəәndəә siz qüvvəә alacaqsınız vəә
Yerusəәlimdəә, bütün Yəәhudeya vəә Samariyada,
həәmçinin yer üzünün qurtaracağına dəәk həәr yerdəә
Məәnim şahidləәrim olacaqsınız.
1 Korinfliləәr 12:1, 4-11 & 13.....1.	
  	
  Qardaşlar,
indi isəә ruhani əәnamlara gəәlincəә, bixəәbəәr
olmağınızı istəәmirəәm. 4.	
  Müxtəәlif əәnamlar var,
amma Ruh eynidir 6. amma hamısını həәr adamda
göstəәrəәn Allah eynidir. 13.	
  çünki istəәr Yəәhudi,
istəәr Yunan, istəәr qul yaxud azad, hamımız bir
bəәdəәn olmaq üçün bir Ruhla vəәftiz olunmuşuq vəә
hamımız eyni Ruhdan içirilmişik.
------------------------------------------------Qeyd: Quranda ruhi həәdiyyəәləәr haqqında heç bir
ayəә yoxdur.

57.
Ruhani əәmamlar imanlılar təәrəәfindəәn basqa
imanlılara əәl qoymaq vasitəәsiyləә veriləәbilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
1 Timotey 4:14.....Ağsaqqallar əәlləәrini səәnin
üzəәrinəә qoyanda səәnəә peyğəәmbəәrlik sözü iləә
veriləәn səәndəә olan ruhani əәnama etinasızlıq etməә.
Özüne vəә verdiyin təәliməә diqqəәtli ol.
2 Timotey f	
  
1:6.....	
  Bu səәbəәbdəәn səәnin üzəәrinəә əәl
qoymağımla Allahın səәnəә verdiyi əәnamı
alovlandırmağını xatırladıram.
İbraniləәr 6:1-3.....1. Bunun üçün Məәsih barəәsindəәki
ibtidai təәlimi geridəә buraxıb kamilliyəә doğru
irəәliləәyəәk. Ölüm gəәtirəәn əәməәlləәrdəәn tövbəә edib
Allaha iman etməәnin təәməәlini, 2. vəәftizləәr, əәl qoyub
təәqdis etməә, ölüləәrin dirilməәsi vəә əәbəәdi məәhkəәməә
haqqındakı təәlimin əәsasını yenidəәn qurmayaq. 3.
Allah izin verəәrsəә, bunlara da əәməәl edəәcəәyik.
------------------------------------------------Qeyd: Quranda ruhi həәdiyyəәləәr vəә ya əәl qoyma
haqqında heç bir ayəә yoxdur.

58.
İsa Məәsihin davamçılarına xüsusiləә Müqəәddəәs Ruh
vasitəәsiləә, İsanın eləәdiyi möcüzəәləәri eləәməә gücü
verildimi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Luka 10:17....	
  Yetmiş şagird sevinəә-sevinəә
qayıtdı vəә dedi: «Ya Rəәbb, Səәnin adınla cinləәr
beləә, bizəә tabe olur!»
Yəәhya 14:12..	
  ...Doğrusunu, doğrusunu sizəә
deyirəәm: Məәnəә iman edəәn şəәxs Məәnim etdiyim işləәri
özü dəә edəәcəәk, həәtta bunlardan da artığını
edəәcəәk. Çünki Məәn Atanın yanına gedirəәm.
Həәvariləәrin İşləәri 6:8.....Lütf vəә qüvvəә iləә dolu
olan Stefan xalq arasında böyük xariqəә vəә
əәlaməәtləәr göstəәrirdi.
Həәvariləәrin İşləәri 8:6.....Filipi eşidib,
göstəәrdiyi əәlaməәtləәri görəәn izdiham onun
sözləәrinəә birlikdəә diqqəәt yetirirdi.
------------------------------------------------Qeyd: Quranda, İsadan sonra həәr hansı bir
möcüzəәdəәn bəәhs edilməәməәkdəәdir.

59.
Müqəәddəәs Ruh vasitəәsiləә imanlılara naməәlum dilləәrdəә
danışma əәnamının veriləәcəәyi haqqında söz verildimi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
1 Korinfliləәr 14:2, 5 & 12.....2.	
  Çünki naməәlum
dildəә danışan, adamlarla yox, Allahla danışır.
Onu heç kim başa düşmür. O, Ruh vasitəәsiləә sirləәr
söyləәyir 5. İstəәrdim ki, hamınız dilləәrdəә
f	
   daha yaxşı olar ki, peyğəәmbəәrlik
danışasınız,
edəәsiniz. Çünki cəәmiyyəәtin inkişafı üçün
peyğəәmbəәrlik edəәn insan dilləәrdəә danışan vəә izah
etməәyəәn insandan üstündür. 12.	
  Eləәcəә siz dəә
ruhani əәnamları səәyləә istəәdiyiniz üçün cəәmiyyəәti
inkişaf etdirəәn əәnamlarda üstün olmağa çalışın.
Romalılar 8:26-27.....26. Beləәcəә Ruh da bizəә zəәif olarkəәn
köməәk edir. Biz nəә üçün vəә necəә dua etməәk lazım
olduğunu bilmirik, lakin Ruh Özü dilləә deyilməәyəәn
ahlarla vəәsatəәtçilik edir. 27. Ürəәkləәri sınayan Allah
da Ruhun nəә düşündüyünü bilir, çünki Ruh Allahın
iradəәsinəә görəә müqəәddəәsləәr üçün vəәsatəәtçilik edir.
------------------------------------------------Qeyd: Quranda, bilinməәyəәn dilləәr haqqında heç bir
ayəә yoxdur.

60.
Müqəәddəәs Kitablarda məәləәkləәrin Tanrının xidməәtçiləәri,
cinləәrin isəә Şeytanın xidməәtçiləәri olduğu haqqında,
aydın bir şəәkildəә onlar arasında fəәrq qoyulubmu?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 25:41.....O zaman solundakılara deyəәcəәk: “Ey
ləәnəәtəә gəәlmişləәr, çəәkilin önümdəәn! iblisləә onun
məәləәkləәrinəә hazırlanmış olan əәbəәdi oda yollanın!
Vəәhy 12:9.....	
  O böyük əәjdaha – iblis vəә Şeytan
deyiləәn, bütün dünyanı aldadan qəәdim ilan yer
üzünəә atıldı, məәləәkləәri dəә onunla birgəә atıldı.
------------------------------------------------Cin 72:1-2 & 11-14.....1. Cinlerden bir topluluk
Kur'an dinlediler de şöyle dediler: "Biz
hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik. 2.(O) doğru
yola iletiyor, ona inandık… 11. Biz, bizden iyiler de
var ve bizden bunun dışında olan (kötüler) de var.
13. Biz, yol gösteren (Kur’an)ı işitince ona inandık…
14. Ve biz, bizden de müslümanlar var.

61.
Şeytan tövbəә edəәrəәk yaxşı biri ola biləәrmi?
Bibliya
Xeyir / Xeyir Quarani
Matta 25:41.....	
  O zaman solundakılara deyəәcəәk:
“Ey ləәnəәtəә gəәlmişləәr, çəәkilin önümdəәn! iblisləә
onun məәləәkləәrinəә hazırlanmış olan əәbəәdi oda
yollanın!
Vəәhy 12:9-10....	
  9.	
  	
  O böyük əәjdaha – iblis vəә Şeytan
f	
   dünyanı aldadan qəәdim ilan yer üzünəә
deyiləәn, bütün
atıldı, məәləәkləәri dəә onunla birgəә atıldı. 10.	
  Məәn
göydəә uca bir səәsin beləә dediyini eşitdim: «indi
Allahımızın xilası, gücü, Padşahlığı vəә Onun
Məәsihinin hakimiyyəәti həәyata keçdi. Çünki bacıqardaşlarımızı Allahımızın önündəә Gecəә-gündüz
təәqsirləәndirəәn ittihamçı kəәnara atıldı.
------------------------------------------------Yusuf 12:5.....Şeytan insanların açıq-aşkar
düşməәnidir.
Zukhruf 43:36-39.....36. Həәr kəәs Rəәhmanın zikrindəәn
boyun qaçırsa, Biz ona Şeytanı urcah edəәrik vəә onun
(Şeytanın) yaxın dostu olar. 39. Bu gün
(peşmançılığınız) sizəә heç bir fayda verməәz. Siz
birlikdəә zülm etdiyinizəә görəә əәzaba da ortaqsınız!

62.
Bəәzi cinləәr tövbəә edəәrəәk yaxşı cin ola
biləәrləәrmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yəәhuda 6-7.....6. Öz başçılıqlarını saxlamayan,
məәskunlaşdığı yerləәri təәrk edəәn məәləәkləәri dəә böyük
qiyaməәt günü üçün əәbəәdi zəәncirləәrləә bağlayaraq
zülməәtdəә saxlamışdı. 7. Sodom, gomorra vəә əәtrafdakı
şəәhəәrləәr dəә özləәrini buna bəәnzəәr təәrzdəә cinsi
əәxlaqsızlığa vəә qeyri-təәbii münasibəәtləәrəә təәslim
etdiləәr; sonra bu şəәhəәrləәr əәbəәdi odla yandırılma
cəәzasını çəәkəәrəәk bir nümunəә oldu.
------------------------------------------------Cin 72:1-2 & 11-13.....1. Cinlerden bir topluluk
Kur'an dinlediler de şöyle dediler: "Biz
hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik. 2.(O) doğru
yola iletiyor, ona inandık… 11. Biz, bizden iyiler de
var ve bizden bunun dışında olan (kötüler) de var.
13. Biz, yol gösteren (Kur’an)ı işitince ona inandık…
14. Ve biz, bizden de müslümanlar var.

63.
Müqəәddəәs Kitablarda, cinləәrin insanların içindəәn
qovulması iləә bağlı ayəәləәr varmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 17:18-19.....	
  18.	
  İsa cinəә qadağan etdi vəә
cin uşaqdan çıxdı. Oğlan o saatda şəәfa tapdı. 19.
O zaman şagirdləәr İsaya təәklikdəә yaxınlaşıb
dediləәr: «Nəә üçün biz o ruhu qova bilməәdik?»
f	
  
Mark 1:25-26....25.
Amma İsa ona qadağan edib
dedi: «Sus vəә bu adamdan çıx!» 26. Natəәmiz ruh bu
adamı sarsıdıb bəәrkdəәn çığıraraq ondan çıxdı.
Luka 4:35.....	
  Amma İsa ona qadağan edib dedi: «Sus
vəә bu adamdan çıx!» Cin bu adamı hamının qabağında
yerəә yıxıb heç bir zəәrəәr verməәdəәn ondan çıxdı.
Luka 8:33....Cinləәr adamdan çıxıb donuzların içinəә
girdi. Sürü dəә uçurumdan aşağı, göləә atılıb boğuldu.
Yəәhya 13:27.....Yəәhuda tikəәni alan kimi Şeytan
onun içinəә girdi.
------------------------------------------------Qeyd: Quranda cinləәrin insanların içindəәn
çıxarılmasıyla əәlaqəәdar heç bir ayəә yoxdur.

64.
Şeytanın, insanları aldadma gücü zəәyifdirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Luka 4:5-6.....	
  5. Sonra iblis İsanı yuxarıya
çıxardı vəә bir anda dünyanın bütün
padşahlıqlarını Ona göstəәrdi. 6. İblis İsaya
dedi: «Məәn bütün bunların üzəәrindəәki səәlahiyyəәti
vəә Şan-şöhrəәti Səәnəә verəәcəәyəәm. Çünki bunlar məәnəә
verilib vəә məәn kiməә istəәsəәm, ona verəә biləәrəәm.
2 Korinfliləәr 4:3-4.....	
  ƏӘgəәr yaydığımız Müjdəә
qapalıdırsa, yalnız həәlak olanlar üçün qapalıdır.
4. Onları bu dövrün allahı korazehin etdi ki,
Allahın surəәti olan Məәsihin ehtişamlı Müjdəәsinin
işığı imansızların üzəәrinəә doğmasın.
------------------------------------------------Nisa 4:76.....Şübhəәsiz ki, Şeytanın hiyləәsi zəәifdir!
İbrahim 14:22.....Şeytan… vəә’diməә xilaf çıxdım.
Şurara 26:210-211.....210. (Qur’anı) əәsla
şeytanlar endirməәdi. 211. Bu onlara layiq
deyildir. Onlar (bunu) heç bacara da bilməәzləәr!

65.
Şeytan, bu dünyanın “Hökmdarı” hesab olunurmu?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Luka 4:5-8.....5. Sonra iblis İsanı yuxarıya
çıxardı vəә bir anda dünyanın bütün padşahlıqlarını
Ona göstəәrdi. 6. İblis İsaya dedi: «Məәn bütün
bunların üzəәrindəәki səәlahiyyəәti vəә Şan-şöhrəәti
Səәnəә verəәcəәyəәm. Çünki bunlar məәnəә verilib vəә məәn
f	
   ona verəә biləәrəәm.	
  Bax əәgəәr Səәn məәnəә
kiməә istəәsəәm,
səәcdəә etsəәn, bunların hamısı səәnin olacaq». 8. İsa
ona beləә cavab verdi: «“Allahın Rəәbbəә səәcdəә et…»
Yəәhya 14:30.....	
  Daha sizinləә çox danışmayacağam,
çünki bu dünyanın hökmdarı gəәlir. Onun Məәnim
üzəәrimdəә heç bir səәlahiyyəәti yoxdur.
2 Korinfliləәr 4:4.....Onları bu dövrün allahı korazehin
etdi ki, Allahın surəәti olan Məәsihin ehtişamlı
Müjdəәsinin işığı imansızların üzəәrinəә doğmasın…
------------------------------------------------Nahl 16:98-99.....98. (Ya Rəәsulum!) Qur’an
oxumaq istəәdiyin zaman məәl’un Şeytandan Allaha
sığın! 99. Rəәbbinəә təәvəәkkül edəәnləәrin üzəәrindəә
Şeytanın heç bir hökmü yoxdur!

Məәsih vəә Məәhəәmməәd Haqqında
66.

İsa Məәsihin, bakirəәdəәn doğulduğu qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yeşaya 7:14....	
  Buna görəә dəә Xudavəәnd Özü sizəә işarəә
verəәcəәk: budur, bakirəә qız hamiləә olub oğlan doğacaq,
adını İmmanuel eqoyacaq. (İmmanuel = Tanrı bizimləәdir deməәk)
Matta 1:18.....	
  İsa Məәsihin doğulması beləә oldu.
Anası Məәryəәm Yusifəә nişanlanmışdı. Amma birlikdəә
olmalarından əәvvəәl Məәryəәmin Müqəәddəәs Ruhdan
hamiləә olduğu aşkar oldu .
------------------------------------------------Meryem 19:16-22.....(Məәryəәm) dedi: “Məәnim necəә
oğlum ola biləәr ki, məәnəә indiyəәdəәk bir insan əәli
beləә toxunmamışdır. Məәn zinakar da deyiləәm!”
Enbiya 21:91.....İsməәtini (bəәkarəәtini) qoruyanı
da (Məәryəәmi dəә yad et)! Biz Öz ruhumuzdan ona
üfürdük, onu vəә oğlunu (atasız doğulmuş İsanı)
aləәmləәrəә bir mö’cüzəә etdik.

67.
İsa Məәsihin günahsız olduğu qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Mark 1:24 ...	
  «Ey Nazaretli İsa, bizdəәn nəә
istəәyirsəәn? Bizi məәhv etməәyəәmi gəәlmisəәn? Məәn
bilirəәm, Səәn Kimsəәn: Allahın Müqəәddəәsisəәn!»
Yəәhya 8:46.....Sizdəәn kim sübut edəәr ki, Məәn bir
günah etmişəәm? Məәn həәqiqəәti söyləәyirəәmsəә, niyəә
f	
  
Məәnəә inanmırsınız?
2 Korinfliləәr 5:21.....	
  Günahla əәlaqəәsi olmayan
Məәsihi Allah bizim uğrumuzda günah qurbanı verdi
ki, biz Onda Allahın salehliyinəә nail olaq.
1 Peter 2:21-22.....21.	
  Siz məәhz bunun üçün
çağırıldınız. Çünki Məәsih dəә sizin üçün əәzab
çəәkdi vəә sizəә nümunəә oldu ki, 22. O heç bir günah
etməәdi.
1 Yəәhya 3:5.....	
  Siz bilirsiniz ki, Məәsih
günahları aradan qaldırmaq üçün zühur etdi. Onda
günah yoxdur.
------------------------------------------------Bakara 2:253.....İsaya… onu müqəәddəәs ruhla
qüvvəәtləәndirdik.
Meryem 19:19.....təәmiz (məә’sum) bir oğlan…
(Məәryəәm… İsaya) hamiləә oldu…

68.
İsa Məәsihin, fövqəәltəәbii hikməәti vəә bilikli
olduğu qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Matta 9:4.....	
  Onların nəә düşündükləәrini görəәrəәk İsa
dedi: «Niyəә ürəәyinizdəә pis şeyləәr fikirləәşirsiniz?
Yəәhya 7:46.....	
  Mühafizəәçiləәr cavab verdiləәr:
«Həәləә indiyəәcəәn heç bir insan beləә danışmayıb»
Yəәhya 16:30.....İndi anlayırıq ki, Səәn həәr şeyi
bilirsəәn vəә heç kəәsin Səәndəәn soruşmasına ehtiyacın
yoxdur. Buna görəә dəә Allahdan gəәldiyinəә inanırıq».
------------------------------------------------Al-i İmrân 3:45-48.....45. Onun adı Məәryəәm oğlu
İsa əәl-Məәsihdir ki… 48. (Allah) ona (İsaya)
yazmağı, hikməәti, Tövratı vəә İncili öyrəәdəәcəәk.
Zuhruf 43:61 & 63.....61. (İsanın zühuru)… Bu, doğru
yoldur! 63. İsa… dedi: “Həәqiqəәtəәn, məәn sizəә hikməәt
gəәtirmişəәm. Allahdan qorxun vəә məәnəә itaəәt edin!

69.
İsa Məәsihin, fövqəәltəәbii qüdrəәtəә sahib olaraq
möcüzəәləәr etməәsi vəә ölüləәri dirildməәsi qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Mark 4:41.....	
  Onlar dəәhşəәtəә düşüb bir-birindəәn
soruşdular: «Bu Adam kimdir ki, küləәk dəә, göl dəә
Ona itaəәt edir?»
Mark 6:47-52.....48. O gördü ki, şagirdləәri gücləә
avar çəәkir,f	
   çünki küləәk onlara qarşı əәsirdi. Gecəәnin
dördüncü növbəәsir İsa gölün üstü iləә yeriyəәrəәk
onların yanına gəәldi… 50. «Cəәsarəәtli olun, Məәnəәm…»
Yəәhya 11:14-44....32. Məәryəәm İsanın olduğu yerəә
gəәlib Onu gördü vəә ayaqlarına düşüb dedi: «Ya
Rəәbb, əәgəәr Səәn burada olsaydın, qardaşım ölməәzdi»
44. Ölü dəә bayıra çıxdı.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-49.....45. İsa əәl-Məәsihdir ki…
49. Anadangəәlməә korları, cücam xəәstəәliyinəә
tutulanları sağaldar vəә Allahın izniləә ölüləәri
dirildəәrəәm. ƏӘgəәr mö’minsinizsəә, bunda bir dəәlil vardır.
Maide 5:110.....Məәnim iznimləә ölüləәri dirildirdin.

70.
İsa Məәsih, bütün insanlardan istəәdiyi iman vəә
itaəәti gözləәməәsi qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Matta 23:10.....	
  Kimsəә sizəә “rəәhbəәr” deməәsin.
Çünki bir Rəәhbəәriniz var, O da Məәsihdir.
Yəәhya 14:15, 21 & 23-24.....15.	
  	
  ƏӘgəәr Məәni
sevirsinizsəә, əәmrləәriməә riayəәt edəәcəәksiniz. 21.	
  Kim
əәmrləәriməә bağlı qalıb onlara riayəәt edirsəә, Məәni
sevəәn odur. Məәni sevəәni Atam sevəәcəәk. Məәn dəә onu
sevib Özümü ona zahir edəәcəәyəәm». 23.	
  İsa ona cavab
verdi: «Kim Məәni sevsəә, sözüməә riayəәt edəәr, Atam da
onu sevəәr 24. Məәni sevməәyəәnsəә sözləәriməә riayəәt etməәz.
------------------------------------------------Al-i İmrân 3:49-55.....49. (Isa)… 50. sizəә Rəәbbiniz
təәrəәfindəәn bir mö’cüzəә gəәtirdim. İndi Allahdan
qorxun vəә məәnəә itaəәt edin! 55. Səәnəә iman gəәtirəәnləәri
qiyaməәt gününəә qəәdəәr kafirləәrəә qalib edəәrəәm.
Zuhruf 43:61 & 63.....61. (İsanın zühuru)… Bu, doğru
yoldur! 63. İsa… dedi: “Həәqiqəәtəәn, məәn sizəә hikməәt
gəәtirmişəәm. Allahdan qorxun vəә məәnəә itaəәt edin!

71.
İsanın “Məәsih” (Məәsh edilmiş şəәxs) olduğu qəәbul
edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Matta 26:63-64.....63. Allahın Oğlu Məәsih Səәnsəәnmi?
64. İsa da ona dedi: «Səәnin dediyin kimidir.»
Yəәhya 1:41....	
  Sonra o, ilk öncəә qardaşı şimonu
tapıb ona «biz Məәsihi tapdıq» dedi. «Məәsih» «Məәsh
f	
  
olunmuş» deməәkdir.
Yəәhya 4:25-26.....25. Qadın Ona dedi: «Bilirəәm
ki, “Məәsih” deyiləәn məәsh olunmuş Şəәxs gəәləәcəәk vəә
gəәləәndəә bizəә həәr şeyi bildirəәcəәk». 26. İsa ona
dedi: «Səәninləә danışan Odur, O Məәnəәm».
------------------------------------------------Al-i İmrân 3:45.....Məәryəәm oğlu İsa əәl-Məәsihdir
ki, dünyada vəә axirəәtdəә şanı uca (şəәrəәfli) vəә
(Allaha) yaxın olanlardandır.
Nisa 4:157 & 171......157. Allahın elçisi Məәryəәm
oğlu İsa əәl-Məәsihi… 171. Məәryəәm oğlu İsa əәlMəәsih… bir söz vəә Onun təәrəәfindəәn olan bir ruhdur.

72.
İsa Məәsihin, Allahın Kəәlamı olduğu qəәbul
edilirmi? (Logos / Kəәlamullah)
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yəәhya 1:1-4 & 14.....1. Başlanğıcda Kəәlam var
idi. Kəәlam Allahla birlikdəә idi. Kəәlam Allah idi.
2. O, başlanğıcda Allahla birlikdəә idi. 3. Həәr
şey Onun vasitəәsiləә yarandı vəә yaranan şeyləәrdəәn
heç biri Onsuz yaranmadı. 14. Kəәlam bəәşəәr olub,
lütf vəә həәqiqəәtləә dolu olaraq aramızda məәskəәn
saldı; biz dəә Onun ehtişamını Atadan gəәləәn vahid
Oğulun ehtişamını gördük.
Vəәhy 19:13-16.....13. O, qana batmış bir paltar
geyinib vəә Onun adı Allahın Kəәlamıdır. 16. 	
  Onun
paltarının vəә budunun üstündəә bu ad yazılıb:
«Padşahların Padşahı vəә ağaların Ağası».
------------------------------------------------Al-i İmrân 3:39.....“Allah səәnəә Özü təәrəәfindəәn
gəәləәn kəәlməәni (İsanı) təәsdiq edəәn… müjdəә verir”.
Al-i İmrân 3:45.....Allah Öz təәrəәfindəәn bir kəәlməә
iləә səәnəә müjdəә verir. Onun adı Məәryəәm oğlu İsa
əәl-Məәsihdir…

73.
İsa Məәsih doğulmadan əәvvəәl Allahın əәzəәli vəә əәbəәdi
Kəәlamı olduğu qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yeşaya 9:6.....	
  Çünki bizim üçün körpəә doğuldu,
Bizəә oğul verildi, Hakimiyyəәt onun çiyinləәri
üzəәrindəә olacaq, Onun adı Ecazkar Məәsləәhəәtçi,
Qüdrəәtli Allah, ƏӘbəәdi Ata, Sülh Hökmdarı olacaq.
f	
   Rəәbb deyir: «Ey Bet-Lexem Efrata,
Mika 5:2.....	
  
səәn Yəәhuda nəәsilləәrinin kiçiyi olsan da, Məәnim
üçün israil üzəәrindəә Hökmdar səәndəәn çıxacaq. Onun
nəәsli çox qəәdimləәrəә, Zamanın başlanğıcına gedir».
Yəәhya 8:58.....İsa onlara dedi: «Doğrusunu, doğrusunu
sizəә deyirəәm: İbrahim olmazdan qabaq Var Olan Məәnəәm».
İbraniləәr 13:8.....İsa Məәsih dünəәn, bu gün vəә
əәbəәdi olaraq eynidir.
Vəәhy 1:4-8.....1. Bu, İsa Məәsihin vəәhyidir. 4.
Var Olan, Var Olmuş vəә Gəәlməәli Olandan, 8. Külliixtiyar Rəәbb Allah deyir: «Alfa vəә Omeqab Məәnəәm!».
------------------------------------------------Al-i İmrân 3:59.....Allah yanında İsa da Adəәm
kimidir. Allah onu (Adəәmi) torpaqdan yaratdı.
Sonra ona: “(Bəәşəәr) ol!” – dedi, o da oldu.

