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ቅዱሳት መጻሕፍት 
1. 

የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊና የማይለወጥ መሆኑ እውነት ነውን? 
መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ኢሳይያስ 40፡8 ሣሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል፥ የአምላካችን ቃል ግን 
ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች። 
ዩሃንስ 1፡1 በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፥ 
ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። 
1ኛ የጴጥሮስ 1፡23 ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፥ 
በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው 
እንጂ። 
-------------------------------------------------  

ዩኑስ 10፡64 ለእነሱ በቅርቢቱ ሕይወትም በመጨረሻይቱም ብስራት 
አላቸው፤ የአላህ ቃላት መለወጥ የላትም፤ ይህ እርሱ ታላቅ ዕድል ነው፡፡ 
ቃፍ 50፡29 «ቃሉ እኔ ዘንድ አይለወጥም፡፡ እኔም ለባሮቼ ፈጽሞ በዳይ 
አይደለሁም» (ይላቸዋል)፡፡ 

2. 
መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው ተቀባይነት አለውን? 
(ተውራት፣ ዘቡርና ኢንጂል) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ሮሜ 15፡4 በመጽናትና መጻሕፍት በሚሰጡት መጽናናት ተስፋ ይሆንልን 
ዘንድ አስቀድሞ የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፎአልና። 
ቆሮንቶስ 14፡37 ማንም ነቢይ ወይም መንፈሳዊ የሆነ ቢመስለው ይህች 
የጻፍሁላችሁ የጌታ ትእዛዝ እንደ ሆነች ይወቅ፡፡ 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡136 እላንተ ያመናችሁ ሆይ! በአላህና በመልክተኛው በዚያም 
በመልክተኛው ላይ ባወረደው መጽሐፍ፣ በዚያም ከበፊቱ ባወረደው 
መጽሐፍ፣ እመኑ፤ በአላህና በመላክቱም፣ በመጽሐፎቹም፣ 
በመልክተኞቹም፣ በመጨረሻውም ቀን የካደ ሰው፣ (ከሰውነት) የራቀን 
መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ።  
አል-ዐንከቡት 29፡46 የመጽሐፉን ባለቤቶችም በዚያች እርሷ መልካም 
በሆነችው ክርክር እንጂ አትከራከሩ፤ ከነሱ ነዚያን የበደሉትን ሲቀር በሉም 
፦ በዚያ ወደኛ በተወረደው፣ ወደናንተም በተወረደው አመንን፤ 
አምላካችንም አምላካችሁም አንድ ነው፤ እኛም ለርሱ ታዛዦች ነን።  
አል-ሹራ 42፡15 ለዚህም (ድንጋጌ ሰዎችን) ጥራ፤ እንደታዘዝከውም ቀጥ 
በል፤ ዝንባሌዎቻቸውንም አትከተል፤ በላቸውም፦ ከመጽሐፍ አላህ 
ባወረደው ሁሉ አመንኩ፤ በመካከላችሁም ላስተካክል ታዘዝኩ፤ አላህ 
ጌታችን፣ ጌታችሁም ነው፤ ለኛ ሥራዎቻችን አልሉን ለናንተም 
ሥራዎቻችሁ አልሏችሁ፤ በኛና በናንተ መካከል ክርክር የለም፤ አላህ 
በመካከላችን ይሰበስባል። መመለሻም ወደርሱ ብቻ ነው።  
 
 



3. 
እግዚአብሔር ቃሉን በተለይም በአይሁድ አማካይነት ለሰዎች 
አስተላልፏልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ወደ ሮሜ ሰዎች 3፡1-2 እንግዲህ የአይሁዳዊ ብልጫው ምንድር ነው? ወይስ 
የመገረዝ ጥቅሙ ምንድር ነው? በሁሉ ነገር ብዙ ነው። አስቀድሞ 
የእግዚአብሔር ቃላት አደራ ተሰጡአቸው። ታዲያ ምንድር ነው? 
ወደ ሮሜ ሰዎች 9፡4 እነርሱ እስራኤላውያን ናቸውና፥ ልጅነትና ክብር 
ኪዳንም የሕግም መሰጠት የመቅደስም ሥርዓት የተስፋውም ቃላት ለእነርሱ 
ናቸውና፡፡ 
------------------------------------------------- 