74.
Allahın ƏӘzəәli Sözü olan İsa Məәsih bir bakirəәdəәn
doğularaq Tanrı-İnsan şəәklini aldığı qəәbul
edilirmi? (Kenosis / Hulul)
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 1:22-23.....22. Bütün bunlar Rəәbbin peyğəәmbəәr
vasitəәsiləә söyləәdiyi… 23. «Budur, bakirəә qız hamiləә
olub Oğlan doğacaq, adını immanuel qoyacaqlar».
«İmmanuel» «Allah bizimləәdir» deməәkdir.
Filipililəәr 2:5-7.....5. Məәsih İsa…	
  	
  7. Lakin
Özünü heç etdi vəә qul surəәtinəә salıb insanlara
oxşar oldu. İnsan şəәklini alıb…
Kolosseliləәr 1:13-17.....13.	
   O bizi zülməәt
hakimiyyəәtindəәn xilas edib Öz sevimli Oğlunun
Padşahlığına köçürtdü. 15.	
  Görünməәz Allahın surəәti
vəә bütün yaradılış üzəәrindəә ilk doğulan Odur.
------------------------------------------------Maide 5:17.....“Allah Məәryəәm oğlu Məәsihdir”, deyəәnləәr, şübhəәsiz ki, kafir oldular.

75.
İsa Məәsihin Allah olduğu qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yəәhya 5:17-18.....17. Lakin isa onlara dedi: «Məәnim
Atam indiyəә qəәdəәr iş görür, Məәn dəә iş görürəәm». 18.
Bundan sonra Yəәhudi başçıları daha da səәyləә Onu
öldürməәyəә çalışırdılar, çünki İsa yalnız şəәnbəә
gününü pozmadı, həәm dəә Allahın Öz Atası olduğunu
söyləәyəәrəәkf	
  Özünü Allaha bəәrabəәr saydı.
Yəәhya 10:25-33.....25. İsa... 28. Məәn onlara
əәbəәdi həәyat verirəәm. 33. Yəәhudiləәr Ona cavab
verdiləәr: «Səәni yaxşı işinəә görəә deyil, insan
olduğun halda Özünü Allah sayaraq küfr etdiyinəә
görəә daşqalaq edirik».
Yəәhya 20:28.....Tomas cavab verib Ona «Ya Rəәbbim
vəә Allahım!» dedi.
Kolosseliləәr 2:9.....Çünki Allahın tam bütövlüyü
bəәdəәncəә Məәsihdəә yaşayır.
------------------------------------------------Nisa 4:171....İsa əәl-Məәsih ancaq Allahın peyğəәmbəәri…
Maide 5:72.....Şübhəәsiz ki: “Allah Məәryəәm oğlu
Məәsihdir!” – deyəәnləәr kafir oldular.
Zuhruf 43:59.....O (Məәryəәm oğlu İsa) ancaq ne’məәt
(peyğəәmbəәrlik) verdiyimiz vəә (Allahın qüdrəәti iləә
atasız yaradıldığı üçün) İsrail oğullarına örnəәk
(ibrəәt) etdiyimiz bir bəәndəәdir.

76.

İsa Məәsihin, dünyanın “Yaradıcısı” olduğu qəәbul
edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Kolosseliləәr 1:13-17....13. Oğlunun… 16. göyləәrdəә vəә
yerdəә olan, görünəәn vəә görünməәyəәn həәr şey – taxtlar,
ağalar, başçılar, hakimləәr Onda yarandı. Nəә varsa,
Onun vasitəәsiləә vəә Onun üçün yarandı. 17 Həәr şeydəәn
əәvvəәl var olan Odur vəә həәr şey Onda bəәrqəәrar olur.
İbraniləәr 1:2.....Amma bu axır zamanda O bizəә Oğul
vasitəәsiləә müraciəәt etdi; Onu həәr şeyin varisi təәyin
etmişdi vəә Onun vasitəәsiləә kainatı yaratmışdı.
------------------------------------------------Maide 5:75.....Məәsih ancaq bir peyğəәmbəәrdir.
Zuhruf 43:57.....O (Məәryəәm oğlu İsa) ancaq ne’məәt
verdiyimiz… bir bəәndəәdir.

77.
İsa Məәsih, Allah iləә insanlar arasında təәk
(yegânəә) Vasitəәçi olduğu qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yəәhya 14:6.....	
  İsa ona dedi: «Yol, həәqiqəәt vəә
həәyat Məәnəәm. Məәnim vasitəәm olmadan heç kim Atanın
yanına gəәləә bilməәz.
Həәvariləәrin İşləәri 4:10-12.....10. Nazaretli İsa
f	
   iləә qarşınızda sağlam durub. 12.
Məәsihin adı
Ondan başqa heç kimdəә xilas yoxdur.
1 Timotey 2:5.....	
  bir Allah vəә Allahla insanlar
arasında bir Vasitəәçi vardır. O, insan olan Məәsih İsadır.
------------------------------------------------Bakara 2:48.....Qorxun o gündəәn ki… heç kəәsdəәn
şəәfaəәt qəәbul olunmasın, heç kəәsdəәn fidyəә alınmasın…
Zümer 39:44.....Bütün şəәfaəәt yalnız Allaha məәxsusdur.

78.
İsa Məәsih, Allahın Oğlu olaraq qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yeşaya 7:14.....Buna görəә dəә Xudavəәnd Özü sizəә
işarəә verəәcəәk: budur, bakirəә qız hamiləә olub
oğlan doğacaq, adını İmmanuel qoyacaq.
Yeşaya 9:6....	
  Çünki bizim üçün körpəә doğuldu,
Bizəә oğul verildi, onun adı Qüdrəәtli Allah…
Matta 16:16.....Şimon Peter cavab verdi: «Səәn var
olan Allahın Oğlu Məәsihsəәn».
Mark 14:61-62.....61. Baş kahin yenəә Ondan
soruşdu: «Xeyir-dua Sahibi Olanın Oğlu Məәsih
Səәnsəәnmi?» 62. İsa on dedi.	
  «Məәnəәm!
Luka 1:31-32.....31. Səәn hamiləә olub bir Oğul
doğacaqsan. Onun adını İsa qoy. 32. O, böyük
olacaq vəә Haqq-Taalanın Oğlu adlanacaq.
Yəәhya 1:29-34.....29. Ertəәsi gün Yəәhya İsanın ona
təәrəәf gəәldiyini görüb dedi: 34. Məәn dəә görüb
“Allahın Oğlu budur” deyəә şəәhadəәt etmişəәm».
------------------------------------------------Tevbe 9:30.....xaçpəәrəәstləәr dəә: “Məәsih (İsa)
Allahın oğludur”, dediləәr… Allah onları öldürsün!
Zuhruf 43:81.....De: “ƏӘgəәr Rəәhmanın bir övladı
olsa, (ona) ibadəәt edəәnləәrin birincisi məәn olaram!
Cin 72:3.....O Özünəә nəә bir zövcəә götürmüşdür, nəә
dəә bir uşaq!

79.
Müqəәddəәs Kitablarda, “Tanrının Oğlu” temrini,
fiziki vəә cinsi məәnadamı istifadəә olunur?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Luka 1:30-35.....30. Məәləәk ona dedi: «Qorxma,
Məәryəәm... 31.	
  Səәn hamiləә olub bir Oğul doğacaqsan.
Onun adını İsa qoy. 32. O, böyük olacaq vəә HaqqTaalanın Oğlu adlanacaq. Rəәbb Allah Ona atası
f	
  
Davudun taxtını
verəәcəәk 35.	
  	
  Məәləәk cavabında ona
dedi: «Müqəәddəәs Ruh səәnin üzəәrinəә enəәcəәk, HaqqTaalanın qüdrəәti üstünəә kölgəә salacaq. Buna görəә dəә
doğulacaq müqəәddəәs Övlad Allahın Oğlu adlanacaq.
------------------------------------------------En'am 6:101.....Allahın necəә övladı ola biləәr ki,
Onun heç bir yoldaşı (zövcəәsi) yoxdur.
Furkan 25:2.....Allahın necəә övladı ola biləәr ki,
Onun heç bir yoldaşı (zövcəәsi) yoxdur.
Cin 72:3.....O Özünəә nəә bir zövcəә götürmüşdür, nəә
dəә bir uşaq!

80.
Həәqiqəәtəәn insanlar İsa Məәsihəә səәcdəә etmişdirləәrmi
vəә İsa Məәsih, Özünəә ediləәn səәcdəәni qəәbul etmişdirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 28:1-11.....9. Onlar da yaxınlaşıb İsanın
ayaqlarına sarılaraq Ona səәcdəә qıldılar. 10. İsa
onlara dedi: «Qorxmayın!»
Yəәhya 9:35-39.....38. O… «ya Rəәbb, iman edirəәm» dedi
vəә İsaya səәcdəә etdi. 39. İsa… qoy görməәyəәnləәr görsün.
Yəәhya 20:26-29.....26. İsa… imansız olma, imanlı
ol!» 28 Tomas cavab verib Ona «Ya Rəәbbim vəә
Allahım!» dedi. 29. İsa… «Səәn Məәni gördüyün
üçünmü iman etdin? Görməәdəәn iman edəәnləәr nəә
bəәxtiyardır!»
Filipililəәr 2:10-11....10. göydəә, yerdəә vəә yerin
altında olanların hamısı İsanın adına ehtiram
edəәrəәk diz çöksün 11. vəә həәr dil Ata Allahın
izzəәti üçün İsa Məәsihin Rəәbb olduğunu bəәyan etsin.
------------------------------------------------Maide 5:116.....Xatırla ki, o zaman Allah beləә
buyuracaq: “Ya Məәryəәm oğlu İsa! Səәnmi insanlara:
“Allahla yanaşı, məәni vəә anamı da özünüzəә tanrı
bilin!” demişdin? “deyəәcəәk:” Səәn pak vəә müqəәddəәssəәn!
Haqqım çatmayan bir şeyi deməәk məәnəә yaraşmaz.

81.
İsa Məәsih, günahları əәfv edəә biləәrmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Mark 2:5-7 & 10-11.....5. İsa onların imanını
görəәndəә iflic olan adama dedi: «Oğlum, günahların
bağışlandı». 7. «Bu Adam niyəә beləә danışır? Bu ki
küfrdür! Təәk Allahdan başqa günahları kim
bağışlaya biləәr?»
f	
   İsa onların imanını görüb dedi:
Luka 5:20.....	
  
«Dostum, günahların bağışlandı»
Həәvariləәrin İşləәri 10:43 & 13:38.....10:43. Onun
barəәsindəә bütün peyğəәmbəәrləәr şəәhadəәt edir ki, Ona
iman edəәn həәr kəәsin günahı Onun adı iləә bağışlanır».
13:38. Bununla da, ey qardaşlar, bilin ki, bu insan
vasitəәsiləә günahların bağışlanması sizəә elan edilir.
Beləә ki Musanın Qanununa görəә saleh sayılmamanızın
səәbəәbləәrinin heç birinəә baxmayaraq.
1 Yəәhya 2:12.....Ey övladlar, sizəә yazıram, çünki
Onun adı naminəә günahlarınız bağışlanıb.
------------------------------------------------Al-i İmrân 3:135.....Axı günahları Allahdan başqa
kim bağışlaya biləәr?

82.

Ölümün vəә cəәhəәnnəәmin açarlarının İsa Məәsihin
əәlindəә olduğu qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Vəәhy 1:12-18.....12. Onda çevrildim ki, məәnimləә
danışanın kim olduğunu görüm. Onun başı, saçı yun
vəә qar kimi ağ, gözləәri isəә odlu alov kimi idi;	
  O
isəә sağ əәlini məәnim üstüməә qoyub dedi: «Qorxma!
Birinci vəә Sonuncu Olan, 18. Diri Olan Məәnəәm. Məәn
ölmüşdüm, indi isəә əәbəәdi olaraq diriyəәm. Ölümün
vəә ölüləәr diyarının açarları Məәndəәdir.
------------------------------------------------Maide 5:17, 75, 116 & 118.....17. “Allah Məәryəәm
oğlu Məәsihdir”, - deyəәnləәr, şübhəәsiz ki, kafir
oldular. 75. Məәryəәm oğlu Məәsih ancaq bir
peyğəәmbəәrdir. 116. İsa… Haqqım çatmayan bir şeyi deməәk
məәnəә yaraşmaz. 118. Səәn yenilməәz qüvvəәt… sahibisəәn.
Zuhruf 43:59.....O (Məәryəәm oğlu İsa) ancaq ne’məәt
(peyğəәmbəәrlik) verdiyimiz vəә İsrail oğullarına
örnəәk etdiyimiz bir bəәndəәdir.

83.
İsa Məәsihin, dünyanın “Xilaskârı” olduğu qəәbul
edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yeşaya 43:11 & 14....11. Məәnəәm Rəәbb, yalnız
Məәnəәm, Məәndəәn başqa qurtarıcı yoxdur. 14. 	
  Rəәbb
beləә deyir: «Sizin xatirinizəә Babiləә ordu
göndəәrəәcəәyəәm. Onların hamısını qaçqın edəәcəәyəәm,
f	
   dəә öyündükləәri gəәmiləәrləә qaçacaq.
Xaldeyliləәr
Luka 2:11.....Bu gün Davudun şəәhəәrindəә sizin üçün
Xilaskar doğuldu. Bu, Rəәbb Məәsihdir.
Yəәhya 4:42.....Onlar qadına deyirdiləәr: «Biz artıq
səәnin sözləәrinəә görəә iman etmirik, eləә özümüz dəә
eşidib bildik ki, həәqiqəәtəәn, dünyanın Xilaskar Budur».
Titəә 1:4.....Ata Allahdan vəә Xilaskarımız Məәsih
İsadan lütfa vəә sülh olsun!
Titəә 3:6.....	
  Allah Xilaskarımız İsa Məәsih
vasitəәsiləә üzəәrimizəә bol-bol Müqəәddəәs Ruhu tökdü ki…
1 Yəәhya 4:14.....	
  Biz görüb şahidlik edirik ki,
Ata Oğlunu dünyanın Xilaskarı olaraq göndəәrdi.
------------------------------------------------Nisa 4:171.....Məәryəәm oğlu İsa əәl-Məәsih ancaq
Allahın peyğəәmbəәri…

84.
ƏӘbəәdi həәyatı əәldəә etməәnin yegânəә yolu İsa Məәsihi
“Rəәbb” vəә “Xilaskar olaraq qəәbul etməәkmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yəәhya 3:18 & 36.....18.	
  	
  Ona iman edəәn mühakiməә
olunmur,	
  iman etməәyəәnsəә artıq mühakiməә olunub, 36.
Oğula iman edəәn şəәxs əәbəәdi həәyata malikdir, Oğula
itaəәt etməәyəәnsəә həәyat görməәyəәcəәk.
Yəәhya 14:6....	
  İsa ona dedi: «Yol, həәqiqəәt vəә
həәyat Məәnəәm. Məәnim vasitəәm olmadan heç kim Atanın
yanına gəәləә bilməәz..
Həәvariləәrin İşləәri 4:10-12....10. Nazaretli İsa
Məәsihin adı iləә qarşınızda sağlam durub. 12. 	
  
Ondan başqa heç kimdəә xilas yoxdur
------------------------------------------------Al-i İmrân 3:19 & 85.....19. Allah yanında (haqq
olan) din, əәlbəәttəә, İslamdır. 85. Kim İslamdan başqa
bir din ardınca gedəәrsəә, (o din) heç vaxt ondan qəәbul
olunmaz vəә o şəәxs axirəәtdəә zəәrəәr çəәkəәnləәrdəәn olar!

85.
İsa Məәsihin qanı insanların günahları üçün
axıtılan (töküləәn) tek kəәffarəә qurbanı olaraq
qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yeşaya 53:5-6 & 12.....5.	
  	
  Bizim üsyankarlığımıza
görəә onun bəәdəәni deşildi, ġəәr əәməәlləәrimiz naminəә
əәzildi, Bizim əәmin-amanlığımız üçün o cəәza aldı,
f	
   iləә biz şəәfa tapdıq. 6. Hamımız
Onun yaraları
qoyun kimi yolu azmışdıq, Həәr birimiz öz
yolumuzla gedirdik. Rəәbb hamımızın şəәr
əәməәlləәrinin yükünü onun üzəәrinəә qoydu. 12.	
  Çünki
o, canını fəәda etdi, üsyankarlara tay tutuldu.
Çox adamların günahını üzəәrinəә götürdü…
Yəәhya 1:29.....	
  Yəәhya İsanın… görüb dedi: «Dünyanın
günahını aradan götürəәn Allah Quzusu budur.
1 Korinfliləәr 15:3-4....3. Müqəәddəәs Yazılara uyğun
olaraq, Məәsih günahlarımız üçün öldü… 4. dəәfn olundu vəә
Müqəәddəәs Yazılara uyğun olaraq, üçüncü gün dirildi.
------------------------------------------------En’am 6:164.....Heç bir günahkar başqasının
günahını daşımaz.

86.

Müqəәddəәs Kitablarda, Məәsihin (İsanın) öldürüləәcəәyi
peyğəәmbəәrləәr təәrəәfindəәn bəәyan edilmişdirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәəәli Quarani
Yeşaya 53:6-9.....6. 	
  Həәr birimiz öz yolumuzla
gedirdik. Rəәbb hamımızın şəәr əәməәlləәrinin yükünü
onun üzəәrinəә qoydu. 8. ƏӘdaləәtsizlikləә məәhkum
olunaraq ölüməә aparıldı. Onun nəәsli haqqında kim
düşünəә biləәrdi? Axı xalqımın üsyankarlığına görəә
O edam olundu, diriləәr arasından atıldı. 9. Qəәbri
pis adamların yanında quruldu, dövləәtli adamın
yanında dəәfn olundu.
Daniel 9:26.....Altmış iki yeddiillik dövrdəәn
sonra məәsh olunan həәlak olacaq…
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55....Allah buyurdu: “Ya İsa, həәqiqəәtəәn,
Məәn səәnin ömrünü tamam edib Öz dəәrgahıma qaldırıram…
Meryem 19:30-33.....30. O məәnəә kitab (İncil)
verdi, özümü dəә peyğəәmbəәr etdi. 33. Doğulduğum
gün dəә, öləәcəәyim gün dəә…

87.
İsa Məәsih, özünün Yəәhudiləәr təәrəәfindəәn
öldürüləәcəәyini açıqca bəәyan etmişdirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 16:21-28.....21. Bundan sonra İsa şagirdləәrinəә
danışmağa başladı ki, Özü Yerusəәliməә getməәli,
ağsaqqallar, başçı kahinləәr vəә ilahiyyatçılar
təәrəәfindəәn çox əәzab çəәkməәli, öldürülməәli vəә üçüncü
f	
  
gün dirilməәlidir.
Peter Onu bir kəәnara çəәkib etiraz
etməәyəә başladı: «Ya Rəәbb, Özünəә yazığın gəәlsin! Bu
əәsla Səәnin başına gəәlməәyəәcəәk!» 23. Amma İsa dönüb
Peterəә dedi: «Çəәkil qarşımdan, Şeytan! Səәn Məәnəә
mane olursan. Səәn Allahın işləәri haqqında deyil,
insan əәməәlləәri barəәsindəә fikirləәşirsəәn».
Yəәhya 10:11 & 15.....11.	
  Yaxşı çoban Məәnəәm, 15.	
  
Məәn quzular uğrunda canımı qurban verirəәm.
------------------------------------------------Qeyd: Quranda, İsa Məәsihin yəәhudiləәr təәrəәfindəәn
öldürüləәcəәyindəәn dair bir ayəә yoxdur.

88.
İsa Məәsihin xaçdaki fiziki ölümü vəә ölümdəәn
dirilməәsi qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 27:50....İsa yenəә uca səәsləә qışqırıb ruhunu
tapşırdı.
Mark 15:37.....İsa uca səәsləә qışqırıb son
nəәfəәsini verdi.
Luka 24:46.....	
  İsa onlara dedi: «Beləә yazılıb: Məәsih
əәzab çəәkib üçüncü gün ölüləәr arasından dirilməәlidir.
Yəәhya 19:30...	
  İsa şəәrab sirkəәsini daddı. Sonra
«tamam oldu» dedi vəә başını əәyib ruhunu tapşırdı.
1 Korinfliləәr 15:4.....dəәfn olundu vəә Müqəәddəәs
Yazılara uyğun olaraq, üçüncü gün dirildi.
------------------------------------------------Nisa 4:157.....”Biz, Allahın elçisi Məәryəәm oğlu İsa
əәl-Məәsihi öldürdük”, - deməәləәridir. Halbuki onlar
İsanı nəә öldürdüləәr, nəә dəә çarmıxa çəәkdiləәr. Onlarda
yalnız beləә bir təәsəәvvür yarandı. Bu haqlı ixtilafda
olanlar onun (şəәxsəәn öldürülməәsi) barəәsindəә, əәlbəәttəә,
şəәkk-şübhəә içəәrisindəәdirləәr. Onların buna dair heç
bir məә’lumatı yoxdur. Onlar ancaq zəәnnəә qapılırlar.
Həәqiqəәtdəә onu (İsanı) öldürməәmişdiləәr.

89.
İsa Məәsihin bu gündəә yaşadığı vəә yenidəәn gəәləәcəәyi
qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yəәhya 14:3.....Gedib sizin üçün yer hazırlayandan
sonra yenəә gəәlib sizi Öz yanıma götürəәcəәyəәm ki,
Məәnim olduğum yerdəә siz dəә olasınız.
Vəәhy 2:25.....ancaq Məәn gəәlincəәyəә qəәdəәr özünüzdəә
f	
   qalın.
olana bağlı
Vəәhy 22:12.....İsa deyir: «Budur, tezlikləә
gəәlirəәm. Verəәcəәyim mükafat Məәnimləәdir vəә həәr kəәsəә
öz əәməәlinəә görəә əәvəәz verəәcəәyəәm.
Vəәhy 22:20.....0 Bunlara şəәhadəәt edəәn deyir:
«Bəәli, tezlikləә gəәlirəәm!» Amin. Gəәl, ya Rəәbb İsa!
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55.....Allah buyurdu: “Ya İsa,
həәqiqəәtəәn, Məәn səәnin ömrünü tamam edib Öz
dəәrgahıma qaldırıram…
Nisa 4:157-158.....157. Məәryəәm oğlu İsa… 158.
Allah onu Öz dəәrgahına qaldırmışdır.
Zuhruf 43:61.....(İsanın zühuru) qiyaməәt saatı
üçün bir əәlaməәtdir. Ona (qiyaməәtəә) şəәkk etməәyin
vəә Məәnəә tabe olun. Bu, doğru yoldur!

90.
Məәhəәmməәdin əәvvəәlki peyğəәmbəәrləәr təәrəәfindəәn,
özünün peyğəәmbəәr olacağına bağlı, Müqəәddəәs
Kitablarda ayəәləәr varmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Matthew 24:11 .....11. Bir çox yalançı peyğəәmbəәr
törəәyib çox adamı aldadacaq.
Yəәhya 5:31.....	
  ƏӘgəәr Məәn Özüm barəәdəә şəәhadəәt
etsəәydim, şəәhadəәtim etibarlı olmazdı.
2 Korinfliləәr 13:1.....	
  Bu, yanınıza üçüncü
gəәlişim olacaq. «Həәr iddia iki yaxud üç şahidin
sözü iləә təәsdiq edilsin».
------------------------------------------------A'raf 7:157.....O kəәsləәr ki, əәlləәrindəәki Tövratda
vəә İncildəә yazılmış gördükləәri rəәsula–ümmi
peyğəәmbəәrəә tabe olurlar.
Saf 61:6.....İsa… Həәqiqəәtəәn, məәn özümdəәn əәvvəәl nazil
olmuş Tövratı təәsdiq edəәn vəә məәndəәn sonra gəәləәcəәk
ƏӘhməәd adlı bir peyğəәmbəәrləә müjdəә verəәn Allahın elçisiyəәm!”

91.
Allahın sözləәrini insanlara çatdırması üçün
Məәhəәmməәdin savadlı bir Yəәhudi olması lazım
deyildimi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yəәhya 4:21-22....21. İsa… dedi: 22. Çünki xilas
Yahudilerdendir.
Romalılar 3:1-2.....1. Bəәs Yəәhudi olmağın nəә
f	
   2. Həәr cəәhəәtdəәn böyük üstünlüyü var.
üstünlüyü var?
Romalılar 9:4.....bu, İsrailliləәrdir ki, övladlığa
götürülməә, izzəәt, əәhdləәr, Qanunun verilməәsi, məәbəәd
ibadəәti vəә vəәdləәr onlara məәxsusdur.
------------------------------------------------A’raf 7:157-158.....157. O kəәsləәr ki, əәlləәrindəәki
Tövratda vəә İncildəә yazılmış gördükləәri rəәsula–
ümmi peyğəәmbəәrəә tabe olurlar. 158. vəә ümmi
peyğəәmbəәr olan Rəәsuluna iman gəәtirin vəә ona tabe
olun ki, doğru yolu tapa biləәsiniz!”
Şura 42:52.....Səәn (bundan əәvvəәl) kitab nəәdir,
iman nəәdir bilməәzdin.

92.
Məәhəәmməәdin özünün bir peyğəәmbəәr olduğunu
söyləәməәsi, əәsaslı bir sübutmu?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yəәhya 5:31.....ƏӘgəәr Məәn Özüm barəәdəә şəәhadəәt
etsəәydim, şəәhadəәtim etibarlı olmazdı.
1 Korinfliləәr 14:32-33.....32. Peyğəәmbəәrləәrin
ruhları da peyğəәmbəәrləәrəә tabe olur. 33. Çünki
Allah qarışıqlıq deyil, sülh qaynağıdır.
Müqəәddəәsləәrin bütün cəәmiyyəәtləәrindəә beləәdir.
2 Korinfliləәr 13:1.....	
  Bu, yanınıza üçüncü
gəәlişim olacaq. «Həәr iddia iki yaxud üç şahidin
sözü iləә təәsdiq edilsin».
------------------------------------------------Rad 13:43.....(Ya Rəәsulum!) Kafirləәr: “Səәn
peyğəәmbəәr deyilsəәn!” – deyirləәr. (Onlara) beləә
cavab ver: “Məәnimləә sizin aranızda (doğruluğuma)
Allahın vəә kitabı biləәnləәrin şahid olması yetəәr!”
Fetih 48:28.....Onu (İslamı) bütün dinləәrdəәn üstün
etməәk (onun bütün dinləәrdəәn üstün olduğunu göstəәrməәk)
üçün Öz Peyğəәmbəәrini hidayəәt vəә haqq dinləә göndəәrəәn
Odur. Allahın şahid olması kifayəәt edəәr!

93.
Məәhəәmməәdin gəәtirdiyi xəәbəәr, İsa Məәsihin vəә digəәr
peyğəәmbəәrləәrin verdiyi Müjdəә iləә uyğunlaşırmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yeşaya 8:20.....	
  Allahın təәliminəә, şəәhadəәtinəә
sarı dönün! ƏӘgəәr onlar Allahın kəәlamı iləә
danışmasa, onlar üçün nur şəәfəәqi saçmayacaq.
1 Korinfliləәr 14:32-34.....32. Peyğəәmbəәrləәrin
ruhları daf	
   peyğəәmbəәrləәrəә tabe olur. 33. Çünki
Allah qarışıqlıq deyil, sülh qaynağıdır.
Müqəәddəәsləәrin bütün cəәmiyyəәtləәrindəә beləәdir.
------------------------------------------------Şuara 26:192-197.....196. Həәqiqəәtəәn, o (Qur’anın)
əәvvəәlkiləәrin kitablarından mövcuddur. 197.
Məәgəәr İsrail övladı alimləәrinin bilməәləәri onlar
üçün bir dəәlil (sübut) deyilmi?
Fussilet 41:43.....(Ya Rəәsulum!) Səәnəә ancaq
səәndəәn əәvvəәlki peyğəәmbəәrləәrəә deyiləәnləәr deyilir.
Şurâ 42:15.....Allah bizim dəә Rəәbbimizdir, sizin
dəә Rəәbbiniz. Bizimləә sizin aranızda heç bir
mübahisəә yoxdur.

94.
Peyğəәmbəәrliyinin təәsdiq olunması üçün Məәhəәmməәd,
İsa Məәsihin vəә peyğəәmbəәrləәrin etdiyi kimi
möcüzəәləәr etmişdirmi?
Bibliya
Xeyir / Xeyir Quarani
Yəәhya 5:36.....Amma Məәnim barəәmdəә olan şəәhadəәt
Yəәhyanın şəәhadəәtindəәn üstündür. Çünki Atanın Məәnəә
tam yerinəә yetirməәk üçün tapşırdığı işləәr – indi
etdiyim bu işləәr Məәnim barəәmdəә şəәhadəәt edir ki,
Ata Məәni göndəәrib.
Yəәhya 14:11.....	
  Məәn Atadayam, Ata da Məәndəәdir,
bu sözüməә inanın. Heç olmasa o işləәrəә görəә inanın.
------------------------------------------------En'am 6:37..... dediləәr: “Məәgəәr ona (Peyğəәmbəәrəә)
Rəәbbindəәn bir mö’cüzəә endirilməәli deyildimi?” De:
“Allah mö’cüzəә endirməәyəә qadirdir.
Yunus 10:20.....Müşrikləәr: “Barı, Peyğəәmbəәrəә Rəәbbi
təәrəәfindəәn bir mö’cüzəә nazil ediləәydi!” – deyirləәr.
Onlara beləә cavab ver: “Qeyb ancaq Allaha məәxsusdur.
Ankebut 29:50.....Məәn isəә sadəәcəә olaraq açıqaşkar qorxudan bir peyğəәmbəәrəәm!”

95.
İsa Məәsihin vəә peyğəәmbəәrləәrin etdiyi kimi,
Məәhəәmməәd dəә gəәləәcəәkdəәn xəәbəәr vermişdirmi?
Bibliya
Xeyir / Xeyir Quarani
Qanunun Təәkrarı 18:22.....ƏӘgəәr bir peyğəәmbəәr Rəәbbin
adından danışanda dediyi söz həәyata keçməәzsəә yaxud
düz çıxmazsa, bilin ki, onu Rəәbb söyləәməәmişdir. O
peyğəәmbəәrin dedikləәrinin səәlahiyyəәti yoxdur.
f	
  
1 Şamuel 9:9.....	
  
ƏӘvvəәlləәr israildəә Allahın
iradəәsini öyrəәnməәk üçün gedəәndəә adamlar beləә
deyəәrdiləәr: «Gəәl görücünün yanına gedəәk». O vaxt
peyğəәmbəәrləәri görücü adlandırırdılar.
Yeşaya 41:22.....Bütləәrinizi gəәtirin vəә qoy onlar
sonra nəә olacağını bizəә bildirsin…
------------------------------------------------En’âm 6:50.....De: “Məәn sizəә demirəәm ki, məәnim yanımda
Allahın xəәzinəәləәri vardır. Məәn qeybi bilmirəәm…
Ahkaf 46:9.....Məәnimləә vəә sizinləә nəә edəәcəәyini
bilmirəәm. Məәn yalnız məәnəә vəәhy olunana tabe oluram.
Məәn ancaq açıq-aşkar qorxudan bir peyğəәmbəәrəәm!”

96.
İbrahimin Allahını təәmsil edəәn həәqiqi bir
peyğəәmbəәr müşrikləәrin Kabəәdəәki qara daşı öpüb
əәrəәbləәrin saxta tanrılarını izzəәtləәndirirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Çıxış 20:2-5.....2. Allahın Rəәbb Məәnəәm. 3 Məәndəәn
başqa allahların olmasın. 5. 	
  Beləә Ģeyləәrəә səәcdəә
qılaraq ibadəәt etməә. Çünki Məәn, səәnin Allahın
Rəәbb, qısqanc Allaham.
1 Krallar 19:18.....	
  Ancaq Məәn israildəә Baal
qarşısında diz çökməәmiş vəә dodaqları onu öpməәmiş
həәr kəәsi – yeddi min adamı saxlamışam».
2 Korinfliləәr 6:16-17.....16. Allahın məәbəәdi iləә
bütləәrin sazişi ola biləәrmi? 17. «Murdar şeyləәrəә
toxunmayın»; «Məәn dəә sizi qəәbul edəәcəәyəәm».
------------------------------------------------Bakara 2:158.....Həәqiqəәtəәn, Səәfa vəә Məәrvəә Allahın
əәlaməәtləәrindəәndir (ibadəәt nişanəәləәrindəәndir). Evi
(Kəә’bəәni) həәcc vəә ya ümrəә yolu iləә ziyarəәt edəәn
şəәxsin bunları təәvaf etməәsindəә heç bir günah yoxdur.
Qeyd: Hadisəәləәrəә görəә Məәhəәmməәd Kəәbəәdəәki qara daşı
öpmüştür: Bukhari 2: 667, 673, 675-680.

97.
Məәhəәmməәd özünün adi bir insan olaraq, öz
günahlarının bağışlanması üçün, Allahdan məәrhəәməәt
istəәməәsinəә ehtiyacı vardı?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Süleymanın Məәsəәlləәri 20:9....	
  Kim deyəәr ki,
qəәlbimi təәmizləәmişəәm, günahımı silmişəәm?
Vaiz 7:20.....Doğrudan da, yer üzündəә eləә saleh
f	
   ki, yalnız yaxşılıq edib heç bir
adam yoxdur
günah etməәsin.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....Allahdan bağışlanmaq diləә!
ƏӘlbəәttəә, Allah bağışlayandır, rəәhm edəәndir!
Yusuf 12:53.....Məәn özümü təәmizəә çıxartmıram.
Rəәbbimin rəәhm etdiyi kimsəә istisna olmaqla, nəәfs
pis işləәr görməәyi (şəәhvəәtəә uymağı) əәmr edəәr.
Mu’min 40:55.....Ya Peyğəәmbəәr!... günahının
bağışlanmasını diləә.
Muhammad 47:19.....öz günahlarının…
bağışlanmasını diləә.
Fatih 48:2.....Allah səәnin əәvvəәlki səә sonrakı
günahlarını bağışlayacaq…

98.

Məәhəәmməәd, əәn son vəә əәn böyük peyğəәmbəәr olaraq
qəәbul edilirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Vahiy 1:1, 8 & 17.....1. Bu kitap İsa Məәsihin
vəәhyidir 8.	
  Var olan, Var olmuş vəә Gəәlməәli olan
Külli-ixtiyar Rəәbb Allah deyir: «Alfa vəә Omeqa
Məәnəәm!» 17. «Qorxma! Birinci vəә Sonuncu diri
Olan, Məәnəәm!»
Vahiy 22:13, 16, & 20.....13. Alfa vəә Omeqa,
Birinci vəә Sonuncu, Başlanğıc vəә Axır Məәnəәm!» 16.	
  
«Məәn Davudun Kökü vəә Nəәsli, parlaq Dan
Ulduzuyam». 20. Bunlara şəәhadəәt edəәn deyir:
«Bəәli, tezlikləә gəәlirəәm!» Amin. Gəәl, ya Rəәbb İsa!
------------------------------------------------Ahzab 33:40.....Lakin o, Allahın Rəәsulu (elçisi)
vəә peyğəәmbəәrləәrin sonuncusudur.
Fatih 48:28.....Onu bütün dinləәrdəәn üstün etməәk
üçün Öz Peyğəәmbəәrini hidayəәt vəә haqq dinləә
göndəәrəәn Odur. Allahın şahid olması kifayəәt edəәr!

İnsan vəә Günah Haqqında
99.
Adəәm vəә Həәvva günah etdikləәri üçün cennəәtdəәn
qovulduqları zaman, artıq insanların Tanrının
hökmündəәn xilas olmaları üçün, bir xilasa ehtiyac
olduqları qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
f	
  
Yaradılış 2:15-16.....15.	
  
	
  Rəәbb Allah insanı götürüb
Eden bağına qoydu ki, oranı becəәrsin vəә saxlasın. 16.
Rəәbb Allah insana əәmr edib dedi: «Bağdakı bütün
ağacların bəәhrəәsindəәn istəәyəәndəә yeyəә biləәrsəәn.
Romalılar 5:12.....Beləәlikləә, günah bir insan
vasitəәsiləә, ölüm dəә günah vasitəәsiləә bu dünyaya
gəәldi. Beləәcəә ölüm. bütün insanlara yayıldı,
çünki hamı günah etdi.
------------------------------------------------Bakara 2:37.....Adəәm rəәbbindəәn kəәlməәləәr öyrəәnəәrəәk
(Həәvva iləә birlikdəә o kəәlməәləәr vasitəәsiləә) tövbəә etdi.

100.
İnsanların anadan olan vaxt günahlı olduqlarına
bağlı ayəәləәr varmı? (Asli Günah)
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yeşaya 64:6.....Hamımız eləә bil ki murdarlandıq,
Bütün saleh əәməәlləәrimiz murdar əәskiyəә bəәnzəәyir.
Hamımız yarpaq kimi soluruq, şəәr əәməәlləәrimiz bizi
küləәk təәk sovurub-aparır.
Yeremya 10:23.....Ya Rəәbb… insanın ömrü öz əәlindəә
deyil. Addımlarını düzəәltməәk gedəәn adamın işi deyil.
Yeremya 13:23.....Kuşlu öz dəәrisini, Bəәbir öz
xallarını dəәyişdirəә biləәrmi? Pislik etməәyəә
alışmış siz dəә yaxşılıq edəә bilməәzsiniz.
Yeremya 17:9.....İnsan ürəәyi həәr şeydəәn hiyləәgəәrdir,
Çarəәsi yoxdur. Onu kim başa düşəә biləәr?
Romalılar 3:23.....Çünki hamı günah edib, Allahın
izzəәtindəәn məәhrum olub…	
  
------------------------------------------------Taha 20:121-122.....121. (Adəәm vəә Həәvva) ondan
(həәmin ağacın meyvəәsindəәn) yediləәr vəә dəәrhal həәr
ikisinin ayıb yerləәri göründü. 122. Sonra Rəәbbi
(tövbəә etdirməәkləә) onu seçdi, tövbəәsini qəәbul
buyurdu vəә doğru yola müvəәffəәq etdi.

101.
Bütün insanlar (peyğəәmbəәrləәr daxil olmaqla), təәbii
olaraq günah edəәrləәrmi? (İsa Məәsih, istisna olmaqla).
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
1. Padişahlar 8:46.....ƏӘgəәr onlar önündəә günah
etsəәləәr – çünki günah etməәyəәn insan yoxdur.
ƏӘyyub 9:20.....Məәn günahsız olsam beləә, dilim məәni
ittiham edəәr, Kamil olsam beləә, məәni təәqsirkar çıxarar.
f	
  
Zəәbur 130:3.....Ya
Rəәbb, bizim təәqsirləәrimizi
siyahıya alsan, Bəәs, ey Xudavəәnd, kim bunun
qarşısında dayana biləәr?
Süleymanın Meselleri 20:9.....Kim deyəәr ki,
qəәlbimi təәmizləәmişəәm, Günahımı silmişəәm?
Vaiz 7:20.....Doğrudan da, yer üzündəә eləә saleh adam
yoxdur ki, Yalnız yaxşılıq edib heç bir günah etməәsin.
1 Yəәhya 1:8.....ƏӘgəәr günahsız olduğumuzu iddia ediriksəә,
özümüzü aldadırıq vəә daxilimizdəә həәqiqəәt yoxdur.
------------------------------------------------Yusuf 12:53.....Məәn özümü təәmizəә çıxartmıram… nəәfs
(insana) pis işləәr görməәyi (şəәhvəәtəә uymağı) əәmr edəәr.
Nahl 16:61.....ƏӘgəәr Allah insanları zülmləәri
üzündəәn cəәzalandırsaydı, yer üzündəә heç bir
canlını sağ buraxmazdı.

102.
Məәryəәm, Tanrı təәrəәfindəәn ilahi bir gücəә sahib
olaraq, Tanrının Anası olaraq sayqıya layiqdirmi?
Bibliya
Xeyir / Xeyir Quarani
Yeşaya 42:8.....Məәn Rəәbbəәm, adım budur. Öz izzəәtimi
heç kiməә verməәrəәm, Həәmdləәrimi bütləәrəә bəәxş etməәrəәm.
Yəәhya 2:3-5.....3. şəәrab qurtaranda anası İsaya
dedi: «ġəәrabları qalmadı». 4. İsa dedi: «Ana, məәndəәn
nəә istəәyirsəәn? Məәnim vaxtım həәləә çatmayıb». 5. Anası
xidməәtçiləәrəә dedi: «Sizəә nəә desəә, edin».
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64.....“Allahdan başqasına ibadəәt
etməәyəәk. Ona şəәrik qoşmayaq vəә Allahı qoyub birbirimizi (özümüzəә) Rəәbb qəәbul etməәyəәk!”
İsra 17:22-23.....22. Allahla yanaşı başqa tanrı
qəәbul etməә. 23. Rəәbbin yalnız Ona ibadəәt etməәyi…
buyurmuşdur.
Zariyat 51:56.....Məәn cinləәri vəә insanları yalnız
Məәnəә ibadəәt etməәk üçün yaratdım!

103.
Bir insan günahkâr olaraq öləәrsəә, onun cəәhəәnnəәməә
gedməәsi təәbii bir nəәticəәmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yezekel 18:4.....Axı bütün adamlar Məәnimdir:
atanın canı Məәnim olduğu kimi oğulun da canı
Məәnimdir. Yalnız günah işləәdəәn adam öləәcəәk.
Luka 12:5.....Amma Kimdəәn qorxmaq lazım olduğunu
f	
  
sizəә göstəәrim:
adamı öldürəәndəәn sonra cəәhəәnnəәməә
atmağa ixtiyarı olan Allahdan qorxun. Bəәli, sizəә
deyirəәm: Ondan qorxun!
Romalılar 6:23.....Çünki günahın əәvəәzi ölümdür,..
Vahy 20:15.....Kimin adı həәyat kitabına
yazılmayıbsa, o, odlu göləә atıldı.
------------------------------------------------A’raf 7:41..... Onlar üçün Cəәhəәnnəәmdəәn döşəәk vəә
üstləәrinəә örtməәk üçün (atəәşdəәn) yorğan vardır.
Biz zalımları beləә cəәzalandırırıq!
Yunus 10:27.....Günah qazananlara günahları qəәdəәr
cəәza veriləәr. Onları Allahdan (Allahın əәzabından)
heç kəәs qurtara bilməәz. Onlar cəәhəәnnəәmlikdirləәr,
özləәri dəә orada əәbəәdi qalacaqlar!

104.

Allahın gözündəә böyük günah-kiçik günah ferqi
deyəә bir şey varmı? (Sagire)
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 5:18-19....18. Ağızdan çıxan şeyləәrsəә ürəәkdəәn
çıxar, bunlar da insanı murdar edəәr. 19. Çünki
ürəәkdəәn pis fikirləәr, qatillik, zinakarlıq, cinsi
əәxlaqsızlıq, oğurluq, yalançı şahidlik vəә küfr çıxar.
Matta 12:36.....İnsanlar söyləәdikləәri həәr boş söz
üçün qiyaməәt günü hesab verəәcəәkləәr.
1 Korinfliləәr 5:6.....Sizin öyünməәyiniz yaxşı deyil.
Məәgəәr bilmirsiniz ki, azacıq maya bütün xəәmiri acıdır?
------------------------------------------------Ahzab 33:5.....Etdiyiniz səәhvləәrəә (məәsəәləәn,
birinin atasını bilməәdəәn səәhv saldığınıza) görəә
sizəә günah yoxdur.
Necm 53:32.....(O yaxşılıq edəәnləәr ki) kiçik
günahlar (xəәtalar) istisna olmaqla, böyük
günahlardan vəә rəәzil işləәrdəәn (zinadan) çəәkinəәrləәr.
Həәqiqəәtəәn, səәnin Rəәbbin çox bağışlayandır.

105.
Oğrunun əәlinin kəәsilməәsi doğrudurmu?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Çıxış 22:1-4.....1. Bir adam mal-qara yaxud qoyunkeçidəәn oğurlayıb kəәsəәr yaxud satarsa, qoy o adam
mal-qara əәvəәzinəә beş heyvan, qoyun-keçi əәvəәzinəә
dörd heyvan verib zəәrəәri ödəәsin 4. ƏӘgəәr oğurlanan
mal-qara, eşşəәkləәr ya qoyun-keçi oğrunun əәlindəә
f	
   qoy oğru zəәrəәri ikiqat ödəәsin.
diri tapılsa,
Süleymanın Məәsəәlləәri 6:30-31....30. Qarnını
doydurmaq üçün ac oğru oğurlarsa, Kimsəә onu
qınamaz. 31. Amma onu tutsalar, yeddi qat
ödəәməәlidir, Evinin var-yoxunu verməәlidir.
Luka 6:36.....Atanız məәrhəәməәtli olduğu kimi siz
dəә məәrhəәməәtli olun.
------------------------------------------------Maide 5:38.....Oğru kişi iləә oğru qadının
gördükləәri işin əәvəәzi kimi Allahdan cəәza olaraq
(sağ) əәlləәrini kəәsin. Allah… hikməәt sahibidir!

106.
Bir mö’min özünü qorumaq üçün yalan danışıb ya da
hiyləә edəә biləәrmi? (Təәqiyyəә vəә Kitman)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Süleymanın Məәsəәlləәri 6:16-17.....6. Rəәbbin zəәhləәsi
altı şeydəәn gedir, Yeddi şey var, ondan ikrah edir:
17. Təәkəәbbürləә baxan gözləәr; Yalan danışan dil…
Sefanya 3:13.....İsraildəәn sağ qalanlar haqsızlıq
etməәyəәcəәk! Kimsəәni aldadaraq yalan
söyləәməәyəәcəәkləәr, Çünki onlar qarnı tox yatacaq,
Onları qorxudan olmayacaq».
Yəәhya 8:44.....Siz atanız iblisdəәnsiniz…
yalançıdır vəә yalanın atasıdır.
Efesliləәr 4:25.....Buna görəә yalanı kəәnara atın,
həәr biriniz öz qonşunuza həәqiqəәti söyləәyin, çünki
hamımız eyni bəәdəәnin üzvləәriyik.
Vəәhy 21:8.....bütün yalançıların aqibəәti isəә od vəә
kükürdləә yanan göldəә olacaq; bu, ikinci ölümdür»…
------------------------------------------------Bakara 2:225.....Allah, bilməәdəәn (səәhvəәn)
içdiyiniz andlara görəә sizi cəәzalandırmaz.
Tahrim 66:2......Həәqiqəәtəәn, Allah andlarınızı
geri götürməәyi vacib (qanuni) etmişdir.

107.
Homoseksualizm bir günah olaraq qəәbul ediləәrəәk,
qadağan olunmuşdurmu?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Levililəәr 20:13.....Kişi qadınla yaxınlıq etdiyi
kimi kişi kişi iləә yaxınlıq edəәrsəә, həәr ikisi
iyrəәnc iş görür vəә onlar öldürülməәlidirləәr;
qanlarının tökülməәyinəә özləәri baisdir.
Romalılar f	
  
1:27.....eyni təәrzdəә kişiləәr dəә qadınla
olan təәbii əәlaqəәdəәn əәl çəәkib bir-birləәrinəә şəәhvəәtləә
qızdılar; kişiləәr kişiləәrləә rüsvayçılıq edib öz
daxilləәrindəә rəәzillikləәrinəә layiq cəәzanı aldılar.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81.....80. Lutu da… demişdi: “Sizdəәn
əәvvəәl bəәşəәr əәhlindəәn heç kəәsin etməәdiyi
həәyasızlığı sizmi edəәcəәksiniz? 81. Siz qadınları
atıb şəәfvəәtləә kişiləәrin üstünəә gəәlirsiniz. Siz,
doğrudan da, həәddi aşmış bir tayfasınız!”
Neml 27:54-55.....54. (Lut)… çirkin işləәmi məәşğul
olursunuz? 55. Siz qadınları qoyub şəәhvəәtləә
erkəәkləәrin yanınamı (üstünəәmi) gedirsiniz?

108.
Abort (uşaqsaldırma) ve Adam öldürməәk günah
olaraq qəәbul ediləәrəәk, qadağan olunmuşdurmu?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yaradılış 9:6-7.....6. Kim insan qanı töksəә, Onun
da qanıinsan əәli iləә töküləәcəәk. Çünki Allah
insanı Öz surəәtinəә görəә yaradıb. 7. Siz törəәyib
çoxalın, Yer üzünəә yayılın, Orada çoxalın».
Çıxış 20:13.....Qəәtl etməә.
Çıxış 21:12.....Adam vurub öldürəәn şəәxs
öldürülməәlidir.
Süleymanın Məәsəәlləәri 6:16-17.....16. Rəәbbin
zəәhləәsi altı şeydəәn gedir, Yeddi şey var, ondan
ikrah edir: 17. Təәkəәbbürləә baxan gözləәr; Yalan
danışan dil; Nahaq qan tökəәn əәlləәr…
------------------------------------------------Maide 5:32....həәr kəәs bir kimsəәni öldürməәmiş vəә
yer üzündəә fitnəә-fəәsad törəәtməәmiş bir şəәxsi
öldürsəә, o, bütün insanları öldürmüş kimi olur.
İsra 17:31.....Yoxsulluqdan qorxub övladlarınızı
öldürməәyin. Onları öldürməәk, həәqiqəәtəәn, böyük günahdır!

109.
Günahın cəәzası, yaxşı işləәr edvrəәk silinəә
biləәrmi? (ƏӘməәlləәr)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Romalılar 3:24-25.....24. vəә Onun lütfü iləә dəә
Məәsih İsada satın alınmağa nail olaraq bir həәdiyyəә
kimi saleh sayılır. 25. Allah İsanı kəәffarəә qurbanı
olaraq təәqdim etdi ki, iman edəәnləәrin günahları
f	
  
Onun qanı vasitəәsiləә
bağışlansın. Bunu Öz
salehliyini göstəәrməәk üçün etdi. Çünki səәbirli olub
qabaqca ediləәn günahları cəәzasız qoymuşdu.
Qalatyalılar 3:11.....Aydındır ki, Allah
qarşısında heç kim Qanun vasitəәsiləә saleh
sayılmır, çünki «saleh adam imanla yaşayacaq».
Yaqub 2:10 & 12.....10. Çünki kim Qanunun hamısına
riayəәt edəәrəәk birindəә büdrəәyirsəә, o bütün Qanuna
qarşı təәqsirkar olur. 12. Azadlıq qanunu iləә mühakiməә
olunacaq adamlar kimi danışın vəә bu cür davranın.
------------------------------------------------Hud 11:114.....yaxşı əәməәlləәr pis işləәri (kiçik
günahları) yuyub aparar.
Ankebut 29:7.....İman gəәtirib yaxşı işləәr
görəәnləәrin günahlarının üstünü örtəәr vəә onlara
etdikləәri əәməәlləәrdəәn daha gözəәl mükafat verəәrik.

Xilas Olmaq Haqqında
110.
Bir insan Xristian vəә ya Müsəәlman olaraq doğmuş
oluyormu?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yəәhya 1:12-13.....12. adına iman edəәnləәrəә Allahın
övladları olmaq ixtiyarını verdi. 13. Allahdan doğuldu.
Yəәhya 3:5.....İsa cavab verdi: «Doğrusunu,
doğrusunu səәnəә deyirəәm: bir kəәs sudan vəә Ruhdan
doğulmasa, Allahın Padşahlığına daxil ola bilməәz
1 Peter 1:23.....Çünki siz çürüyəәn toxumdan
deyil, çürüməәzdəәn, Allahın canlı, davamlı olan
kəәlamı vasitəәsiləә yenidəәn doğulmusunuz.
------------------------------------------------Kafirun 109:6.....Sizin öz dininiz var, məәnim dəә
öz dinim! (Eləә isəә sizin dininiz sizəә, məәnim
dinim dəә məәnəә)!”

111.
Bir insanın xilas olması, onun öz yaxşı
əәməәlləәrinəә bağlıdırmı? (Savab)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Efesliləәr 2:8-9.....8. Məәsih əәvvəәl dedi: «Qurban,
təәqdim, yandırma qurbanı vəә günah qurbanı istəәməәdin,
Bunlardan xoşun gəәlməәdi». Bunlar hamısı Qanuna görəә
təәqdim olunur. 9. Sonra dedi: «Budur, gəәlmişəәm,
f	
   yerinəә yetirim». Yəәni, Məәsih ikinci
Səәnin iradəәnig
ƏӘhdi qüvvəәyəә mindirməәk üçün birincisini ləәğv edir.
Titəә 3:4-6.....5. Amma Xilaskarımız Allah
xeyirxahlığını vəә insana olan sevgisini açıq
göstəәrdi 6. Allah Xilaskarımız İsa Məәsih
vasitəәsiləә üzəәrimizəә bol-bol Müqəәddəәs Ruhu tökdü ki…
------------------------------------------------Hud 11:114.....Həәqiqəәtəәn, yaxşı əәməәlləәr pis
işləәri (kiçik günahları) yuyub aparar.
Ankebut 29:7.....İman gəәtirib yaxşı işləәr
görəәnləәrin günahlarının üstünü örtəәr vəә onlara
etdikləәri əәməәlləәrdəәn daha gözəәl mükafat verəәrik.

112.
İnsanların xilas olunmaları üçün, Tanrının
qaydası həәr zaman bir fidyəә vəә ya qurban qanınamı
bağlıdır?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Levililəәr 17:11.....çünki həәr məәxluqa həәyat verəәn
qandır. Məәn onu həәyatınızın kəәffarəәsi üçün
qurbangahda təәqdim olunmağa təәyin etmişəәm; çünki
həәyat verdiyinəә görəә kəәffarəә edəәn qandır.
İbraniləәr 9:12 & 22.....12. təәkəәləәrləә danaların
qanı iləә yox, Öz qanı iləә ƏӘn Müqəәddəәs yerəә
birdəәfəәlik daxil oldu; əәbəәdi satınalınmanı təәmin
etdi. 22. Deməәk olar ki, Qanuna görəә həәr bir şey
qanla təәmizləәnir vəә qan axıdılmadan bağışlanma olmur.
------------------------------------------------Bakara 2:48.....Qorxun o gündəәn ki, heç kəәs heç
kəәsin karına gəәləә bilməәsin, heç kəәsdəәn şəәfaəәt qəәbul
olunmasın, heç kəәsdəәn (günahlarının təәmizləәnib
əәzabdan xilas olması üçün) fidyəә alınmasın vəә
onlara heç bir köməәk göstəәriləә bilməәsin!
Hac 22:36-37.....36. Sizin üçün bu qurbanlarda… 37.
Onların nəә əәti, nəә dəә qanı, əәlbəәttəә, Allaha çatmaz.

113.
Tanrının təәmin etdiyi xilası yalnız iman
vasitəәsiyləә, lütfləәmi qəәbul etməәk mümkündür?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Romalılar 3:28.....Çünki bu nəәticəәyəә gəәlirik ki,
insan Qanuna əәməәl etməәkləә deyil, iman vasitəәsiləә
saleh sayılır.
Efesliləәr 2:8.....Çünki iman vasitəәsiləә, lütfləә
f	
  
xilas oldunuz.
Bu, sizin nailiyyəәtiniz deyil,
Allahın həәdiyyəәsidir.
Titəә 3:4-6.....5. Amma Xilaskarımız Allah
xeyirxahlığını vəә insana olan sevgisini açıq
göstəәrdi 6. Allah Xilaskarımız İsa Məәsih
vasitəәsiləә üzəәrimizəә bol-bol Müqəәddəәs Ruhu tökdü ki…
------------------------------------------------En’am 6:164.....“Həәr kəәsin qazandığı günah ancaq
özünəә aiddir. Heç bir günahkar başqasının
günahını daşımaz.
İsra 17:15.....Heç bir günahkar başqasının
günahını daşımaz.

114.
Bir insanın əәbəәdi həәyatı əәldəә etməәsi üçün, ilk
növbəәdəә Məәsihin Müjdəәsini eşidəәrəәk, Onu Rəәbb vəә
Xilaskâr olaraq qəәbul etməәsi lazımdırmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Romalılar 10:9-17.....9. əәgəәr səәn İsanın Rəәbb
olduğunu dilinləә iqrar edib Allahın Onu ölüləәr
arasından diriltdiyinəә ürəәkdəәn inansan, xilas
olacaqsan. 10. Çünki insan ürəәkdəәn iman etməәkləә
saleh sayılır vəә dili iləә iqrar etməәkləә xilas
olur 13. Çünki «Rəәbbin adını çağıran həәr kəәs
xilas olacaq». 14. Bəәs onlar iman etməәdikləәri
Şəәxsi necəә çağıracaqlar? Barəәsindəә eşitməәdikləәri
Şəәxsəә necəә iman edəәcəәkləәr? Vəәz edəәn olmasa, necəә
eşidəәcəәkləәr? 15. Göndəәrilməәsəәləәr, necəә vəәz
edəәcəәkləәr? 17. Beləәlikləә, iman eşitməәkdəәn,
eşitməәk dəә Məәsihin kəәlamı vasitəәsiləә yaranır.
------------------------------------------------Bakara 2:119......Səәn yəәhudi vəә xaçpəәrəәstləәrin
milləәtləәrinəә (dinləәrinəә) tabe olmayınca onlar
səәndəәn qəәtiyyəәn razı qalmayacaqdır. (Onlara) de:
“Düzgün yol yalnız Allahın göstəәrdiyi yoldur!”

115.
ƏӘbəәdi həәyatı əәldəә etməәnin tek yolu, İsa Məәsihin
Rəәbb vəә Xilaskar olduğuna iman etməәk olduğu,
qəәbul edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yəәhya 11:25...İsa ona dedi: «Dirilməә vəә həәyat
Məәnəәm. Məәnəә iman edəәn ölsəә dəә, yaşayar,
yaşayacaktır.
f	
  
Yəәhya 14:6.....İsa
ona dedi: «Yol, həәqiqəәt vəә
həәyat Məәnəәm. Məәnim vasitəәm olmadan heç kim Atanın
yanına gəәləә bilməәz.
Yəәhya 17:3.....ƏӘbəәdi həәyat da budur ki, Səәni yeganəә
həәqiqi Allahı vəә göndəәrdiyin İsa Məәsihi tanısınlar.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85......19. Allah yanında (haqq
olan) din, əәlbəәttəә, İslamdır. Kitab verilmiş
şəәxsləәr (yəәhudiləәr vəә xaçpəәrəәstləәr) ancaq bildikdəәn
sonra aralarındakı paxıllıq üzündəәn itilafa
(ayrılığa) başladılar. 85. Kim islamdan başqa bir
din ardınca gedəәrsəә, heç vaxt ondan qəәbul olunmaz
vəә o şəәxs axirəәtdəә zəәrəәr çəәkəәnləәrdəәn olar!

116.
Günümüzün mö’minləәri vəәftiz olmalırıdlarmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 28:19-20.....19. Beləәlikləә, gedin, bütün
milləәtləәri Məәnim şagirdim edin; onları Ata, Oğul
vəә Müqəәddəәs Ruh adı iləә vəәftiz edin; 20. sizəә əәmr
etdiyim həәr şeyəә riayəәt etməәyi onlara öyrəәdin.
Budur, Məәn dövrün sonuna qəәdəәr həәr gün sizinləәyəәm».
Mark 16:15-16.....15. İsa şagirdləәrinəә dedi:
«Dünyanın həәr təәrəәfinəә gedin, bütün yaradılışa
Müjdəәni vəәz edin. 16. iman edib vəәftiz olan kəәs
xilas olacaq, iman etməәyəәnsəә məәhkum olacaq.
Həәvariləәrin İşləәri 2:38.....Peter onlara cavab
verdi: «Tövbəә edin, hamınız İsa Məәsihin adı iləә
vəәftiz olun. Onda günahlarınız bağışlanacaq vəә
bəәxşiş olaraq Müqəәddəәs Ruhu alacaqsınız.
Həәvariləәrin İşləәri 22:16.....İndi nəә gözləәyirsəәn?
Qalx, vəәftiz ol vəә Onun adını çağıraraq
günahlarını yu”.
------------------------------------------------Qeyd: Quranda vəәftiz iləә əәlaqəәdar heç bir ayəә yoxdur.

117.
Günümüzün kişi mö’minləәri sünnəәt olmalıdırlarmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1 Korinfliləәr 7:18-20.....18. ƏӘgəәr bir nəәfəәr
sünnəәtli olaraq çağırış aldısa, sünnəәt olunmanı
aradan qaldırmasın. Digəәri isəә sünnəәtsiz olaraq
çağırış aldısa, qoy sünnəәt olunmasın. 19.
Sünnəәtlilik dəә, sünnəәtsizlik dəә əәhəәmiyyəәt kəәsb
f	
  
etmir, əәhəәmiyyəәt
kəәsb edəәn isəә Allahın əәmrləәrini
yerinəә yetirməәkdir. 20. Qoy həәr kəәs çağırış
aldığı vaxt nəә vəәziyyəәtdəә idisəә, eləә dəә qalsın.
Qalatiyalılar 5:2.....Müqəәddəәs Ruhun səәməәrəәsi isəә
budur: məәhəәbbəәt, sevinc, sülh, səәbir, xeyirxahlıq,
yaxşılıq, səәdaqəәt…
------------------------------------------------Nahl 16:123.....İbrahimin dininəә tabe ol!” – deyəә
vəәhy etdik.
Qeyd: Həәdisləәr dəә bunu dəәstəәkləәyir: Baxın. Buxari
1252, al-Bari 6: 388; vəә Muslim 4: 2370.

118.
“Müqəәddəәs olun!” deyəә ayəәləәrin var olduğu vəә
“müqəәddəәsliyəә” nail olmadan heç kimin cəәnnəәtəә
girməәyəәcəәyinəә bağlı şəәrt varmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Levililəәr 11:44.....Allahınız Rəәbb Məәnəәm. Özünüzü
təәqdis edin vəә müqəәddəәs olun, çünki Məәn müqəәddəәsəәm.
1 Korinfliləәr 3:17.....Çünki Allahın məәbəәdi
müqəәddəәsdir vəә bu məәbəәd sizsiniz.
İbraniləәr 12:10 & 14.....10. Amma Allah Onun
müqəәddəәsliyinəә ortaq olaq deyəә bizi xeyrimiz üçün
təәrbiyəәləәndirir. 14. müqəәddəәs olmağa can atın, çünki
müqəәddəәsliyəә nail olmadan heç kim Rəәbbi görməәyəәcəәk.
1 Peter 1:15.....siz dəә bütün həәyat təәrzinizdəә
müqəәddəәs olun.
Vəәhy 22:10-11.....10. vaxt yaxındır. 11. Haqsızlıq
edəәn qoy daha da haqsızlıq etsin. Murdar olan daha
da murdarlansın. Saleh olansa qoy daha da saleh
işləәr görsün. Müqəәddəәs olan daha da müqəәddəәs olsun».
------------------------------------------------Qeyd: Quranda, "müqəәddəәs olun" deyəә əәmr edəәn bir
ayəә yoxdur.

119.
İnsanlar adaz iradəәləәri iləә vəә qəәrarları iləә,
Tanrının uşaqları ola biləәrləәrmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yəәhya 1:12.....Onu qəәbul edəәnləәrin hamısına, adına
iman edəәnləәrəә Allahın övladları olmaq ixtiyarını verdi.
Romalılar 8:14.....Allahın Ruhu iləә
yönəәldiləәnləәrin hamısı Allahın oğullarıdır.
f	
   3:26.....Siz hamınız Məәsih İsaya
Qalatiyalılar
olan iman vasitəәsiləә Allahın övladlarısınız.
İbraniləәr 12:5-6.....5. «Oğlum, Rəәbbin verdiyi
təәrbiyəәyəә xor baxma, Onun məәzəәmməәtindəәn ruhdan
düşməә. 6. Çünki Rəәbb sevdiyini təәrbiyəәləәndirəәr,
Qəәbul etdiyi həәr oğulu döyəәr».
------------------------------------------------Maide 5:18.....Yahudiler ve Hıristiyanlar; "Biz
Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. De
ki: "O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah)
size azabediyor?" Hayır, siz de… birer insansınız.
Qeyd: Xristianlıqda bu suala iki fəәrqli cavab var.
Arminiusçular “Bəәli”, Kalvinistləәr “Xeyir” deyirləәr.

120.
İnsanların taleyi əәvvəәlcəәdəәn müəәyyəәn edilmişmi?
(Tale vəә Qisməәt)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Qanunun Təәkrarı 30:19.....Qarşınızda həәyatla
ölümü, xeyir-dua iləә ləәnəәti qoyduğum üçün bu gün
göyü vəә yeri sizəә şahid tuturam. Həәyatı seçin ki,
siz vəә övladlarınız yaşaya biləәsiniz.
Yeşua 24:15.....Qoy Rəәbb səәninləә məәnim aramda
hakim olub hökm versin vəә baxıb bu çəәkişməәni
görsün, məәni səәnin əәlindəәn qurtarsın».
------------------------------------------------Tevbe 9:51.....“Allahın bizim üçün yazdığından
başqa bizəә heç bir şey üz verməәz.
Kasas 28:68.....Onların heç bir ixtiyarı yoxdur.
Ahzab 33:36 & 38.....36. Allah vəә Peyğəәmbəәri bir
işi hökm etdiyi zaman heç bir mö’min kişiyəә vəә
qadına öz işləәrindəә başqa yol seçməәk yaraşmaz.
38. Allahın əәmri əәzəәli hökmdür!
Qeyd: Xristianlıqda bu suala iki fəәrqli cavab var.
Arminiusçular “Xeyir”, Kalvinistləәr “Bəәli” deyirləәr.

121.
İnsanların cəәnnəәtəә ya da cəәhəәnnəәməә getməәsi,
onların yaxşı vəә pis əәməәlləәrinin təәrəәzidəә
ölçülməәyinəәmi bağlıdır?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Efesliləәr 2:8-9.....8. Çünki iman vasitəәsiləә,
lütfləә xilas oldunuz. 9. Bu, sizin nailiyyəәtiniz
deyil, Allahın həәdiyyəәsidir.
f	
  
Titəә 3:4-5.....4.
Amma Xilaskarımız Allah
xeyirxahlığını vəә insana olan sevgisini açıq
göstəәrdiyi zaman 5. bizim salehlikləә etdiyimiz
əәməәlləәrləә deyil, Öz məәrhəәməәtinəә görəә bizi xilas
etdi. Bunu bizi yumaqla, yəәni Müqəәddəәs Ruhun bizi
yenidəәn doğuzdurub təәzəәləәməәsi iləә etdi.
------------------------------------------------A'raf 7:8-9..... 8. Təәrəәziləәri ağır gəәləәnləәr
nicat tapanlardır! 9. yüngül gəәləәnləәr isəә… zəәrəәr…
Mü'minun 23:102-103.....102. Məәhz təәrəәziləәri ağır
gəәləәnləәr nicat taparlar. 103. Təәrəәziləәri yüngül
gəәləәnləәr isəә özləәrinəә ziyan edəәnləәrdir.

122.
İnsanların cəәnnəәtəә gedəә bilməәləәri üçün, ölməәdəәn
əәvvəәl yenidəәn doğulması lazımmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yəәhya 1:12-13.....12. Onu qəәbul edəәnləәrin hamısına,
adına iman edəәnləәrəә Allahın övladları olmaq ixtiyarını
verdi. 13 Onlar nəә qandan, nəә bəәşəәr arzusundan, nəә dəә
kişi istəәyindəәn deyil, yalnız Allahdan doğuldu.
Yəәhya 3:3-7.....3. İsa… bir kəәs yenidəәn
doğulmasa, Allahın Padşahlığını görəә bilməәz»… 5.
bir kəәs sudan vəә Ruhdan doğulmasa, Allahın
Padşahlığına daxil ola bilməәz.
2 Korinfliləәr 5:17.....Deməәli, kim Məәsihdəәdirsəә, yeni
yaradılışdır, köhnəә şeyləәr keçib-getdi, təәzəә şeyləәr gəәldi.
1 Peter 1:23.....Çünki siz çürüyəәn toxumdan
deyil, çürüməәzdəәn, Allahın canlı, davamlı olan
kəәlamı vasitəәsiləә yenidəәn doğulmusunuz.
1 Yəәhya 4:7 & 5:1.....7. Sevəәn həәr kəәs dəә Allahdan
doğulub vəә Allahı tanıyır. 1. İsanın Məәsih olduğuna
inanan həәr kəәs Allahdan doğulub.
------------------------------------------------Qeyd: Quranda yenidəәn doğuş deyəә bir anlayış yoxdur.

123.
Allah bütün həәqiqi Xristianlara əәbəәdi həәyat verirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yəәhya 3:36 & 5:24.....36. Oğula iman edəәn şəәxs
əәbəәdi həәyata malikdir, Oğula itaəәt etməәyəәnsəә
həәyat görməәyəәcəәk, lakin Allahın qəәzəәbi onun
üzəәrindəә qalır. Doğrusunu, doğrusunu sizəә
deyirəәm: Məәnim sözüməә qulaq asıb Məәni Göndəәrəәnəә
f	
   əәbəәdi həәyata malikdir vəә ona hökm
inanan şəәxs
çıxarılmayacaq, əәksinəә, ölümdəәn həәyata keçib.
Yəәhya 10:27-28.....27. Quzularım səәsimi eşidir… 28.
Məәn onlara əәbəәdi həәyat verirəәm. Onlar heç vaxt həәlak
olmayacaq vəә heç kim onları əәlimdəәn qapmayacaq.
1 Yəәhya 5:13.....Allahın Oğlunun adına iman edəәnləәrəә
yazdım ki, əәbəәdi həәyata malik olduğunuzu biləәsiniz.
------------------------------------------------Al-i İmrân 3:55, 113-115.....55. “Ya İsa… Səәnəә iman
gəәtirəәnləәri qiyaməәt gününəә qəәdəәr kafirləәrəә qalib
edəәrəәm. 113. Kitab əәhli içəәrisindəә düzgün bir camaat
vardır… 114. xeyirli işləәr görməәyəә təәləәsirləәr. Onlar
əәməәlisaleh şəәxsləәrdəәndirləәr. 115. Onların yaxşılıq
naminəә etdikləәri işləәrdəәn heç biri inkar edilməәz.
Mâide 5:47 & 69.....47. İncil əәhli Allahın onda
nazil etdiyi iləә hökm etsin. 69. heç bir qorxusu
yoxdur vəә onlar qəәm-qüssəә dəә görməәzləәr!

Gəәləәcəәk Şeyləәr Haqqında
124.
Müqəәddəәs Kitablarda “peyğəәmbəәr” (nəәbiy) sözü
“gəәləәcəәkdəә olacaqları əәvvəәlcvdəәn bildirəәn adam”
məәnasındadırmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
1 Şamuel 9:9.....ƏӘvvəәlləәr İsraildəә Allahın
iradəәsini öyrəәnməәk üçün gedəәndəә adamlar beləә
deyəәrdiləәr: «Gəәl gürücünün yanına gedəәk». O vaxt
peyğəәmbəәrləәri gürücü adlandırırdılar.
Vəәhy 19:10.....Allahın quluyam. Allaha səәcdəә et.
Çünki İsanın şəәhadəәti peyğəәmbəәrləәrəә ilham verir».
------------------------------------------------A’raf 7:188..... ƏӘgəәr qeybi bilsəәydim, sözsüz ki,
(özüm üçün) daha çox xeyir təәdarük edəәrdim…
Ahkaf 46:9.....Məәnimləә vəә sizinləә nəә edəәcəәyini bilmirəәm.

125.
Müqəәddəәs Kitablar, dunyanın son günləәrı haqqında
əәtraflı məәlumat verirləәrmi? (Gayb Haber)
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 24:3.....İsa… şagirdləәr… dediləәr: «Bizəә söyləә,
bu dedikləәrin nəә vaxt baş verəәcəәk? Səәnin zühurun vəә
dövrün sonuna hansı əәlaməәtləәr olacaq?»
Vəәhy 1:1.....İsa Məәsihin qulu, Yaqubun qardaşı
f	
   Ata Allahın sevdiyi, İsa Məәsih üçün
məәn Yəәhudadan
Qorunmuş olan çağırılanlara salam!
------------------------------------------------En’âm 6:50.....“Məәn sizəә demirəәm ki, məәnim
yanımda Allahın xəәzinəәləәri vardır. Məәn qeybi
bilmirəәm vəә sizəә dəә demirəәm.
Ahkaf 46:9.....Məәnimləә vəә sizinləә nəә edəәcəәyini bilmirəәm.
Qeyd: Müqəәddəәs Kitabda 600-dəәn çox dəәqiq peyğəәmbəәrlik
ayəәsi varkəәn, Quranda bunun kimi ayəәləәr yoxdur.

126.
Müqəәddəәs Kitablarda, son günləәrdəә dünyaya gəәləәcəәk
olan şeytani bir dünya hökmdarı haqqında peyğəәbəәrlik
ayəәləәri varmıdır? (Məәsih Karşıt olan / Məәhdi)
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 24:21-26.....21. Çünki o vaxt eləә dəәhşəәtli
əәzab-əәziyyəәt olacaq ki, dünyanın başlanğıcından
indiyəә qəәdəәr beləәsi olmayıb vəә heçolmayacaq da.
23. O zaman əәgəәr kimsəә sizəә desəә ki, “bax, Məәsih
buradadır” yaxud da “oradadır”, inanmayın. 26. Ona
görəә sizəә “bax, O çöldəәdir” desəәləәr dəә, çıxmayın.
“Bax, O daxili otaqlardadır” desəәləәr dəә, inanmayın.
2 Salonikliləәr 2:7-9....8. Sonra həәmin qanunsuz adam
meydana çıxacaq vəә Rəәbb İsa onu ağzından çıxan nəәfəәsi
iləә öldürəәcəәk, Öz zühurunun əәzəәməәti iləә məәhv edəәcəәk.
9. Bu qanunsuz adam şeytanın fəәaliyyəәtinəә əәsaslanaraq
həәr cür yalan möcüzəә, əәlaməәt vəә xariqəәləәrləә.
1 Yəәhya 2:18.....Ey uşaqlar, axır zamandır. Siz
«Məәsih əәleyhdarı»nın gəәləәcəәyini eşitmisiniz, indi
dəә çoxlu Məәsih əәleyhdarı meydana çıxıb.
Vahiy 6:2......Gördüm ki, bir ağ at vəә onun
belindəә oturan atlının əәlindəә ox-kaman var.
------------------------------------------------Qeyd: Quran-ı Kəәrimdəә Məәsih-Karşıtı'nın vəә ya Mehdi
adında bir adamın gəәləәcəәyindəәn bəәhs edilmir.

127.
Müqəәddəәs Kitablara görəә, həәr insan Axirəәt Günündəә
Allaha hesab verəәndəә, Allah onlar mühakiməә edib
ya cəәhəәnnəәməә ya da cəәnnəәtəә göndəәrəәcəәkmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
İbraniləәr 9:27.....Necəә müəәyyəәn edilmişdir ki,
insanlar bir dəәfəә ölüb ondan sonra mühakiməә
olunsunlar.
f	
  
2 Peter 2:9....ƏӘlbəәttəә
ki, Rəәbb möminləәri
sınaqdan necəә qurtarmağı, haqsızları isəә qiyaməәt
gününəәe kimi cəәza altında necəә saxlamağı bilir.
Vəәhy 20:12.....12. Ölüləәr kitablarda yazılanlara
əәsasəәn öz əәməәlləәrinəә görəә mühakiməә olundu. Kimin
adı həәyat kitabına yazılmayıbsa, o, odlu göləә
atıldı.
------------------------------------------------Bakara 2:113..... Allah onların aralarındakı bu
ixtilafın hökmünü qiyaməәt günü verəәcəәkdir!
Al-i İmran 3:185.... Həәr bir kəәs (canlı) ölümü
dadacaqdır. Şübhəәsiz ki, mükafatlarınız qiyaməәt
günü tamamiləә veriləәcəәkdir.

128.
Hamı bir müddəәt cəәhəәnnəәmdəә əәzab çekəәcəәkmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yəәhya 5:24.....Doğrusunu, doğrusunu sizəә deyirəәm:
Məәnim sözüməә qulaq asıb Məәni Göndəәrəәnəә inanan
şəәxs əәbəәdi həәyata malikdir vəә ona hökm
çıxarılmayacaq, əәksinəә, ölümdəәn həәyata keçib.
Romalılar 8:1.....Deməәli, indi Məәsih İsada
olanlaradaheç bir məәhkumluq yoxdur.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185..... Həәr bir kəәs (canlı) ölümü
dadacaqdır. Şübhəәsiz ki, mükafatlarınız qiyaməәt
günü tamamiləә veriləәcəәkdir.
Meryem 19:68-72.....68. Biz onları şeytanlarla
birlikdəә yığıb məәhşəәrəә gəәtirəәcəәk, sonra onları
diz üstəә çökmüş halda Cəәhəәnnəәmin əәtrafına
düzəәcəәyik. 71. Sizdəәn eləә bir kəәs olmaz ki,
oraya varid olmasın. Bu, Rəәbbinin buyurduğu vacib
bir hökmdür. 72. Sonra Biz Allahdan qorxub pis
əәməәlləәrdəәn çəәkinəәnləәrəә nicat verəәcəәk, zalımları
isəә orada diz üstəә çökmüş halda saxlayacağıq!

129.
Bir insan cəәhəәnnəәməә getsəә, onu sonra ordan çıxıb
cəәnnəәtəә getməә mümkünatı varmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Matta 25:41 & 46.....41. O zaman solundakılara
deyəәcəәk: “Ey ləәnəәtəә gəәlmişləәr, çəәkilin önümdəәn!
İblisləә onun məәləәkləәrinəә hazırlanmış olan əәbəәdi
oda yollanın! 46. Bunlar əәbəәdi əәzaba, salehləәrsəә
f	
   gedəәcəәk».
əәbəәdi həәyata
Luka 16:19-26.....24. məәn bu alov içindəә əәzab
çəәkirəәm. 26. Üstəәlik, sizinləә bizim aramıza böyük
bir uçurum qoyulmuşdur ki, nəә buradan sizin
təәrəәfinizəә keçməәk istəәyəәnləәr keçəә bilir, nəә dəә
oradan bizim yanımıza gəәləә bilirləәr.
-----------------------------------------------En'am 6:128.....“Sizin düşəәcəәyiniz yer atəәşdir.
Allahın istəәdiyi istisna olmaqla, siz orada
həәmişəәlik qalacaqsınız!”
Meryem 19:68-72.....71. Sizdəәn eləә bir kəәs olmaz ki,
oraya varid olmasın. Bu, Rəәbbinin (əәzəәldəәn) buyurduğu
vacib bir hökmdür. 72. Sonra Biz Allahdan qorxub pis
əәməәlləәrdəәn çəәkinəәnləәrəә nicat verəәcəәk, zalımları isəә
orada diz üstəә çökmüş halda saxlayacağıq!

130.
Dirilməә günündəә, insanların əәt, sümük vəә qandan
olan bir fiziki bəәdəәni olacaqmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1 Korinfliləәr 15:35-50.....35. Lakin bir nəәfəәr
beləә deyəә biləәr: «Ölüləәr necəә diriləәcəәk? Onlar nəә
cür bəәdəәnləә gəәləәcəәkləәr?». 42. Ölüləәrin dirilməәsi
dəә beləәdir. ƏӘkiləәn toxum çürüyəәr, ondan əәməәləә
gəәlib diriləәn bəәdəәn çürüməәz.
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259.....25. Onlardan ötrü orada pak
(olan) zövcəәləәr dəә var. Onlar (mö’minləәr) orada
əәbəәdi qalacaqlar. 259. gör necəә onları bir-biri iləә
birləәşdirir, sonra da onların üzəәrini əәtləә örtürük…
Vakia 56:35-37.....35. Şübhəәsiz ki, Biz onları
(huriləәri) başqa cür yaradacağıq! 36. Onları bakirəә
qızlar… 37. Sağ təәrəәf sahibləәri üçündür onlar!
Nebe 78:33....Sinəәləәri yenicəә qabarmış (dolmuş,
tumurcuqlanmış) həәmyaşıd qızlar.

131.
Cəәnnəәtdəә, cinsi əәlaqəәləәr vəә evləәnməә olacaqmı?
(Huriləәr)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Matta 22:30.....Ona görəә ki ölüləәr diriləәndəә
insanlar nəә evləәnir, nəә dəә əәrəә gedirləәr. Ancaq
səәmadakıməәləәkləәrekimi olurlar.
1 Korinfliləәr 15:35-50.....35. Lakin bir nəәfəәr
beləә deyəә f	
  
biləәr: «Ölüləәr necəә diriləәcəәk? Onlar nəә
cür bəәdəәnləә gəәləәcəәkləәr?» 50. Ey qardaşlar, bunu
deməәk istəәyirəәm ki, əәt vəә qan Allahın
Padşahlığını irs olaraq ala bilməәz, eləәcəә dəә
çürüyəәn bəәdəәn çürüməәzliyi irs olaraq almaz.
------------------------------------------------Tur 52:20.....Biz onları iri (ahu) gözlü
huriləәrləә evləәndirəәcəәyik.
Rahman 55:56, 70 & 72.....56. Orada (o cəәnnəәtləәrdəә)
gözləәrini dikmiş, bundan əәvvəәl özləәrinəә heç bir inscins toxunmamış qadınlar vardır. 70. Orada xoş
xasiyyəәtli, gözəәl üzlü qadınlar vardır. 72.
Çadırlarda gözləәrini dikmiş huriləәr vardır.

132.
Cahanşümul kilsəә Məәsihin Gəәlini olaraq qəәbul
edilirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Efesliləәr 5:23-32.....26. Məәsih bunu ona görəә etdi
ki, cəәmiyyəәti su iləә yuyub kəәlamla təәmizləәyəәrəәk
təәqdis etsin 28. ƏӘrləәr dəә eyni şəәkildəә arvadlarını
öz bəәdəәnləәri kimi sevməәlidirləәr. Arvadını sevəәn
özünü sevir. 32. Bu sirr böyükdür, məәn bunun Məәsihəә
vəә cəәmiyyəәtəә dəәxli olduğunu söyləәyirəәm.
Vəәhy 19:7-9.....7. Gəәlin sevinib şad olaq, Onu
izzəәtləәndirəәk! Çünki Quzunun toyu başlayır. Gəәlini
özünü hazırlayıb; 9. Onda məәləәk məәnəә dedi: «Yaz: Quzunun
toy ziyafəәtinəә dəәvəәt olunanlar nəә bəәxtiyardır!» Yenəә
dəә məәnəә dedi: «Bunlar Allahın həәqiqi sözləәridir»
Vəәhy 22:17.....Ruh da, gəәlin dəә deyir: «Gəәl!» Qoy
eşidəәn dəә desin: «Gəәl!» Susayan qoy gəәlsin, arzu
edəәn həәyat suyunu müftəә götürsün.
------------------------------------------------Qeyd: Quranda, nəә kilsəәdəәn nəә dəә Məәsihin gəәlininəә
bəәhs edilir.

Dünyəәvi Həәyat Haqqında
133.
Tanrı bugün mö’minləәrin şəәriat altında
yaşamaqlarını istəәyirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Romalılar 3:20 & 28, 6:14, 10:4.....20. Beləәlikləә,
Qanuna əәməәl etməәkləә heç bir insan Allahın önündəә saleh
f	
   Çünki Qanun vasitəәsiləә günah dəәrk olunur.
sayılmayacaq.
28. Çünki bu nəәticəәyəә gəәlirik ki, insan Qanuna əәməәl
etməәkləә deyil, iman vasitəәsiləә saleh sayılır. 14. Günah
sizəә hökmranlıq etməәyəәcəәk, ona görəә ki siz Qanun altında
deyil, lütf altındasınız. 4. Məәsih Qanunun sonu olub ki,
iman gəәtirəәn həәr kəәs saleh sayılsın.
Qalatiyalılar 3:25.....Amma iman gəәldiyinəә görəә
biz artıq mürəәbbinin əәli altında deyilik.
Qalatiyalılar 5:1.....azad olmağımız üçün bizi
azad etdi. Ona görəә dəә möhkəәm durunivəә yenidəәn
köləәlik boyunduruğuna tabe olmayın.
------------------------------------------------Maide 5:48.....Sizin həәr biriniz üçün bir şəәriəәt
vəә bir yol təә’yin etdik.
Casiye 45:18.....(Ya Rəәsulum!) səәni dəә dindəә
şəәriəәt sahibi (bir şəәriəәt üzrəә qaim) etdik.

134.

Mö’minləәrin şəәrab içməәləәri qadağandırmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Luka 7:34.....Bəәşəәr Oğlu gəәldikdəә yeyib-içdi vəә
siz deyirsiniz: “Bu qarınqulu vəә əәyyaş adama
baxın! Vergi yığanlara vəә günahkarlara dost oldu!”
Yəәhya 2:1-11.....2. İsa... 3 şəәrab qurtaranda 9.
Toyağası şəәraba çevrilmiş suyun dadına baxdı. O
bunun haradan gəәtirildiyini bilmirdi, bunu yalnız
suyu götürəәn xidməәtçiləәr bilirdi. 10. Həәr kəәs əәvvəәlcəә
əәla şəәrabı çox içiləәndəәn sonra isəә adi şəәrabı…
1 Timotey 5:23.....Yalnız su içməәkdəәn vaz keç;
məәdəәnəә vəә tez-tez baş verəәn xəәstəәlikləәrinəә görəә
bir az şəәrab da iç.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Səәndəәn içki… haqqında sual
edəәnləәrəә söyləә: “böyük günah… vardır.”
Maide 5:91.....içki… Artıq bu işəә son qoyacaqsınızmı?

135.
Mö’minləәr üçün donuz əәti haramdırmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Həәvariləәrin İşləәri 10:10-15.....13. Ona bir səәda gəәldi:
«Qalx, Peter, kəәs vəә ye!» Peter Ona dedi: «ƏӘsla, ya
Rəәbb! Məәn heç vaxt nəә haram, nəә dəә murdar bir şey
yeməәmişəәm». 15. Səәda ikinci dəәfəә yenəә gəәldi vəә Peterəә
dedi: «Allahın halal dediyi şeyləәrəә səәn haram deməә».
f	
   6:12.....«Məәnim üçün həәr şeyəә icazəә
1 Korinfliləәr
var» deyirsiniz, lakin həәr şey xeyir vermir. Məәn
dəә «həәr şeyəә icazəә var» deyəә biləәrəәm, amma özümü
heç bir şeyəә tabe etməәyəәcəәyəәm.
1 Korinfliləәr 10:25.....ƏӘt bazarında nəә
satılırsa, vicdan məәsəәləәsini qaldırmadan yeyin.
Kolosseliləәr 2:16.....Buna görəә qoy heç kim yeməәkiçməәk üzündəәn yaxud bayram, Təәzəә Ay məәrasimi ya
ġəәnbəә gününəә görəә sizi mühakiməә etməәsin.
------------------------------------------------Bakara 2:173.....O (Allah) sizəә… donuz əәtini…
haram etmişdir.
En’am 6:145....murdar olduqları üçün, donuz əәti… haram…
Nahl 16:115.....Allah sizəә ancaq… donuz əәtini…
haram buyurmuşdur.

136.
Tanrı bugünləәrdəә mö’minləәrin oruc tutmasını
onlardan gözləәyirmi?
Bibliya
Bəәəәli / Bəәli Quarani
Yoel 2:12.....Rəәbb beləә bəәyan edir: «indi isəә orucla,
ağlamaqla, yas tutmaqla Bütün qəәlbinizləә Məәnəә dönün.
Matta 6:16.....Oruc tutduğunuz zaman ikiüzlüləәr
kimi qaşqabaqlı gəәzməәyin.
Mark 2:19-20.....19. İsa… 20 Lakin bəәyin onların
arasından aparılacağı günləәr gəәləәcəәk vəә o zaman
oruc tutacaqlar.
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 187.....183. Oruc tutmaq sizdəәn
əәvvəәlki ümməәtləәrəә vacib edildiyi kimi… 185. Ey iman
gəәtirəәnləәr! Oruc tutmaq sizdəәn əәvvəәlki ümməәtləәrəә
vacib edildiyi kimi, sizəә dəә vacib edildi ki, (bunun
vasitəәsiləә) siz pis əәməәlləәrdəәn çəәkinəәsiniz! 187. Oruc
gecəәsi qadınlarınıza yaxınlaşmaq sizəә halal edildi.
Onlar sizin, siz dəә onların libasısınız.

137.
Tanrı, insanların oruc tutanda ya da dua edəәndəә,
bunu hamıya açıq bir şəәkildəә göstəәrməәləәrini
istəәyirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Matta 6:7....Dua edəәndəә bütpəәrəәstləәr kimi
boşboğazlıq etməәyin. Çünki onlar düşünür ki, çox
söz söyləәməәkləә eşidiləәcəәkləәr.
f	
  
Matta 6:16.....Oruc
tutduğunuz zaman Amma səәn
oruc tutanda başına yağ çəәk vəә üzünü yu. Beləә ki
insanlara deyil, gizlindəә olan Atana oruclu
görünəәsəәn. Gizlindəә olanı görəәn Atan səәni
mükafatlandıracaq.
------------------------------------------------Nisa 4:103.....namazı (öz qaydasınca) qılın!
Çünki namaz mö’minləәrəә bəәlli vaxtlarda fəәrz
(vacib) edilmişdir.
Cuma 62:9.....Cüməә günü namaza çağırıldığınız zaman
Allahı zikr etməәyəә təәləәsin vəә alış-verişi buraxın.
Qeyd: Həәdisəә görəә, camaatla ediləәn namaz əәldəә ediləәn
dualardan 25 qat daha təәsirlidir (Bukhari 11:620).

138.
Allah, insanların həәr il otuz gün əәrzindəә gündüz
oruc tutmalarını vəә gecəәləәri çox yeyib içməәləәrini
istəәyirmi? (Ramazan)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yeşaya 58:6.....Məәnim istəәdiyim orucsa
Haqsızlığın buxovlarını qırmaq, Boyunduruğun
ipləәrini açmaq, Sıxıntı içindəә olanları azad
etməәk, həәr cür boyunduruğu məәhv etməәk deyilmi?
Matta 6:18.....Beləә ki insanlara deyil, gizlindəә
olan Atana oruclu görünəәsəәn. Gizlindəә olanı görəәn
Atan səәni mükafatlandıracaq.
----------------------------------------------Bakara 2:183-185.....183. Ey iman gəәtirəәnləәr!
Oruc tutmaq sizdəәn əәvvəәlki ümməәtləәrəә vacib
edildiyi kimi, sizəә dəә vacib edildi ki, (bunun
vasitəәsiləә) siz pis əәməәlləәrdəәn çəәkinəәsiniz! 185.
İnsanlara doğru yolu göstəәrəәn, bu yolu açıq
dəәlilləәri iləә aydınlaşdıran vəә ayıran (Qur’an)
ramazan ayında nazil edilmişdir. Aya (ramazan
ayına) yetişəәn şəәxsləәr oruc tutmalıdırlar.

139.
Allah imanlıların ondalıq vəә zəәkat verməәsini
gözləәyirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Malaki 3:8.....İnsan da Allahdan oğurlayarmı? Siz
isəә Məәndəәn oğurlayırsınız. “Səәndəәn nəәyi
oğurlayırıq?” deyəә soruşursunuz. Onda birləәri vəә
təәqdimləәri oğurlayırsınız.
f	
  
Matt 6:3.....Amma
səәn səәdəәqəә verdiyin zaman sol
əәlin sağ əәlinin nəә etdiyini bilməәsin.
Matta 19:21....İsa ona dedi: «ƏӘgəәr kamil olmaq
istəәyirsəәnsəә, get, əәmlakını sat vəә yoxsullara
payla. Onda göyləәrdəә xəәzinəәn olacaq».
------------------------------------------------Bakara 2:177.....malını (kasıb) qohum-əәqrəәbaya,
yetimləәrəә, yoxsullara, (pulu qutarıb yolda qalan)
müsafirəә (yolçulara), diləәnçiləәrəә vəә qulların
azad olunmasına səәrf edəәn… doğru olanlardır.
Tevbe 9:103.....(Ya Rəәsulum!) Onların mallarından
səәdəәqəә (zəәkat) al.

140.
Allah, insanların əәzbəәrləәnmiş duaları gündəә beş
dəәfəә təәkrarlayaraq eyni vaxtlarda eşitməәk
istəәyirmi? (Namaz)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Matta 6:7.....Dua edəәndəә bütpəәrəәstləәr kimi boş
boğazlıq etməәyin. Çünki onlar düşünür ki, çox söz
söyləәməәkləә eşidiləәcəәkləәr.
Yəәhya 4:24.....Allah ruhdur vəә Ona ibadəәt edəәnləәr
ruhda vəә həәqiqəәtdəә ibadəәt etməәlidir».
------------------------------------------------Nisa 4:103.....namazı (öz qaydasınca) qılın!
Çünki namaz mö’minləәrəә bəәlli vaxtlarda fəәrz
(vacib) edilmişdir.
Hûd 11:114.....Namazı gündüzün iki başında
(günortadan əәvvəәl vəә sonra, yəә’ni səәhəәr, günorta
vəә gün batan çağı vəә ya günün iki başında, yəә’ni
səәhəәr-axşam) vəә gecəәnin (gündüzəә yaxın) bəә’zi
saatlarında (axşam vəә gecəә vaxtı) qıl.
İsra 17:78.....Günortadan (gün batmağa meyl
edəәndəәn) gecəәnin qaranlığınadəәk namaz (günorta,
ikindi, axşam vəә gecəә namazları) qıl.

141.
Tanrı mö’minləәrin, həәyatlarında heç olmazsa bir
dəәfəә müqəәddəәs bir yerdəә həәccəә getməәləәrini
istəәyirmi? (Həәcc)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yəәhya 4:19-24.....21. İsa ona dedi: «Ey qadın, Məәnəә
inan, artıq o zaman yetişir ki, Ataya nəә bu dağda, nəә dəә
Yerusəәlimdəә ibadəәt edəәcəәksiniz. 24. Allah ruhdur vəә Ona
f	
   ruhda vəә həәqiqəәtdəә ibadəәt etməәlidir».
ibadəәt edəәnləәr
------------------------------------------------Bakara 2:196.....Allahdan ötrü həәcc vəә ümrəә
(kiçik həәcc) əәməәlləәrini tam yerinəә yetirin…
Hac 22:26-31.....26. Məәnəә heç bir şeyi şəәrik
qoşma, evimi təәvaf edəәnləәr… üçün. 27. İnsanları
həәccəә çağır ki… 29. həәcc əәməәlləәrini yerinəә
yetirsinləәr… qəәdim evi (Kəә’bəәni) təәvaf etsinləәr!

142.
Allah həәləәdəә insanların həәr il heyvanları
kesməәləәrini istəәyirmi? (Qurban)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Zəәbur 51:16-17....16. Səәn qurbanlardan zövq
almazsan, Yoxsa kəәsəәrdim. Yandırma qurbanlarından
razı qalmazsan, 17. Allaha məәqbul olan qurban
sınmış ruhdur, Səәn sınan vəә peşman olan ürəәyəә xor
baxmazsan, ey Allah!.
İbraniləәr 9:12 & 26.....12. təәkəәləәrləә danaların
qanı iləә yox, Öz qanı iləә ƏӘn Müqəәddəәs yerəә
birdəәfəәlik daxil oldu; əәbəәdi satınalınmanı təәmin
etdi. 26. O Özünü qurban verməәkləә günahı aradan
qaldırmaq üçün bir dəәfəә zühur etdi.
1 Peter 3:18.....Çünki saleh olan Məәsih dəә saleh
olmayanlar uğrunda, onların günahları üçün bir
dəәfəә əәzab çəәkdieki, sizi Allahın hüzuruna gəәtirsin.
------------------------------------------------Bakara 2:196.....(sizəә) müyəәssəәr olan bir
qurbanlıq göndəәrin, qurbanlıq öz yerinəә (Minaya)
çatıncaya qəәdəәr başınızı qırxdırmayın.
Hac 22:33-37.....Biz həәr bir ümməәt üçün qurbangah
müəәyyəәn etdik (vəә ya həәr bir ümməәtəә qurban
kəәsməәyi lazım bildik) ki, Allahın onlara ruzi
verdiyi heyvanların üstündəә Allahın adını çəәksinləәr.
Kevser 108:2.....Rəәbbin üçün namaz qıl vəә qurban kəәs!

143.
ƏӘgəәr bir Müsəәlmanın, Müqəәddəәs Kitab haqqında bir
sualı varsa, o sualı bir Xristian ya da Yəәhudi
inancında olan birinəә soruşa biləәrmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Həәvariləәrin İşləәri 17:11.....Veriyadakı
Yəәhudiləәrsəә Salonikdəә olanlardan daha açıq
fikirli idi. Kəәlamı böyük həәvəәsləә qarşılayaraq
f	
  
həәr gün Müqəәddəәs
Yazıları araşdırır, «Bu düzgün
təәlimdirmi?» deyəә yoxlayırdılar.
1 Peter 3:15.....Lakin Məәsihic Rəәbb kimi
ürəәyinizdəә müqəәddəәs tutun. Daxilinizdəә olan ümid
barəәsindəә sizdəәn hesabat istəәyəәn həәr kəәsəә cavab
verməәk üçün hazır olun.
------------------------------------------------Yunus 10:94.....ƏӘgəәr səәnəә nazil etdiyimizəә şübhəә
edirsəәnsəә, səәndəәn əәvvəәl kitab (Tövrat)
oxuyanlardan soruş.
Nahl 16:43.....ƏӘgəәr bilmirsinizsəә, zikr (kitab,
elm) əәhlindəәn soruşun!
Enbiya 21:7.....Ancaq kişiləәr (göndəәrdik ki,
onlara vəәhy edirdik. ƏӘgəәr bilmirsinizsəә, zikr
(kitab) əәhlindəәn soruşun!

144.
ƏӘgəәr bir mö’minin Müqəәddəәs Kitablar haqqında onu
narahat edəәn bir sualı varsa vəә əәgəәr o sualın
cavabı onun xoşuna gəәlməәyəәcəәksəә, o sualı heç
soruşmamaq doğru bir davranış olarmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1 Yəәhya 4:1.....Ey sevimliləәr, həәr ruha
inanmayın; ruhların Allahdan olub-olmadığını
bilməәk üçün onlarısınaqdan keçirin. Çünki dünyada
çoxlu yalançı peyğəәmbəәr meydana çıxıb.
------------------------------------------------Bakara 2:108.....Yoxsa siz dəә bundan əәvvəәl Musa
sorğu-suala çəәkildiyi kimi Peygəәmbəәrinizi
(Muhəәmməәdi) sorğu-suala çəәkməәk istəәyirsiniz?
İmanı küfrəә dəәyişəәn kəәs, həәqiqəәtəәn, doğru yoldan
azmışdır.
Maide 5:101.....Ey iman gəәtirəәnləәr! Sizəә bəәlli
olunca qanınızı qaraldacaq şeyləәr barəәsindəә
soruşmayın.

145.
Allahın vəәhyi xaricindəә, insanların əәnəәnəәvi
sözləәrinəә vəә şəәrhləәrinəә etibar etməәk olarmı?
(Həәdisləәr)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Romalılar 3:4.....Bütün insanlar yalançı olsa da,
Allah haqlıdır. Necəә ki yazılıb: «Səәn Öz
sözləәrindəә haqlı çıxacaqsan, Mühakiməә etdiyin
f	
   gəәləәcəәksəәn».
zaman qalib
------------------------------------------------Qeyd: Çox Müsəәlman həәdisləәrin lazımlı olduğu
qəәnaəәtindəәdirləәr. Həәdisləәr arasında əәn etibarlı
sayılanlar: Muhammad al-Bukhari (ö. 870); Səәhih Muslim
(ö. 875); ƏӘbu Davud (ö. 775) & İbn Macəә (ö. 886); ƏӘbu
Cəәfəәr Təәbəәri (ö. 923); İbn Hisham (ö. 833); İbn İshaq
(ö. 768) vəә əәl-Tirmidhi (ö. 892). Bunların hamısı
Muhammad'in ölümündəәn sonra (ö. 632) yaşamışlar vəә
nəәsildəәn nəәsiləә şifahi əәnəәnəә olaraq əәldəәn əәləә keçmişdir.
Bukhari xüsusiləә, əәn etibarlı vəә əәn tez-tez həәdis
köçürülmüş adamdır vəә həәyatında, dəәrhal dəәrhal 300,000
həәdis toplayabilmiştir; Halbuki bu həәdisləәrin səәhih
olaraq qəәbul etdiyi sayı ancaq 3,700 sayılar. Yəәni üzəә
98 qəәdəәrini etibarsız vəә ya şişirdilmiş çıxmışdır!

146.
Tanrı, mö’minləәrin birlikdəә ibadəәt etməәləәrini vəә
inanclarını yaymalarını onlardan gözləәyirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Matta 28:18-20.....İsa... 19. Beləәlikləә, gedin,
bütün milləәtləәri Məәnim şagirdim edin; onları Ata,
Oğul vəә Müqəәddəәs Ruh adı iləә vəәftiz edin;
2 Korinfliləәr 5:18.....O, Məәsih vasitəәsiləә bizi Özü
iləә barışdırdı vəә bizəә barışdırma xidməәtini verdi.
1 Peter 3:15....Daxilinizdəә olan ümid barəәsindəә sizdəәn
hesabat istəәyəәn həәr kəәsəә cavab verməәk üçün hazır olun.
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....Müşrikləәrin xoşuna gəәlməәsəә dəә, onu
(islamı) bütün dinləәrin fövqündəә (bütün dinləәrdəәn
üstün) etməәk üçün Öz Peyğəәmbəәrini doğru yolla vəә
haqq dinləә göndəәrəәn Odur!
Nahl 16:125.....İnsanları hikməәtləә, gözəәl öyüdnəәsihəәt iləә Rəәbbinin yoluna (İslama) dəә’vəәt et,
onlarla əәn gözəәl surəәtdəә mübahisəә et.

147.
Müqəәddəәs Kitablarda mö’minləәrin, fəәrlqli vəә zidd
olan məәzhəәb, təәriqəәt vəә dəәstəә grublara
bölünməәləәri həәvəәsləәnrilirmi?
Bibliya
Xeyir / Xeyir Quarani
1 Korinfliləәr 1:10......Ey qardaşlar, Rəәbbimiz
İsa Məәsih naminəә sizəә yalvarıram: hamınız
həәmfikir olun. Qoy aranızda dəәstəәbazlıq olmasın,
f	
  
eyni düşüncəәdəә
vəә eyni ağılda birləәşin.
1 Korinfliləәr 3:3.....Çünki siz həәləә dəә
cismanisiniz. ƏӘgəәr araızda qısqanclıq vəә
münaqişəәvarsa, onda siz cismani deyilsinizmi? Adi
insanlar kimi həәyat sürmürsünüzmü?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103.....Hamılıqla Allahın ipinəә
(dininəә, Qur’ana) möhkəәm sarılın vəә (firqəәləәrəә
bölünüb bir-birinizdəәn) ayrılmayın! siz birbirinizəә düşməәn ikəәn… qardaş oldunuz.
En’am 6:159.....Şübhəәsiz ki, səәnin firqəә-firqəә
olub dinini parçalayanlarla heç bir əәlaqəәn yoxdur.

148.
Müqəәddəәs Kitablarda, insanların bu dünyadakı
həәyatda sevincli vəә xoşbəәxt olmalarına bağlı
ayəәləәr varmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Qanunun Təәkrarı 12:18.....Allahınız Rəәbbin hüzurunda
hansı işəә əәl atsanız, sevinc tapacaqsınız.
Zəәbur 32:11.....Ey salehləәr… Rəәbbəә görəә sevinin!
Matta 5:12.....Sevinin vəә şadlanın!
Romalılar 14:17.....Allahın Padşahlığı
yeməәkiçməәkdəәn ibarəәt deyil, Müqəәddəәs Ruhda
salehlik, sülh vəә sevincdəәn ibarəәtdir.
Qalatiyalılar 5:22.....Müqəәddəәs Ruhun səәməәrəәsi
isəә budur: məәhəәbbəәt, sülh, səәbir, xeyirxahlıq…
Filipililəәr 3:1.....qardaşlarım, Rəәbdəә sevinin!
Filipililəәr 4:4.....Rəәbdəә həәmişəә sevinin!
------------------------------------------------Zuhruf 43:70.....Siz dəә, zövcəәləәriniz dəә sevinc
içindəә Cəәnnəәtəә daxil olun!”
Qeyd: Kur'an'da insanların dünyevi hayatı hakkında
sevinç ve neşe ile ilgili pek fazla ayet yoktur; bu
kelimeler özellikle cennet için kullanılmaktadır.

149.
Allahın insanlara fiziki şəәfəә verməәsiyləә əәlaqəәdar
ayəәləәr varmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Çıxış 15:26.....Onun əәmrləәrini dinləәyib bütün
qanunlarına riayəәt etsəәniz, Misirliləәrəә verdiyim
xəәstəәlikləәrin heç birini sizəә verməәyəәcəәyəәm. Çünki
sizəә şəәfa verəәn Rəәbb Məәnəәm».
f	
  
Zəәbur 103:2-3.....2.
Rəәbbəә alqış et, ey könlüm, Unutma
etdiyi yaxşılıqları: 3. Bütün xəәstəәlikləәrinəә şəәfa verəәn.
Yeşaya 53:5.....Onun yaraları iləә biz şəәfa tapdıq.
Matta 4:23....İsa… həәr cür naxoşluğa şəәfa verirdi.
Həәvariləәrin İşləәri 5:15-16.....15. öz xəәstəәləәrini
vəә natəәmiz ruhdan əәzab çəәkəәnləәri gəәtirəәrdi. 16.
Onların hamısı şəәfa tapardı.
1 Korinfliləәr 12:28 & 30.....28. habeləә şəәfa
əәnamlarını… verdi. 30. Hamının şəәfa əәnamları varmı?
------------------------------------------------Qeyd: Kur’an’ın kapsadığı tarihî süreç içinde
fiziksel şifa ile ilgili hiçbir örnek yoktur.

150.
Mö’minləәrin ibadəәtiyləә əәlagəәdar musiqi, rəәqs vəә
ilahiləәrin istifadəә olundasını həәvəәsləәndirəәn
ayəәləәr varmı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Qanunun Təәkrarı 31:19 & 30..... 19. indi özünüz
üçün bu ilahini yazın vəә israil övladlarına
öyrəәdin. 30. Musa bu ilahini axıracan oxudu ki,
bütün israil camaatı ilahinin sözləәrini eşitsin.
Zəәbur 100:1..... Rəәbbəә alqış et, ey könlüm, Ey
bütün varlığım, Onun müqəәddəәs adına alqış et!
Zəәbur 150:1-6.....3. Sazla, tütəәkləә Ona həәmd edin!
Efesliləәr 5:19.....Bir-birinizəә məәzmurlar,
ilahiləәr vəә ruhani nəәğməәləәr oxuyun, Rəәbbəә ürəәkdəәn
nəәğməәləәr çalıb-oxuyun.
Kolosseliləәr 3:16..... Allaha minnəәtdar ola-ola
nəәğməә oxuyun.
Yaqub 5:13.....Şadlanan varmı? Qoy ilahi oxusun.
------------------------------------------------Qeyd: Müqəәddəәs Kitabda musiqi, rəәqs vəә ilahiler
haqqında 450-dəәn çox ayəә var, amma Quranda buna
bəәnzəәr heç bir nümunəә yoxdur.

151.
Allahın əәsas məәqsəәdi bir kişinin birdəәn artıq
qadınla evləәməәsidirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yaradılış 2:24.....kişi öz at-anasını təәrk edib
arvadına qovuşacaq vəә onlar bir bəәdəәn olacaq.
Qanunun Təәkrarı 17:17.....Padşah çox arvad
almasın, yoxsa ürəәyi haqq yolundan dönəәr. O özü
üçün çoxlu	
   qızıl-gümüş yığıb onu çoxaltmasın.
Matta 19:4.....İsa… «Oxumamısınız ki, Yaradan
başlanğıcdan “onları kiş vəә qadın olaraq yaratdı”».
1 Korinfliləәr 7:1-4.....2. əәxlaqsızlığın qabağını
almaq üçün həәr kişinin öz arvadı, həәr qadının da
öz əәri olsun.
1 Timotey 3:2.....Nəәzarəәtçi nöqsansız, təәk
arvadlı olaraq ona sadiq, ayıq, ağıllıkamallı,
əәdəәbli, qonaqpəәrvəәr olmalı, öyrəәtməәyi bacarmalıdır.
------------------------------------------------Nisa 4:3.....sizəә halal olan (bəәyəәndiyiniz) başqa
qadınlardan iki, üç vəә dörd nəәfəәrləә nikah bağlayın!
Ahzab 33:28 & 50-52.....28. Ya Peyğəәmbəәr! zövcəәləәrinəә
beləә de… 50. Peyğəәmbəәrəә bağışlayan həәr hansı bir
mö’min qadını – digəәr mö’minləәrəә deyil, yalnız səәnəә
məәxsus olmaq üzrəә - səәnin üçün halal etdik… Səәnəә
(evləәnməәkdəә) bir çəәtinlik olmasın deyəә (bu
buyurduqlarımızı səәnəә halal etdik). 51. Onlardan
(zövcəәləәrindəәn) istəәdiyini təә’xirəә salar, istəәdiyini
dəә öz yanına ala biləәrsəәn… səәnəә heç bir günah gəәlməәz.

152.
ƏӘgəәr bir kişi birdəәn artıq qadınla evləәnəәrsəә,
onların hamısına eyni şəәkildəә rəәftar etməәsi
mümkündürmü?
Bibliya
Xeyir / Xeyir Quarani
Qanunun Təәkrarı 21:15....ƏӘgəәr bir kişinin iki
arvadı varsa, birini sevib digəәrini sevmirsəә…
Nehemya 13:26.....İsrail padşahı Süleyman buna
görəә günaha batmadımı?... lakin yadelli qadınlar
onu beləә, günaha saldılar.
------------------------------------------------Nisa 4:129.....Siz nəә qəәdəәr çox istəәsəәniz dəә, heç
vaxt arvadlar arasında əәdaləәtləә rəәftar etməәyi
bacarmazsınız.

153.
Müvəәqqəәti evləәnməә halaldırmı? (Müt’əә)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Malaki 2:16.....İsrailin Allahı Rəәbb beləә deyir:
«Məәn nikahını pozub qəәddarlığa bürünəәn adama
nifrəәt edirəәm. Buna görəә dəә özünüzü gözləәyin vəә
xəәyanəәt etməәyin» Ordular Rəәbbi deyir.
1 Korinfliləәr 7:10 & 27.....10. Evli olanlara isəә
f	
  
məәn əәmr edirəәm,
daha düzgün desəәm, Rəәbb əәmr edir:
qadın əәrindəәn ayrılmasın. 27. Arvadınla nikahla
bağlısansa, ondan azad olmağını arzu etməә.
Arvadın yoxdursa, özünəә arvad axtarma.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Sahib olduğunuz (cariyəәləәr)… evləәnməәk
üçün sizəә halal edildi. İstifadəә (müt’əә) etdiyiniz
qadınların mehrləәrini lazımi qaydada verin! Mehr
müəәyyəәn edildikdəәn sonra aranızda razılaşdığınız
şeydəәn ötrü sizəә heç bir günah yazılmaz.
Ahzab 33:21 & 28.....21. Həәqiqəәtəәn, Allahın Rəәsulu
Allaha, qiyaməәt gününəә ümid bəәsləәyəәnləәr vəә Allahı çox
zikr edəәnləәr üçün gözəәl örnəәkdir! 28. Ya Peyğəәmbəәr!
zövcəәləәrinəә beləә de: “ƏӘgəәr siz dünya həәyatını vəә onun
dəәbdəәbəәsini istəәyirsinizsəә, gəәlin sizəә talaq
haqqınızı verim vəә gözəәl bir təәrzdəә boşayım!

154.
Müqəәddəәs Kitablarda zövcəәləәr öz əәrləәri təәrəәfindəәn
cinsi obyekt olaraq görünürləәrmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1 Peter 3:7.....Sizinləә birlikdəә Allahın lütf etdiyi
həәyatı irs olaraq aldıqlarına görəә onlara hörməәt
göstəәrin ki, dualarınıza maneçilik törəәdilməәsin.
Efesliləәr 5:25.....Ey əәrləәr, Məәsih imanlılar
cəәmiyyəәtini sevib onun uğrunda Özünü fəәda etdiyi
kimi siz dəә arvadlarınızı sevin.
------------------------------------------------Bakara 2:223.....(Ey mö’minləәr!) Qadınlarınız
sizin tarlanızdır. İstəәdiyiniz vaxtda öz
tarlanıza gəәlin! İman gəәtirəәnləәrəә müjdəә ver!
Al-i İmran 3:14.....Qadınlar… mal-qara vəә əәkin
yerləәri kimi nəәfsin istəәdiyi vəә arzuladığı şeyləәr
insanlara gözəәl göstəәrilmişdir.
Qeyd: Ayrıca Həәdisəә baxın: Bukhari 6:51.

155.
Evli bir kişinin, qız köləәləәr alaraq onlarla
yatması halaldırmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1 Salnaməәləәr 4:3-6.....3. Çünki Allahın iradəәsinəә
görəә müqəәddəәslik yolunuz beləәdir: cinsi əәxlaqsızlıqdan
qaçın, 4-5. həәr biriniz Allahı tanımayan bütpəәrəәstləәr
kimi şəәhvəәt vəә ehtirasla deyil, müqəәddəәslik vəә
f	
   almağı öyrəәnin, 6. heç kim haqsızlıq
hörməәtləә arvad
edib bacı-qardaşını istismar etməәsin. Çünki əәvvəәlcəә
sizəә dediyimiz vəә xəәbəәrdarlıq etdiyimiz kimi, Rəәbb
bütün bunlara görəә qisas alacaq.
1 Korinfliləәr 7:23.....Qoy həәr kəәs çağırış aldığı
vaxt nəә vəәziyyəәtdəә idisəә, eləә dəә qalsın.
------------------------------------------------Mu’minun 23:5-6.....5. O kəәsləәr ki, ayıb yerləәrini
(zinadan) qoruyub saxlayarlar; 6. Ancaq zövcəәləәri vəә
cariyəәləәri istisna olmaqla. Onlar (zövcəәləәri vəә
cariyəәləәri iləә görəәcəәkləәri bu işdəәn ötrü) qınanmazlar.
Ma’aric 70:29-30.....29. O kəәsləәr ki, ayıb
yerləәrini qoruyub saxlayarlar (zina etməәzləәr);
30. Övrəәtləәri vəә cariyəәləәri istisna olmaqla.
(Onlarla yaxınlıq etməәyəә görəә) əәsla qınanmazlar.

156.
Qadınların evdəәn kəәnarda olanda bir örtük
örtməәləәri məәcburidirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1 Korinfliləәr 11:15.....qadının saçlarının uzun
olması isəә onun üçün şəәrəәf olduğunu öyrəәtmir?
Çünki qadına saç örtük kimi verilib.
Qalatiyalılar 5:1.....Məәsih azad olmağımız üçün
bizi azad etdi. Ona görəә dəә möhkəәm duruni vəә
yenidəәn köləәlik boyunduruğuna tabe olmayın.
------------------------------------------------Nur 24:30-31.....30. Müminlere söyle: ‘Gözlerini
(harama bakmaktan) sakınsınlar… Süslerini
göstermesinler... 31. Baş örtülerini yakalarının
üzerine koy(up boyunlarını ört)sünler. Süslerini
kimseye göstermesinler. Yalnız kocalarına...
Ahzab 33:59.....Ya Peyğəәmbəәr! Zövcəәləәrinəә,
qızlarına vəә mö’minləәrin övrəәtləәrinəә de ki,
örtükləәrini örtsünləәr.

157.
Müqəәddəәs Kitablarda kişiləәrin vəә qadınların
hüquqları eynidirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
2 Salnaməәləәr 19:7.....indi sizin üzəәrinizdəә Rəәbb
qorxusu olsun. Ehtiyat edin, çünki Allahımız Rəәbdəә
haqsızlıq, təәrəәfkeşlik, rüşvəәtxorluq yoxdur»…
Romalılar 2:11....Çünki Allah insanlar arasında
f	
   etməәz.
təәrəәfkeşlik
Qalatiyalılar 2:6 & 28.....6. Allah insanlara
təәrəәfkeşlik etməәz. 28. Artıq Yəәhudi iləә Yunan,
qulla azad, kişi iləә qadın arasında fəәrq yoxdur.
Yaqub 2:9.....Amma əәgəәr insanlar arasında
təәrəәfkeşlik edirsinizsəә, günah etmiş olursunuz.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282.....228. Ancaq kişiləәr onlardan
bir dəәrəәcəә üstündürləәr. 282. Öz adamlarınızdan iki
kişini dəә şahid tutun! ƏӘgəәr iki kişi olmazsa,
razı olduğunuz bir kişi iləә iki qadının şəәhadəәti
kifayəәtdir.
Nisa 4:176.....ƏӘgəәr varisləәr qardaş vəә bacılardan
(bir qardaş, bir bacı vəә ya bir neçəә bacıqardaşdan) ibarəәt olarsa, kişiyəә (qardaşa) qadına
(bacıya) düşəәn payın iki misli verilir”.

158.
ƏӘrinin zövcəәsini döyməәsinəә icazəә verilirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Efesliləәr 5:25-29.....25. Ey əәrləәr, Məәsih
imanlılar cəәmiyyəәtini sevib onun uğrunda Özünü
fəәda etdiyi kimi siz dəә arvadlarınızı sevin. 28.
ƏӘrləәr dəә eyni şəәkildəә arvadlarını öz bəәdəәnləәri
kimi sevməәlidirləәr. Arvadını sevəәn özünü sevir.
1 Peter 3:7.....Ey əәrləәr, siz dəә bunun kimi
arvadlarınızla əәdəәbləә, onların daha zəәrif
varlıqlar olduğuna uyğun davranın.
------------------------------------------------Bakara 2:36 & 223.....36. Biz dəә (Adəәməә, Həәvvaya
vəә Şeytana): “Bir-birinizəә düşməәn kəәsiləәrəәk
enin! 223. İstəәdiyiniz vaxtda öz tarlanıza gəәlin!
Nisa 4:34.....(Ey kişiləәr!) Özbaşınalıq
etməәləәrindəәn qorxduğunuz qadınlara nəәsihəәt edin,
onlardan yatağınızı ayırın vəә döyün!

159.
Bir Xristian va ya Müsəәlman, başqa inancdan
(dindəәn) olan biriyləә evləәnəә biləәrmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Qanunun Təәkrarı 7:1-3.....1. bir çox milləәti. 2.
Onlarla əәhd bağlamayın 3. Onlarla qohum olmayın,
oğullarına qız verib, oğullarınıza onlardan qız almayın.
1 Korinfliləәr 7:27-39..... 27. Arvadın yoxdursa,
f	
   axtarma. 28. Amma evləәnməәyin günah
özünəә arvad
deyil. 39. Arvad əәri sağ ikəәn onaibağlı qalır.
ƏӘgəәr əәri vəәfat etsəә, arvad azaddır vəә kiməә istəәsəә,
əәrəә gedəә biləәr. Lakin o kişi Rəәbdəә olmalıdır.
2 Korinfliləәr 6:14 & 17.....14. imansızlarla eyni
boyunduruğa girməәyin 17. Ona görəә «aralarından
çıxıb ayrılın» Rəәbb beləә deyir.
------------------------------------------------Maide 5:5.....Mö’minləәrin, həәmçinin sizdəәn əәvvəәl
kitab verilmişləәrin (yəәhudiləәrin vəә xaçpəәrəәstləәrin)
azad vəә isməәtli qadınları mehrləәrini verdiyiniz,
namuslu olub zina etməәdiyiniz vəә aşna saxlamadığınız
təәqdirdəә (evləәnməәk üçün) sizəә halaldır.

160.
Boşanmaq üçün icazəә veriləәn təәk səәbəәb zinadirmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Matta 19:4-11.....4. İsa… 9. Cinsi əәxlaqsızlıqdan
başqa, həәr hansı bir səәbəәbəә görəә arvadını boşayıb
başqası iləә evləәnəәn kəәs zina edir». 10. Şagirdləәri
İsaya dediləәr: «ƏӘgəәr əәrləә arvad arasındakı münasibəәt
beləә isəә, deməәli, evləәnməәməәk daha yaxşıdır». 11. Amma
İsa onlara dedi: «Həәr adam bu sözü qəәbul edəә bilməәz,
ancaq bu qabiliyyəәtin verildiyi adamlar qəәbul edəә biləәr.
------------------------------------------------Bakara 2:229 & 232.....229. (Ric’i) talaq verməә
(boşama) iki dəәfəә mümkündür, ondan sonra yaxşı
dolanmaq (qadını yaxşı saxlamaq), ya da xoşluqla
ayrılmaq gəәrəәkdir. 232. Boşanmış qadınların gözləәməә
müddəәtləәri bitəәrkəәn aralarında barışıq vəә
yaxşılıqla yaşamağa razılıq olduğu zaman onların
təәkrar öz əәrləәrinəә nikah edilməәsinəә mane olmayın!
Tahrim 66:5.....ƏӘgəәr o sizi boşasa, ola bilsin
ki, Rəәbbi sizin əәvəәzinizəә ona sizdəәn daha yaxşı
zövcəәləәr… dul qadınlar vəә bakirəә qızlar versin!

161.
Həәr mö’min Xristiyanın İsa kimi, həәr mö’min
Müsəәlmanın da Məәhəәmməәd kimi olması onun əәsas
məәqsəәddirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Luka 6:40.....Öğrenci öğretmeninden üsütün
değildir, ama eğitimini tamamlayan her öğrenci
öğretmen gibi olacaktır.
f	
   & 24.....15. ƏӘgəәr Məәni sevirsinizsəә,
Yəәhya 14:15
əәmrləәriməә riayəәt edəәcəәksiniz. 24. Eşitdiyiniz söz
Məәnim deyil, Məәni göndəәrəәn Atanın sözüdür.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31.....“ƏӘgəәr siz Allahı
sevirsinizsəә, məәnim ardımca gəәlin ki, Allah da
sizi sevsin vəә günahlarınızı bağışlasın.
Nisa 4:80.....Peyğəәmbəәrəә itaəәt edəәn kimsəә,
şübhəәsiz ki, Allaha itaəәt etmiş olur.
Ahzab 33:21..... Allahın Rəәsulu… gözəәl örnəәkdir!
Zukhruf 43:61 & 63.....61. (İsanın zühuru)… Məәnəә
tabe olun. Bu, doğru yoldur! 63. İsa açıq-aşkar
mö’cüzəәləәrləә gəәldiyi zaman dedi: Allahdan qorxun
vəә məәnəә itaəәt edin!

Düşməәnləәr vəә Cihad Haqqında
162.

Müqəәddəәs Kitablarda, əәsas məәqsəәd bir dini digəәr
dinləәrəә zorakılıqla daha üstün edəәrəәk onlara
hâkim olmaqdırmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Luka 17:20-21.....20. İsa onlara cavab verdi:
«Allahın Padşahlığı müşahidəә iləә gəәlməәz. 21.
Adamlar “bax, o buradadır” yaxud “oradadır”
deməәyəәcəәkləәr, çünki budur, Allahın Padşahlığı
sizin daxilinizdəәdir».
Romalilar 14:17.....Allahın Padşahlığı… Müqəәddəәs
Ruhda salehlik, sülh vəә sevincdəәn ibarəәtdir.
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....(İslamı) bütün dinləәrin fövqündəә
(bütün dinləәrdəәn üstün) etməәk üçün Öz Peyğəәmbəәrini
doğru yolla vəә haqq dinləә göndəәrəәn Odur!
Saf 61:9.....onu (İslamı) bütün dinləәrdəәn üstün
etməәk üçün… (Qur’an) vəә haqq dinləә göndəәrəәn Odur!

163.
Dindəә, məәcburiyyəәt vəә ya zorakılıq vardırmı?
Bibliya
Xeyir / Xeyir Quarani
2 Timotey 2:24.....Rəәbbin qulu davakar
olmamalıdır. ƏӘksinəә, hamı iləә mülayim rəәftar
etməәli, öyrəәtməәyəә qabil, səәbirli olmalıdır.
Filimon 14.....istəәdim ki, etdiyin yaxşılıq
məәcburi deyil, könüllü olsun.
f	
  
1 Peter 5:2.....Allahın
sizəә həәvaləә etdiyi
sürüsünü otarın. Ona zorla yox, könüllü vəә Allahı
razı salanh təәrzdəә, haqsız qazanca həәris olmadan,
həәvəәsləә nəәzarəәt edin.
------------------------------------------------Bakara 2:256.....Dindəә məәcburiyyəәt (zorakılıq) yoxdur.
Al-i İmrân 3:20.....ƏӘgəәr təәslim olarlarsa (islamı
qəәbul edəәrləәrsəә), doğru yola yönəәlmiş olarlar,
yox, əәgəәr üz döndəәrəәrləәrsəә, səәnin vəәzifəәn ancaq
(haqqı) təәbliğ etməәkdir.
Kaf 50:45.....(Ya Peyğəәmbəәr!) Səәn onlara zor edəәn
(onları zorla imana gəәtirəәn) deyilsəәn.
Gasiye 88:21-22.....21. Səәn ancaq öyüd-nəәsihəәt
verəәnsəәn! 22. Səәn onların üzəәrindəә hakim deyilsəәn!

164.

Tanrı bugünkü mö’minləәri, öz dinləәri hâkim olana
qəәdəәr digəәr dindəә olanlara qarşı müharibəә vəә
cihad etməәk üçün cürəәtləәndirirmi? (Cihad)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Romalılar 12:17-21.....17. Heç kiməә pislik əәvəәzinəә
pislik etməәyin. Hamının gözündəә yaxşı olan işləәr
görməәyəә diqqəәt yetirin. 18. imkan daxilindəә
bacardıqca bütün adamlarla sülh içindəә yaşayın.
İbraniləәr 12:14.....Hamı iləә birlikdəә sülh içindəә
yaşamağa vəә müqəәddəәs olmağa can atın, çünki
müqəәddəәsliyəә nail olmadan heç kim Rəәbbi görməәyəәcəәk.
------------------------------------------------Bakara 2:191-193 & 216.....191. Onları harada
görsəәniz öldürün. 193. din (ibadəәt) ancaq Allaha
məәxsus ediləәnəәdəәk onlarla vuruşun. 216. Döyüş
(cihad) xoşunuza gəәlməәdiyi halda, sizəә vacib edildi.
Tevbe 9:29.....Kitab əәhlindəәn… vəә haqq dini
(islamı) qəәbul etməәyəәnləәrləә zəәlil vəәziyyəәtəә düşüb
öz əәlləәri iləә cizyəә verincəәyəә qəәdəәr vuruşun.

165.
ƏӘgəәr bir adam ana dinini deyişdirəәrsəә, onun
öldürülməәsi lazımdırmı? (İrtidad)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
İbraniləәr 6:4-6.....Bir dəәfəә nurlanmış, səәmavi
əәnamdan dadmış vəә Müqəәddəәs Ruha şəәrik olmuş, 5.
Allahın xoş kəәlamını vəә gəәləәcəәk dövrün
qüvvəәləәrini dadmış olduqları halda 6. imandan
dönəәnləәri f	
  
yenidəәn tövbəә edəәcəәk vəәziyyəәtinəә
gəәtirməәk mümkün deyil. Çünki özləәri Allahın
Oğlunu yenidəәn çarmıxa çəәkib rüsvay edirləәr.
İbraniləәr 10:26-30.....26. Həәqiqəәti dəәrk edib qəәbul
edəәndəәn sonra qəәsdəәn günah etməәkdəә davam etsəәk,
artıq günah üçün qurban qalmır 30. Çünki «Qisas
Məәnimdir, əәvəәzini Məәn verəәcəәyəәm» vəә yenəә dəә «Rəәbb
Öz xalqını mühakiməә edəәcəәk» deyəәni tanıyırıq.
------------------------------------------------Nisa 4:89.....ƏӘgəәr onlardan üz çevirsəәləәr, onları
harada görsəәniz, tutub öldürün.
Qeyd: Bu həәdisləәr dindəәn dönmüş birinin
öldürülməәsini dəәstəәkləәməәkdəәdir: Baxın. Bukhari
9:84:57; Bukhari 4:56: 808; Bukhari 9:84:58.

166.

Bir mö’min bəәzəәn öz həәyat yoldaşı, ailəә vəә
dostlarına qarşı müharibəә etməәk məәcburiyyəәtindəә
ola biləәrmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1 Korinfliləәr 7:13-16.....13 Bir arvadın iman
etməәyəәn əәri varsa vəә əәri onunla yaşamağa razıdırsa,
qoy arvadı ondan boşanmasın. 14. Çünki iman etməәmiş
əәr arvadı vasitəәsiləә təәqdis olunur vəә iman etməәmiş
arvad imanlı əәri vasitəәsiləә təәqdis olunur.
------------------------------------------------Mucadile 58:22.....Allaha vəә axirəәt gününəә inanan
heç bir tayfanın Allah vəә Onun Peyğəәmbəәri
əәleyhinəә çıxanlarla – öz ataları, oğulları,
qardaşları, yaxın qohumları olsalar beləә dostluq etdiyini görməәzsəәn.
Teğabun 64:14-15.....14. Ey iman gəәtirəәnləәr!
Şübhəәsiz ki, zövcəәləәrinizdəәn vəә övladınızdan sizəә
düşməәn olanlar vardır. 15. Həәqiqəәtəәn… oğuluşağınız (sizin üçün) ancaq bir imtahandır.

167.
Allah bugünkü mö’minləәrdəәn, öz vicdanlarının
əәleyhinəә olduğu halda digəәr dinləәrdəәki insanları
öldürməәləәrini istəәyirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Həәvariləәrin İşləәri 24:16.....Bu məәqsəәdləә məәn
istəәr Allah, istəәrsəә dəә insanların qarşısında həәr
zaman vicdanımın təәmiz olması üçün çalışıram.
1 Timotey f	
  
1:5..... Bu əәmrin məәqsəәdi pak ürəәkdəәn,
təәmiz vicdandan vəә riyasız imandan gəәləәn məәhəәbbəәtdir.
------------------------------------------------Bakara 2:216.....Döyüş (cihad) xoşunuza gəәlməәdiyi
halda, sizəә vacib edildi. Bəә’zəәn xoşlamadığınız
bir şey sizin üçün xeyirli, bəә’zəәn dəә
xoşladığınız bir şey sizin üçün zəәrəәrli ola
biləәr. (Onu) Allah bilir, siz bilməәzsiniz.
Enfal 8:17.....(Ey mö’minləәr Bəәdrdəә) onları
(kafirləәri) siz öldürməәdiniz, Allah öldürdü.
Atdığın zaman səәn atmadın, Allah atdı. Allah
bununla mö’minləәri (qəәniməәt əәldəә etməәk vəә zəәfəәr
çalmaq üçün) yaxşı bir imtahandan keçirtdi.

168.
Digəәr inancdaki imanlılarla mübahisəә vəә müharibəә
etməәk yaxşı bir şey olaraq qəәbul edilirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Qalatiyalılar 5:19-21....19. Cismani təәbiəәtin
əәməәlləәri isəә bəәllidir. Bunlar… 20. düşməәnçilik,
münaqişəә... 21. xəәbəәrdarlıq edirəәm ki, bunları
edəәnləәr Allahın Padşahlığını irs almayacaqlar.
Yaqub 4:1 & 8.....1. çəәkişməәləәrin kökü… Bəәdəәnləәrinizin…
ehtiraslarınızdan deyilmi? 8. Ey günahkarlar…
------------------------------------------------Tebve 9:41.....Ey mö’minləәr!) Ağırlı-yüngüllü
(qocalı-cavanlı, atlı-piyada, güclü-gücsüz,
dövləәtli-kasıb) hamınız cihada çıxıb malınız vəә
canınızla Allah yolunda vuruşun! Bilsəәniz bu
sizin üçün nəә qəәdəәr xeyirlidir!
Ankebut 29:6.....Cihad edəәn ancaq özü üçün cihad
edəәr (cihadın savabı onun özünəә yetişəәr).
Saf 61:11.....Allah yolunda malınız vəә canınızla
vuruşasınız (cihad edəәsiniz). Bilsəәniz, bu sizin
üçün nəә qəәdəәr xeyirlidir!

169.
İslamiyyəәti təәbliğ etməәk üçün Məәhəәmməәdin
başlatdığı dini müharibəәləәr Allah təәrəәfindəәn
təәsdiq edilmişdirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yəәhya 18:36.....İsa cavab verdi: «Məәnim Padşahlığım
bu dünyadan deyil. ƏӘgəәr Məәnim Padşahlığım bu
dünyadan olsaydı, xidməәtçiləәrim Yəәhudi
f	
   təәslim edilməәməәyim üçün döyüşəәrdi,
başçılarına
amma indi Məәnim Padşahlığım buradan deyil».
------------------------------------------------Qeyd:
Qeyd: Muhammad'ın başlatdığı döyüşləәr:
1. Bəәdir: (March 624) Al-i İmran 3:13 & 123 ƏӘnfal
8: 5-19 & 41-44. 2. Uhud: (March 625) Al-i İmran
3: 121-122, 140 & 165-172. 3. Xəәndəәk: (627) ƏӘhzab
33: 9-12 & 25-27. 4. Hudeybiyəә: (March 628) Fəәth
48: 1-3 & 22-27. 5. Muta: (629) Bəәqəәrəә 2: 191193. 6. Huneyn: (630) Tövbəә 9: 25-27. 7. Təәbuk:
(630) Tövbəә 9: 38-40, 42-52, 65-66, 81-83, 86-87,
90, 93, 117. 8. Mekka: (630) Tövbəә 9:12; Qəәsəәs
28:85; Saf 61:13 & Nəәsr 110: 1-3.

170.

Müqəәddəәs Kitablarda, əәhli kitabın mö’minləәrinəә
qarşı müharibəә etmek əәmr edilirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Romalılar 12:18.....İmkan daxilindəә bacardıqca
bütün adamlarla sülh içindəә yaşayın.
1 Peter 3:13-17.....13. ƏӘgəәr yaxşılıq etməәyəә səәy
göstəәrsəәniz, sizəә kim pislik edəәr? 14. Amma salehlik
uğrunda əәzab çəәksəәniz beləә, siz bəәxtiyarsınız. İnsanların
həәdəә-qorxu gəәlməәsindəәn qorxmayın vəә ləәrzəәyəә düşməәyin.
16. Vicdanınızı təәmiz tutaraq bunu həәlimlikləә vəә
ehtiramla edin ki, Məәsihdəә olan yaxşı davranışınızı
təәhqir edəәnləәr sizəә atdıqları böhtandan utansınlar.
------------------------------------------------Tevbe 9:29.....Kitab əәhlindəәn Allaha… vəә haqq dini
(islamı) qəәbul etməәyəәnləәrləә zəәlil vəәziyyəәtəә düşüb
öz əәlləәri iləә cizyəә verincəәyəә qəәdəәr vuruşun.
Ahzab 33:26.....Allah kitab əәhlindəәn onlara köməәk
edəәnləәrin ürəәkləәrinəә qorxu salıb onları öz
qalalarından endirdi. Siz onların bir qismini
öldürür, bir qismini dəә əәsir alırdınız.

171.
Müqəәddəәs Kitablar, bügünkü mö’minləәri müharibəә vəә
cihad üçün cürəәtləәndirirmi? (Cihad)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Efesliləәr 6:12.....Çünki mübarizəәmiz qandan vəә əәtdəәn
ibarəәt olan insanlara qarşı deyil, şəәr başçılarına vəә
hakim olanlara, bu qaranlıq dünyanın hökmranlarına,
səәmadakı ruhani şəәr qüvvəәləәrəә qarşıdır.
1 Timotey f	
  
2:2.....Həәr şeydəәn əәvvəәl xahiş edirəәm:
möminlik vəә ləәyaqəәtləә sakit vəә rahat ömür
sürməәyimiz üçün, bütün insanlar, o cümləәdəәn,
padşahlar vəә hakimiyyəәt sahibi olanların hamısı
üçün yalvarış, dua, vəәsatəәt vəә şükürləәr edilsin.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77.....76. İman gəәtirəәnləәr Allah yolunda,
kafir olanlar isəә Şeytan yolunda vuruşurlar. 77.
qorxuya düşəәrəәk: “Ey Rəәbbimiz! Cihad etməәyi nəә üçün
bizəә vacib etdin, nəә olardı ki, bizi yaxın zamana
qəәdəәr yubandıraydın!” – dediləәr. Onlara söyləә:
”Dünyanın ləәzzəәti vəә faydası azdır, lakin
müttəәqiləәr üçün axirəәt daha xeyirlidir.

172.
Bügünkü mö’minləәri, başqa dinəә məәnsub olanlardan
onların mallarını oğurlayaraq, onları soymaqa
cürəәtləәndirəәn ayəәləәr varmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yaradılış 14:23.....23. səәnin nəә bir ipini, nəә dəә
bir çarıq bağını götürürəәm, ta deməәyəәsəәn ki, məәn
İbramı varlandırdım.
Çıxış 20:15 & 17.....15. Oğurluq etməә. 17. Heç kimin
evinəә tamah salma. Heç kimin arvadına, quluna,
qarabaşına, öküzünəә, eşşəәyinəә – heç bir şeyinəә
tamah salma».
Efesliləәr 4:27-28.....27. İblisəә yer verməәyin.
28. Oğurluq edəәn artıq oğurluq etməәsin, əәksinəә,
zəәhməәt çəәkib öz əәlləәri iləә yaxşı əәməәl etsin ki,
ehtiyacı olanlarla bölüşdürməәyəә bir şeyi olsun.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41.....1. De: “Qəәniməәtləәr Allahın vəә
Peyğəәmbəәrinindir. 41. bilin ki, əәləә keçirdiyiniz
həәr hansı qəәniməәtin beşdəә biri Allahın,
Peyğəәmbəәrin… Allah həәr şeyəә qadirdir!

173.
Bügünkü mö’minləәr üçün, düşməәnləәrəә dəәhşəәt verməәk vəә
onlara qarşı əәzazil olmağa icazəә verəәn ayəәləәr varmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yeremya 22:3......Rəәbb beləә deyir: “ƏӘdaləәt vəә salehlikləә
rəәftar edin. Məәzlumu zalımın əәlindəәn qurtarın.
Qəәribəә, yetiməә vəә dul qadına haqsızlıq etməәyin,
zorakılıq etməәyin, bu yerdəә günahsız qan tökməәyin.
f	
  
Matta 5:44.....Məәnsəә
sizəә deyirəәm ki, düşməәnləәrinizi
sevin, sizi təәqib edəәnləәr üçün dua edin.
2 Timotey 2:23-26..... 24. Rəәbbin qulu davakar
olmamalıdır. ƏӘksinəә, hamı iləә mülayim rəәftar
etməәli, öyrəәtməәyəә qabil, səәbirli olmalıdır. 25.
Ona qarşı olanları həәlimlikləә təәrbiyəә etməәlidir.
------------------------------------------------A’raf 7:4.....Biz neçəә-neçəә məәmləәkəәtləәri məәhv
etdik. ƏӘzabımız onlara gecəә (yatarkəәn), yaxud
günün günorta çağı (istirahəәt edəәrkəәn) gəәldi.
Enfal 8:67.....Heç bir peyğəәmbəәrəә yer üzündəә
öldürməәyəәnəә qəәdəәr əәsirləәri özünəә mal etməәk yaramaz.

174.
Bügünkü mö’minləәrin, intiqam almaları doğrudurmu?
(Gözəә göz, dişəә diş / Qisas)
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Matta 5:39..... Məәnsəә sizəә deyirəәm ki, pis adama
qarşı durma. ƏӘksinəә, sağ üzünəә şilləә vurana o
birini dəә çevir.
Romalılar 12:19-21.....19. Ey sevimliləәr, heç kəәsdəәn
qisas almayın, Allahın qəәzəәbinəә yer verin. Çünki
yazılıb ki, Rəәbb beləә deyir: «Qisas Məәnimdir, əәvəәzini
Məәn verəәcəәyəәm». 20. ƏӘksinəә, «düşməәnin acdırsa, onu
yedizdir, susuzdursa, ona su ver.». 21. Pislik səәnəә
üstün gəәlməәsin, pisliyəә yaxşılıqla qalib gəәl.
------------------------------------------------Bakara 2:194.....Hörməәtləәr qarşılıqlıdır. Sizəә
qarşı həәddini aşanlara siz dəә həәmim ölçüdəә həәddi
aşın (cavab verin).
Şura 42:40-41.....40. Həәr hansı bir pisliyin cəәzası onun
özü kimi bir pislikdir. Bununla beləә həәr kəәs (pislik
edəәni) bağışlasa vəә (onunla) barışsa, onun mükafatı
Allaha aiddir. 41. Zülməә məә’ruz qaldıqdan sonra (həәddi
aşmadan) əәvəәzini çıxanlara heç bir cəәza verilməәz.

175.
Müqəәddəәs Allah, günahkar insan öz əәliyləә intiqam
almasını vəә başqasını cəәzalandırmasını istəәyirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Qanunun Təәkrarı 32:35-36....35. Qisas Məәnimdir,
əәvəәzini Məәn verəәcəәyəәm. 36. Rəәbb Öz xalqını
mühakiməә edəәcəәk.
Romalılar 2:1.....Beləәlikləә, səәn ey başqasını
f	
   adam, kim olursansa-ol, səәn dəә
mühakiməә edəәn
üzrsüzsəәn. Çünki başqasını mühakiməә edəәrkəәn özünü
dəә məәhkum edirsəәn. Ona görəә ki başqasını mühakiməә
etdiyin halda özün dəә həәmin işləәri görürsəәn.
Romalılar 12:14 & 17.....14. Sizi təәqib edəәnləәrəә
xeyir-dua verin; ləәnəәt yox, xeyir-dua verin. 17.
Heç kiməә pislik əәvəәzinəә pislik etməәyin.
------------------------------------------------Bakara 2:178.....Ey iman gəәtirəәnləәr! (Qəәsdəәn)
öldürüləәn şəәxsdəәn sizin üçün qisas almaq hökmü
qəәrara alındı (vacib oldu).
Maide 5:45.....Biz (Tövratda İsrail oğullarına)
yazıb hökm etdik ki, canın qisası can, gözün
qisası göz, burununku burun, qulağınkı qulaq,
dişinki diş vəә yaralarınkı yaralardır.

176.
Müqəәddəәs Allah, mö’minləәrin öz düşməәnləәrinəә ləәnəәt
etməәləәri üçün, onları cürəәtləәndirəәrmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Luka 6:27.....Amma sizəә deyirəәm, ey Məәni
dinləәyəәnləәr: düşməәnləәrinizi sevin, sizəә nifrəәt
edəәnləәrəә yaxşılıq edin.
Yaqub 3:10.....Alqış vəә ləәnəәt eyni ağızdan çıxır.
Qardaşlarım, bu beləә olmamalıdır.
------------------------------------------------Bakara 2:159.....doğru yol göstəәrəәn ayəәləәrimizi
gizləәdəәn kimsəәləәr Allahın ləә’nəәtinəә düçar olar vəә
bütün ləә’nəәt edəә biləәnləәr dəә onlara ləә’nəәt oxuyar.
Al-i İmrân 3:61.....“Gəәlin biz dəә oğlanlarımızı,
siz dəә oğlanlarınızı; biz dəә qadınlarımızı, siz
dəә qadınlarınızı; biz dəә özümüzü, siz dəә özünüzü
çağıraq! Sonra (Allaha) dua edib yalançılara
Allahın ləә’nəәt etməәsini diləәyəәk!”

177.
Yəәhudiləәr, Allah təәrəәfindəәn ləәnəәtləәnmiş bir xalq
olaraq hesab olunurmu?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Saylar 22:6 & 12.....6. Xahiş edirəәm, indi gəәl, məәnim
xeyriməә bu xalqa ləәnəәt oxu, çünki onlar məәndəәn
güclüdür. 12. Allah Bilama dedi: «O adamlarla getməә,
o xalqa ləәnəәt etməә, çünki xeyir-dualı xalqdır».
f	
  
Yeremya 31:37.....Rəәbb
beləә deyir: «ƏӘgəәr yuxarıda
göyləәr ölçüləә bilsəә, aşağıda yerin təәməәlləәri üzəә
çıxarıla bilsəә, Məәn dəә onda bütün etdikləәri
işləәrdəәn ötrü bütün İsrail nəәslini rəәdd edəәrəәm»
Rəәbb beləә bəәyan edir.
Yəәhya 4:22.....İsa… Çünki xilas Yəәhudiləәrdəәndir.
Romalılar 11:1-2.....1. Beləәlikləә, soruşuram:
məәgəәr Allah Öz xalqını rəәdd etdi? ƏӘsla! 2. Allah
qabaqcadan tanıdığı Öz xalqını rəәdd etməәdi.
-----------------------------------------------Nisa 5:13 & 64.....13. Sonra əәhdləәrini pozduqları
üçün onları ləә’nəәtləәdik vəә ürəәkləәrini
səәrtləәşdirdik. 64. Yəәhudiləәr dediləәr: “Allahın
əәli bağlıdır!” Bu dedikləәri sözəә görəә onların öz
əәlləәri bağlandı vəә ləә’nəәtəә gəәldiləәr.

178.
Müharibəә etməәk istəәyəәnləәr, müharibəә etməәk
istəәməәyəәnləәrdəәn daha yaxşı hesab olurnurlarmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1 Şamuel 30:22-25.....23. Amma Davud onlara beləә
dedi: «Xeyr, qardaşlarım! Rəәbbin bizəә verdiyi
şeyləәrləә beləә etməәyəәcəәksiniz. Bizi qoruyan Rəәbdir vəә
üstümüzəә gəәləәn basqınçıları O bizəә təәslim etdi. 24.
döyüşəә gedəәnin payı nəә qəәdəәrdirsəә, yükləәrin yanında
qalanın da payı o qəәdəәr olacaq, bəәrabəәr bölünəәcəәk».
------------------------------------------------Nisa 4:95.....Zəәrəәr çəәkməәdəәn əәyləәşəәn mö’minləәrləә
Allah yolunda öz malları vəә canları iləә cihad edəәn
(vuruşan) kimsəәləәr bir olmazlar. Allah malları vəә
canları iləә vuruşanları əәyləәşəәnləәrdəәn (cihada
getməәyəәnləәrdəәn) dəәrəәcəә e’tibariləә üstün tutdu.
Tevbe 9:20.....İman gəәtirib hicrəәt edəәnləәri,
Allah yolunda malları vəә canları iləә vuruşanları
Allah yanında əәn yüksəәk dəәrəәcəәləәr gözləәyir.

179.
Müqəәddəәs Kitablarda, müharibəә vəә cihad etməәk
istəәməәyəәnləәrəә, cəәhəәnnəәm vəәd edip, cihad edəәnləәrin
öləәn kimi cəәnnəәtəә gedəәcəәkləәrini vəәd edəәrəәk,
insanları cihad üçün cürəәtləәndirəәn ayəәləәr varmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yaqub 1:20.....Çünki insanın qəәzəәbi Allahın
salehliyini hasil etmir.
Yaqub 4:2 f	
  
& 8.....2. adam öldürürsünüz. 8. Ey
günahkarlar, əәlləәrinizi paklayın!
------------------------------------------------Enfal 8:16.....Təәkrar döyüş üçün bir təәrəәfəә
çəәkiləәn vəә ya başqa bir dəәstəәyəә qoşulan istisna
edilməәkləә, kim beləә bir gündəә düşməәnəә arxa
çevirib qaçarsa, sözsüz ki, Allahın qəәzəәbinəә
uğramış olar. Onun məәskəәni Cəәhəәnnəәmdir.
Fatih 48:16.....“Siz çox güclü bir qövmləә vuruşmağa
çağırılacaqsınız. Siz onlarla vuruşacaqsınız, ya da
onlar dönüb müsəәlman olacaqlar (döyüşəә ehtiyac
qalmayacaqdır). ƏӘgəәr itaəәt etsəәniz, Allah sizəә gözəәl
bir mükafat verəәr. Yox, əәgəәr əәvvəәldəә olduğu kimi üz
çevirsəәniz, sizəә ağrılı-acılı bir əәzab verəәr”.

Tarixi Hadisəәləәr Haqqında
180.

Allah dünyanı yaratdıqdan sonra, insanlara nümunəә
olsun deyəә yeddinci gün istirahəәt etdimi? (Şəәnbəә
günü / Şabbat)
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Çıxış 20:8-11.....8. Şəәnbəә gününü yadda saxlayıb
təәqdis et. 9. Altı gün çalışıb bütün işləәrini gör. 10.
Lakin yeddinci gün Allahın Rəәbbin Şəәnbəә günüdür. Bu
gün səәn, oğlun, qızın, qulun, qarabaşın, heyvanların,
yanında qalan yadelli dəә heç bir iş görməәsin.
İbraniləәr 4:4 & 9.....4. Çünki bir yerdəә yeddinci
gün barəәsindəә beləә deyib: «Allah bütün gördüyü
işləәrdəәn ayrılıb yeddinci gün istirahəәt etdi». 9.
Beləәcəә Allahın xalqı üçün həәləә dəә bir istirahəәt qalır.
------------------------------------------------Kaf 50:38.....And olsun ki, Biz göyləәri, yeri vəә
onların arasında olanları altı gündəә yaratdıq vəә
Bizəә heç bir yorğunluq da üz verməәdi.

181.
Tanrı insanları öz surəәtindəә vəә bəәnzəәrindəәmi
yaratdı?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yaradılış 1:27.....Allah insanı Öz surəәtindəә
yaratdı, Allahın surəәtindəә yaratdı, onları kişi
vəә qadın olaraq yaratdı.
1 Korinfliləәr 11:7-9.....7. Beləәlikləә, kişiyəә
f	
   vəә izzəәti olduğuna görəә başını
Allahın surəәti
örtməәk olmaz. Qadınsa kişinin izzəәtidir. 8. Çünki
kişi qadından yox, qadın kişidəәn yarandı. 9. Kişi
qadın üçün yox, qadın kişi üçün yaradıldı.
------------------------------------------------Nisa 4:28.....Allah istəәr ki, üzəәrinizdəә olanı
(ağırlığı) yüngülləәşdirsin, çünki insan zəәif
yaradılmışdır.
İbrahim 14:34.....Həәqiqəәtəәn, insan çox zalım, həәm
dəә çox nankordur.
Şura 42:11.....(Allah) sizin üçün özünüzdəәn (öz
cinsinizdəәn) zövcəәləәr, heyvanlardan da ciftləәr
yaratmışdır. O sizi bu minvalla çoxaldır. Ona
bəәnzəәr heç bir şey yoxdur.
Asr 103:2......İnsan ziyan içindəәdir?

182.
Allah Adəәm vəә Həәvvanı bağdan qovduğu zaman artıq
kişi vəә qadın arasında düşmanlıq olacağını
demişdirmi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yaradılış 3:13-15.....13 Rəәbb Allah qadına dedi:
«Səәn niyəә beləә etdin?» Qadın dedi: «İlan məәni
yoldan çıxartdı, məәn dəә yedim». 15. Məәn səәninləә
qadın arasına, Səәnin balanla onun övladı arasına
düşməәnçilik salıram. Bu övlad səәnin başından
vuracaq, səәn dəә onu dabanından sancacaqsan».
------------------------------------------------A’raf 7:24.....(Allah) buyurdu: “Bir-birinizəә düşməәn
olaraq (Cəәnnəәtdəәn yer üzünəә) enin! Yerdəә sizin üçün
bir müddəәt (əәcəәliniz çatana qəәdəәr) sığınacaq vəә
dolanacaq (yaşayış vasitəәləәri) vardır”.
Taha 20:123.....(Allah Adəәməә vəә Həәvvaya) beləә
buyurdu: “Bir-birinizəә düşməәn kəәsiləәrəәk hamınız
oradan (Cəәnnəәtdəәn yerəә) enin.

183.
Daşqında, Nuhun bir oğlu boğulduqdan sonra, Nuhun
gəәmisi Cudi dağındamı dayandı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yaradılış 6:7:7, 8:4 & 10:1.....7:7 Nuh, onun
arvadı, oğulları vəә gəәlinləәri daşqından qurtarmaq
üçün birlikdəә gəәmiyəә mindiləәr. 8:4 Yeddinci ayın on
yeddinci günü gəәmi Ararat dağlarında dayandı. 10:1
f	
   Sam, Ham vəә Yafəәsin nəәsil tarixçəәsi
Nuhun oğulları
beləәdir. Daşqından sonra onların oğulları oldu.
1 Peter 3:20.....Bunlar bir vaxtlar, Allah Nuhun
gəәmi düzəәltdiyi dövrdəә səәbirləә gözləәdiyi vaxt
itaəәtsiz idi. O gəәmidəә isəә az adam, başqa sözləә,
səәkkiz nəәfəәr sudan sağ-salamat çıxdı.
------------------------------------------------Hud 11:42-44.....42. Nuh (gəәmidəәn) aralı olan oğlunu
(Kəәn’anı) haraylayıb dedi: “Oğlum! Bizimləә birlikdəә
gəәmiyəә min, kafirləәrdəәn olma!” 43. (Oğlu ona)… “Məәn
bir dağa sığınaram, o da məәni sudan qoruyar”…
Nəәhayəәt, dalğa ata iləә oğulun arasına girib onları
bir-birindəәn ayırdı vəә o da suda boğulanlardan oldu.
44. Su çəәkildi. Gəәmi Cudi dağı üzəәrindəә oturdu.

184.
Tanrı, bütün bəәrəәkəәtləәrin İsmail vasitəәsiyləә deyil,
xüsusəәn İbrahimin oğlu İshaq təәrəәfindəәn gəәləәcəәyini
demişdirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yaradılış 16:11-12.....11.İsmail… 12. O, insanlar
arasında vəәhşi eşşəәk kimi olacaq…
Yaradılış 17:18-19.....18. Sonra İbrahim Allaha
dedi: «Kaş ki İsmail Səәnin önündəә xeyir-dua alaydı!»
19. Allah isəә dedi: «Xeyr, arvadın Sara səәnəә bir
oğul doğacaq vəә adını İshaq qoyacaqsan. Onunla vəә
ondan sonrakı nəәsli iləә əәhdimi əәbəәdi olaraq davam
etdirəәcəәyəәm. 21. ƏӘhdimi isəә gəәləәn il bu vaxt Saranın
səәnəә doğacağı İshaqla saxlayacağam».
------------------------------------------------Nisa 4:163.....vəәhy göndəәrdik. Biz İbrahiməә,
İsmailəә, İshaqa… Biz Davuda da Zəәburu verdik.
Meryem 19:54.....İsmaili dəә yada sal! O öz
vəә’dinəә sadiq vəә (Bizim təәrəәfimizdəәn öz ümməәtinəә
göndəәrilmiş) bir elçi, bir peyğəәmbəәr idi.

185.
Həәzrəәti İbrahim Məәkkəәyəә gedəәrəәk orada Tanrıya
qurban təәqdim etdimi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1. Ur’dan (Tek. 11:31; Elc. İş. 7: 2-4) 2. Haran'a
(Tek. 12: 1-4; Elc. İş. 7: 4) 3. Şam’a (Tek. 15: 2).
4. Şekem’əә (Tek. 12: 6, 7). 5. Bethel'e. (Tek. 12:
8). 6. Misir’əә. (Tek. 12: 9-20). 7. Bethel'e. (Tek.
13: 1-9) 8.f	
   Hebron'a. (Tek. 13: 10-18) 9. Dan’a.
(Tek. 14: 1-14) 10. Hobah'a. (Tek. 14:15, 16). 11.
Salem'de. (Tek. 14: 17-21). 12. Cenub'a. (Tek. 15:
1-21; 17: 1-27, Tek. 16) 13. Gerar'a. (Tek. 20: 1-18).
14. Beersheba'ya. (Tek. 21: 1-34). 15. Moriah'ya.
(Tek. 22: 1-18). 16. Hebron'a. (Tek. 23: 1-20).
------------------------------------------------Hac 22:26.....Yadına sal ki, bir zaman İbrahiməә
Kəә’bəәnin yerini bildirib…
Qeyd: Kitab-ı Müqəәddəәsəә görəә İbrahim Məәkkəәyəә heç
getməәmişdir. İbrahimin səәfəәrləәri müəәyyəәn yerləәrdəәn
keçmişdir vəә Hebron'da 175 yaşındaykəәn ölmüşdür.

186.

İbrahim Tanrıya qanuni olan oğlu İshaqı qurban
etməәyəә hazır idi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Yaradılış 22:1-13.....2. Allah dedi: «Sevdiyin
yeganəә oğlunu – İshaqı götürüb Moriya torpağına
get. Orada səәnəә göstəәrəәcəәyim bir dağda oğlunu
yandırma qurbanı olaraq təәqdim et».
------------------------------------------------Saffat 37:100-107.....102. (İbrahim) dedi: “Oğlum!
Yuxuda gördüm ki, səәni qurban kəәsirəәm. Bax gör (bu
barəәdəә) nəә fikirləәşirsəәn!” O dedi: “Atacan! Səәnəә nəә
əәmr olunursa, onu da et. İnşallah, məәnim səәbirliləәrdəәn
olduğumu görəәcəәksəәn!” 103. Onların həәr ikisi (Allahın
əәmrinəә) təәslim olduğu vəә (İbrahim İsmaili qurban
kəәsməәk üçün) üzüstəә yerəә yıxdığı zaman Biz ona böyük
bir qurbanlıq. 105. Artıq səәn rö’yanın düzgünlüyünü.
(Allah təәrəәfindəәn olduğunu) təәsdiq etdin!” 106.
Şübhəәsiz ki, bu, açıq-aydın bir imtahan idi. 107.
(Habilin qurbanlıq qoçunu) əәvəәz verdik.
Qeyd: Quranda, İbrahim hansı oğulunu qurban
edəәcəәkdi göstəәrilmir.

187.
İbrahimin oğlu İsmail, peyğəәmbəәr hesab olunurmu?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Yaradılış 16:7-15.....8. Həәcəәr… 11. Rəәbbin məәləәyi
ona dedi: «Bax səәn hamiləәsəәn, Bir oğul
doğacaqsan. Onun adını İsmail qoyarsan… 12. O,
insanlar arasında vəәhşi eşşəәk kimi olacaq: O
hamıya, Hamı isəә ona qarşı çıxacaq…
f	
   4:22-31.....22. İbrahimin iki oğlu
Qalatiyalılar
olduğu yazılmışdır. Bir oğlu cariyəәdəәn, o biri oğlu
isəә azad qadından doğulmuşdu. 31. Buna görəә, qardaşlar,
biz cariyəәnin deyil, azad qadının övladlarıyıq.
-----------------------------------------------Nisa 4:163.....Biz İbrahiməә, İsmailəә, İshaqa,
Yəә’quba vəә onun övladlarına, İsaya, ƏӘyyuba,
Yunisa, Haruna vəә Süleymana da vəәhy göndəәrdik.
Biz Davuda da Zəәburu verdik.
Meryem 19:54.....İsmaili dəә yada sal! O öz
vəә’dinəә sadiq vəә (Bizim təәrəәfimizdəәn öz ümməәtinəә
göndəәrilmiş) bir elçi, bir peyğəәmbəәr idi.

188.

Bütləәrəә sitayiş etməәdiyi üçün, alova atılan
İbrahim idimi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Daniel 3:19-20.....19. O zaman Navuxodonosor bəәrk
qəәzəәbləәndi vəә Şadraka, Meşaka, Aved-Neqoya qarşı
siması dəәyişdi. O əәmr etdi ki, sobanı adəәtəәn
qızdırdıqlarından yeddi dəәfəә artıq qızdırsınlar. 20.
Ordusunun əәn güclü əәsgəәrləәrinəә əәmr etdi ki,
Şadrakın, Meşakın vəә Aved-Neqonun əәl-qolunu bağlayıb
onları odla qızmış sobaya atsınlar.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71.....62. “Ya İbrahim! Tanrılarımızı
səәnmi bu günəә saldın?” - deyəә soruşdular. 66. “Eləә
isəә Allahı qoyub sizəә heç bir xeyir vəә zəәrəәr verəә
bilməәyəәn bütləәrəәmi ibadəәt edirsiniz? 68. beləә dediləәr:
“ƏӘgəәr bir iş görəәcəәksinizsəә, onu (İbrahimi) yandırın
vəә tanrılarınıza köməәk edin!” 69. Biz dəә: “Ey atəәş!
İbrahiməә qarşı səәrin vəә zəәrəәrsiz ol! – deyəә buyurduq.
Qeyd: Müqəәddəәs Kitaba görəә, bütləәrəә tapınmadı
üçün atəәşəә atılmış olan İbrahim deyildi; Sadra,
iş vəә Abed-nego atəәşəә atılmışdır.

189.
Musa Tanrının izzəәtini görməәk istəәdiyi zaman,
Tanrı ona Onu(Tanrını) arxa təәrəәfini, insan
şəәklindəә görməәsinəә icazəә verdimi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Çıxış 33:18-23.....18. Musa dedi: «İzzəәtini məәnəә
göstəәr». 20. Sonra O davam etdi: «Özümü isəә görəә
bilməәzsəәn, çünki Məәni görəәn adam sağ qalmaz». 21.
Sonra Rəәbbf	
   dedi: «Budur, Məәnim yanımda yer var,
eləә burada, bu qayanın üstündəә dur. 22. İzzəәtim
keçəәndəә səәni qayadakı bir yarığa qoyacağam; Məәn
keçəәnəә qəәdəәr səәni əәlimləә örtəәcəәyəәm. 23. Sonra əәlimi
səәndəәn çəәkəәcəәyəәm vəә səәn Məәni arxadan görəәcəәksəәn, amma
üzümü görməәyəәcəәksəәn».
------------------------------------------------A’raf 7:143..... Musa təә’yin etdiyimiz vaxtda
(Tur-i Sinaya) gəәldikdəә Rəәbbi onunla (arada heç
bir vasitəә olmadan) danışdı. (Musa: ) “Ey Rəәbbim!
Özünü (camalını) məәnəә göstəәr. Səәnəә baxım!” –
dedi. Allah: “Səәn Məәni əәsla görəә bilməәzsəәn. Lakin
(bu) dağa bax. ƏӘgəәr o yerindəә dura bilsəә, səәn dəә
Məәni görəә biləәrsəәn”, - buyurdu. Rəәbbi dağa
təәcəәlli etdikdəә onu parça-parça etdi.

190.
Haman, Firov vəә Musa iləә eyni dövrdəәmi yaşadı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Çıxış 2:9-10.....9. Fironun qızı ona dedi: «Bu
körpəәni götürüb məәnim üçün əәmizdir, səәnəә bunun
haqqını verəәrəәm». Qadın körpəәni götürüb əәmizdirdi.
10. Uşaq böyüdü vəә qadın onu firon qızının yanına
apardı. Fironun qızı uşağı oğulluğa götürdü. O,
uşağın adını Musa qoyub dedi: «Oğlanı sudan
çıxartdığım üçün ona bu adı qoydum».
------------------------------------------------Ankebut 29:39.....Biz Qarunu da, Fir’onu da,
Hamanı da (məәhv etdik). Musa onların yanına açıqaydın dəәlilləәrləә gəәldi.
Qeyd: Qurana görəә, Haman, Musanın dövrü (e.əә. 1445
- 1410) içindəә yaşamışdır; ancaq Kitab-ı Müqəәddəәsəә
görəә Haman kıraliçe Eşteri vəә Kral Ahaşveroş'un
zamanında (e.əә. 486 - 465) yaşamışdır. Yəәni, Haman,
Musadan min il sonra yaşamışdır!

191.
Tanrı, Pasxa Bayramını İsrail övladlarının
Misirdəәn xilasını vəә ilk doğulan uşaqların ölüm
məәləәyindəәn xilasını qeyd etməәk üçün əәbəәdi bir
bayram əәmri vermişdirmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Çıxış 12:1-24.....12. Misir torpağında olan həәm
insanların bütün ilk oğullarını, həәm dəә heyvanların
f	
  
bütün ilk balalarını
öldürəәcəәyəәm. 14. Nəәsildəәnnəәsləә əәbəәdi qayda olaraq onu bayram edin.
Matta 26:17.....İsa… «şagirdləәrimləә birgəә Pasxanı
səәnin evindəә keçirəәcəәyəәm›”».
------------------------------------------------İsra 17:101.....Musaya doqquz aşkar mö’cüzəә verdik.
Neml 27:12.....doqquz mö’cüzəәdəәn biri olaraq…

192.
Müharibəәyəә gedəәndəә, əәsgəәrləәrin necəә su
içəәcəәkləәrini sınamaq üçün, əәsgəәrləәri sınayan
Talut (Saul) idimi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Hakimləәr 7:2-6.....2. Rəәbb Gideona dedi: «Yanında
olan xalqın sayı çoxdur, ona görəә Midyanlıları onlara
təәslim etmirəәm. Çünki İsrailliləәr Məәnim qarşımda “öz
əәlimləә özümü qurtardım” deyib öyünəәcəәk. 5. Rəәbb ona
dedi: «Suyu it kimi dili iləә içəәnləәrin hamısını bir
təәrəәfəә, su içməәk üçün dizüstəә oturanların hamısını
isəә o biri təәrəәfəә ayırıb yığarsan».
------------------------------------------------Bakara 2:249-251.....249. Talut qoşunu iləә
ayrıldığı zaman dedi: “Allah sizi bir çay
vasitəәsiləә imtahan edəәcəәk. Kim onun suyundan
içsəә, o məәndəәn deyildir. Kim ondan dadmasa, dadsa
da, bir ovucdan artıq içməәsəә, o məәndəәndir”! 251.
Calutu vəә qoşununu məәğlub etdiləәr. Davud Calutu
öldürdü. Allah Davuda həәm hökmranlıq, həәm dəә
hikməәt verdi vəә ona istəәdiyini öyrəәtdi.
Qeyd: Kutasal Kitabda, bu su içməә hadisəәni, Şaul iləә
əәlaqəәdar deyil, Gideon iləә əәlaqəәdardır. 1 Şamuel
kitabında Saul (Talut), Davud vəә Golyat e.əә. 1010970 dövründəә yaşanmışlar; Hakimləәr kitabında, bu
Gideon vəә Midyan'daki su içməә hadisəәni daha əәvvəәl
e.əә. 1176-1135 illəәri arasında reallaşmışdır.

193.
İsa Məәsih, Bet-Ləәxəәm şəәhəәrindəә bir axurda doğuldu?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Mikeya 5:2.....Rəәbb deyir: «Ey Bet-Lexem Efrata,
səәn Yəәhuda nəәsilləәrinin kiçiyi olsan da,
Məәnim üçün İsrail üzəәrindəә Hökmdar səәndəәn
çıxacaq. Onun nəәsli çox qəәdimləәrəә, zamanın
başlanğıcına gedir».
f	
  
Matta 2:1-11.....1.
İsa padşah Hirodun dövründəә
Yəәhudeyanın Bet-Lexem şəәhəәrindəә anadan olduqda
müdrik adamlar şəәrqdəәn Yerusəәliməә gəәlib dediləәr: 2.
«Yəәhudiləәrin anadan olmuş Padşahı haradadır? Şəәrqdəә
Onun ulduzunu gördük vəә Ona səәcdəә qılmağa gəәldik».
3. Padşah Hirod… Məәsihin harada doğulduğunu
soruşdu. 5. «Yəәhudeyanın Bet-Lexem şəәhəәrindəә»
dediləәr. «Çünki peyğəәmbəәr vasitəәsiləә beləә Yazılıb…
------------------------------------------------Meryem 19:23 & 25.....23. Doğuş sancısı onu bir
xurma ağacının gövdəәsinəә söykəәnməәyəә məәcbur etdi.
25. (Qurumuş) xurma ağacını özünəә təәrəәf silkəәləә,
üstünəә təәzəә yetişmiş (xurma) tökülsün!

194.
İsa Məәsihin doğulduğu gün şəәrqdəәn Bet-Lexem
şəәhəәrinəә gedəәn müdrik adamlar İsanı görəәn kimi
Ona sitayiş ettiləәrmi?
Bibliya
Bəәli / Xeyir Quarani
Matta 2:1-11.....1. İsa padşah Hirodun dövründəә
Yəәhudeyanın Bet-Lexem şəәhəәrindəә anadan olduqda
müdrik adamlar şəәrqdəәn Yerusəәliməә gəәlib dediləәr:
2. «Yəәhudiləәrin anadan olmuş Padşahı haradadır?
Şəәrqdəә Onun ulduzunu gördük vəә Ona səәcdəә qılmağa
gəәldik». 9. Onlar padşahı dinləәdikdəәn sonra yola
düşdüləәr. O vaxt şəәrqdəә gördükləәri ulduz onlara
yol göstəәrirdi. O, Körpəәnin olduğu yerin üzəәrinəә
çatdıqda dayandı. 10. Onlar ulduzu gördükləәri
vaxt çox sevindiləәr. 11. Evəә girib Körpəәni anası
Məәryəәmləә birlikdəә gördüləәr vəә yerəә qapanaraq Ona
səәcdəә qıldılar. Xəәzinəәləәrini açıb Ona həәdiyyəәləәri
– qızıl, kündür vəә mirranı təәqdim etdiləәr.
------------------------------------------------Qeyd: Quranda bu hadisəәdəәn bəәhs edilməәməәkdəәdir.

195.
Müqəәddəәs Kitabların içinəә Yəәhudi əәfsanəәləәri
tarixi hadisəәləәr olaraq yazılmışdırmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1 Timotey 1:4.....əәfsanəә vəә bitməәz-tükəәnməәz nəәsil
şəәcəәrəәləәri iləә məәşğul olmasınlar. Çünki bu şeyləәr
Allahın niyyəәtinin imanla yerinəә yetməәsi üçün faydalı
deyil, əәksinəә, boş mübahisəәləәrəә səәbəәb ola biləәr.
f	
  
Titəә 1:14.....Yəәhudi
əәfsanəәləәrinəә vəә həәqiqəәtdəәn
dönəәn insanların əәmrləәrinəә qulaq asmasınlar.
2 Peter 1:16.....Rəәbbimiz İsa Məәsihin qüdrəәtini
vəә zühurunu sizəә bildirəәrkəәn uydurma əәfsanəәləәrəә
əәsaslanmadıq. Amma öz gözümüzləә Onun ululuğunun
şahidləәri olduq.
------------------------------------------------Enfal 8:31.....Ayəәləәrimiz onlara oxunduğu zaman:
“Eşitdik… Bu, qəәdimləәrin əәfsanəәləәrindəәn başqa bir
şey deyildir!” – söyləәyəәrləәr.
Qeyd: Quranda, Muhammad'din Yəәhudi nağılları vəә
əәfsanəәləәrini gerçəәk tarix olaraq köçürdü deyəә bir
çox ittihamlar var: 6:25, 16:24, 23:83, 25: 4-5,
27:68, 46:17, 68:15, 83:13.

196.
İsa Məәsih, uşaq olanda möcüzəәləәr möcüzəә etdimi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Luka 3:23.....İsa Öz xidməәtinəә başlayanda
təәxminəәn otuz yaşında idi.
Yəәhya 2:11.....İsa Qalileyanın Qana kəәndindəә bu
ilk əәlaməәtini göstəәrdi vəә izzəәtini üzəә çıxardı.
------------------------------------------------Al-i İmrân 3:49....İsa onlara deyəәcəәk: “Məәn,
həәqiqəәtəәn, Rəәbbinizdəәn sizəә mö’cüzəә gəәtirmişəәm.
Sizin üçün palçıqdan quşa bəәnzəәr bir surəәt düzləәdib
ona üfürəәrəәm, o da Allahın izniləә quş olar.
Maide 5:110.....Məәryəәm oğlu İsa! Səәnəә vəә anana
ne’məәtimi yadına sal… səәn Məәnim iznimləә palçıqdan
quşa bəәnzəәr bir şey düzəәldib ona üfürürdün, o da
Məәnim iznimləә quş olurdu.
Qeyd: İncildəә, İsanın birinci möcüzəәsi ancaq 30
yaşındaykəәn olmuşdur. Quranda İsanın körpəә vəә
uşaqlıq iləә əәlaqəәdar möcüzəәləәr isəә, Yəәhudiləәrin
əәfsanəә kitablarından qaynaqlanır.

197.
Yeddi adam vəә bir it, bir mağarada yuxuya qalaraq
309 il sonra oyandılarmı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1 Timotey 4:7......Allahsız, axmaq qoca qarı
əәfsanəәləәrindəәn uzaq dur. Mömin olmaq üçün özünü
yetişdir.
2 Timotey 4:4-5.....4. Qulaqlarını həәqiqəәtdəәn
f	
   əәfsanəәləәrəә meyl göstəәrəәcəәkləәr.
döndəәrəәcəәk,
5. Amma səәn həәr vəәziyyəәtdəә ayıq ol.
------------------------------------------------Kehf 18:9-26.....9. Yoxsa əәshabi-kəәhfin vəә
Rəәqimin (mağara vəә Rəәqqim əәhlinin) ayəәləәrimizdəәn
əәcaib bir şey olduğunu güman edirsəәn? (Xeyr, bu
Bizim qüdrəәtimiz qarşısında adi bir işdir). 25.
Onlar mağarada üç yüz doqquz il qaldılar. (Üç yüz
il qaldılar, üstünəә bir doqquz il dəә artırdılar).
Qeyd: Qeyd: Müqəәddəәs Kitabda beləә bir hekayəә
yoxdur; ancaq bir çox ayəәləәrdəә yəәhudi
nağıllarının rəәdd edilməәsi lazım olduğu
deyilməәkdəәdir. Bu Quranda olan nağıl Gregory of
Tours'un (538-594) yatan “Yeddi Uykucu”
hekayəәsindəәn alınmışdır. Baxın. Wikipedi: "The
Seven Sleepers."

198.
Süləәyman peyğəәmbəәr müharibəәyəә hazırlaşanda
cinləәrdəәn, insanlardan vəә quşlardan bir ordu
hazırlamışdımı?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
Titəә 1:14.....Yəәhudi əәfsanəәləәrinəә vəә həәqiqəәtdəәn
dönəәn insanların əәmrləәrinəә qulaq asmasınlar.
------------------------------------------------Neml 27:17.....Süleymanın cinləәrdəәn, insanlardan
vəә quşlardan ibarəәt qoşunu toplandı. Onlar cəәrgəәcəәrgəә düzülüb (nizamla) gedirdiləәr.
Qeyd: Müqəәddəәs Kitabda beləә bir hekayəә yoxdur;
ancaq bir çox ayəәləәrdəә yəәhudi nağıllarının rəәdd
edilməәsi lazım olduğu deyilməәkdəәdir. Süleyman,
Səәba məәlikəәsi Belkis, cinləәr vəә quşlarla əәlaqəәdar
olan hekayəә, MS 2. əәsr aid Eşteri II Targum'dan
köçürülmüş var.

199.
Yəәhudiləәr, Şəәnbəә gününəә itəәəәt etməәdikləәri üçün,
Tanrı onları meymunlara çevirdimi?
Bibliya
Xeyir / Bəәli Quarani
1 Timotey 1:4.....əәfsanəә vəә bitməәz-tükəәnməәz nəәsil
şəәcəәrəәləәri iləә məәşğul olmasınlar. Çünki bu şeyləәr
Allahın niyyəәtinin imanla yerinəә yetməәsi üçün faydalı
deyil, əәksinəә, boş mübahisəәləәrəә səәbəәb ola biləәr.
f	
  
1 Timotey 4:7.....Allahsız,
axmaq qoca qarı əәfsanəәləәrindəәn uzaq dur. Mömin olmaq üçün özünü yetişdir.
2 Timotey 4:4-5......4. Qulaqlarını həәqiqəәtdəәn
döndəәrəәcəәk, əәfsanəәləәrəә meyl göstəәrəәcəәkləәr. 5.
Amma səәn həәr vəәziyyəәtdəә ayıq ol.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66.....65. Biz dəә onlara: “(Zəәlil vəә)
həәqir meymunlar olun!” – dedik. 66. Biz bunu onlarla
bir dövrdəә yaşayanlar vəә sonradan gəәləәnləәr üçün ibrəәt
vəә müttəәqiləәrdəәn ötrü nəәsihəәt olsun deyəә etdik.
Qeyd: Yusuf ƏӘlinin təәrcüməәsi içindəә, The Meaning
of the Holy Qur'an, bu hekayəәnin yalnız bir nağıl
olduğu qəәbul edilmişdir. Baxın. səәhifəә 34, haşiyəә 79.

200.
Tanrı xüsusəәn, Fəәləәstin torpaqlarını Yəәhudiləәrəә
vəәd etmişdirmi?
Bibliya
Bəәli / Bəәli Quarani
Yezekel 37:21-25.....21. İsrail övladlarını yanlarına
getdikləәri milləәtləәrin arasından götürəәcəәk, onları
həәr yerdəәn toplayıb öz torpaqlarına qaytaracağam. 25.
Qulum Yaquba verdiyim, atalarının yaşadıqları
ölkəәdəә yaşayacaqlar, özləәri, oğulları vəә nəәvəәləәri
əәbəәdi olaraq orada yaşayacaq.
------------------------------------------------Maide 5:20-21.....20. Musa öz camaatına beləә
demişdi: “Ey camaatım, Allahın sizəә olan
ne’məәtini xatırlayın ki, sizdəәn peyğəәmbəәrləәr
göndəәrdi, padşahlar təә’yin etdi vəә aləәmləәrdəәn heç
birinəә verməәdiyini sizəә verdi. 21. Ey camaatım!
Allahın sizin üçün əәzəәldəәn (vəәtəәn) müəәyyəәn etdiyi
müqəәddəәs torpağa daxil olun.
İsra 17:104.....İsrail oğullarına dedik: “Siz
əәrazisindəә sakin olun. Axirəәt vəә’dəәsi (qiyaməәt)
gəәlib çatdıqda sizin hamınızı birlikdəә gəәtirəәcəәyik!”
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Bunların hamısına səәy göstəәrəәrəәk
özünü həәsr et ki, səәnin
inkişafın hamıya aşkar olsun.
Özünəә vəә verdiyin təәliməә
diqqəәtli
ol. Bu işləәrləә məәşğul
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olmağa davam et. Çünki bunu
etməәkləә həәm özünü, həәm dəә səәni
dinləәyəәnləәri xilas edəәcəәksəәn.
(1 Timoteyus 4:15-16)
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