አል-ዐንከቡት 29፡27 ለርሱም ኢስሐቅንና ያዕቆብን ሰጠነው፤ በዘሩም 
ውስጥ ነቢይነትንና መጽሐፍን አደረግን፤ ምንዳውንም በቅርቢቱ ዓለም 
ሰጠነው፤(2) እሱም በመጨረሻይቱ ዓለም ከደጋጎቹ ነው።  
አል-ጃሢያህ 45፡16 ለእስራኤል ልጆችም መጽሐፍንና ሕግን፣ ነቢይነትንም 
በእርግጥ ሰጠናቸው፤ ከመልካም ሲሳዮችም ለገስንላቸው በአለማት ላይም 
አበለጥናቸው።  

4. 
እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለሚገኙት ነቢያት ተዓምራትን 
እንዲያደርጉ ኃይልን በመስጠት ከእርሱ የተላኩ ስለመሆናቸው ማረጋገጫን 
ሰጥቷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ኦሪት ዘጸአት 10፡2 ይህችንም ተአምራቴን በመካከላቸው አደረግ ዘንድ 
የእርሱን የባሪያዎቹንም ልብ አደንድኜአለሁና ወደ ፈርዖን ግባ አለው። 
የዮሐንስ ወንጌል 14፡11 እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ እመኑኝ፤ 
ባይሆንስ ስለ ራሱ ስለ ሥራው እመኑኝ። 
ወደ ዕብራውያን2፡4 እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ እንደ ፈቀደ በምልክትና 
በድንቅ ነገር በልዩ ልዩ ተአምራትም፥ መንፈስ ቅዱስንም በማደል አብሮ 
መሰከረለት። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡92 ሙሳም በታምራቶች በእርግጥ መጣላችሁ፡፡ ከዚያም 
ከበኋላው እናንተ በዳዮች ስትኾኑ ወይፈንን (አምላክ አድርጋችሁ) ያዛችሁ፡ 
አሊ-ዒምራን 3፡49 ወደ እሥራኤልም ልጆች መልክተኛ የደርገዋል፤ 
(ይላልም) ፡-እኔ ከጌታዬ ዘንድ በታምር መጣኋችሁ። እኔ ለናንተ ከጭቃ 
አንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ፤ በርሱም እተነፍስበታለሁ፤ በአላህም ፈቃድ 
ወፍ ይሆናል። በአላህም ፈቃድ ዕዉር ሆኖ የተወለደን፥ ለምጸኛንም፥ 
አድናለሁ፤ ሙታንንም አስነሳለሁ። የምትበሉትንና በቤታችሁ 
የምታደልቡትንም ሁሉ እነግራችኋለሁ፤ የምታምኑ እንደሆናችሁ ለእናንተ 
በዚህ ዉስጥ በእርግጥ ታምር አለበት።  
አሊ-ዒምራን 3፡183 እነዚያ ለማንኛዉም መልክተኛ እሳት የምትበላዉ 
የሆነን ቁርባን እስከሚያመጣልን ድረስ ላናምን አላህ ወደኛ አዟል ያሉ 
ናቸዉ፤ መልክተኞች ከኔ በፊት በታምራትና በዚያም ባላችሁት (ቁርባን) 
በእርግጥ መጥተዉላችኋል፣ እዉነተኞች ከሆናችሁ ታድያ ለምን 
ገደላችኋቸዉ? በላቸዉ።   
 
 



5. 
እግዚአብሔር ቃሉን በሙሉ ከብረዛ ለመጠበቅ ይሻልን? (ፍላጎት / ኒያ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
መዝሙረ ዳዊት 12፡6-7 በምድር ላይ እንደ ተፈተነ ሰባት ጊዜ እንደ ተጣራ 
ብር የእግዚአብሔር ቃላት የነጹ ቃላት ናቸው። 
አቤቱ፥ አንተ ጠብቀን፥ ከዚህችም ትውልድ ለዘላለም ታደገን። 
ኢሳይያስ 14 ፡24 የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ምሎአል፦ 
እንደ ተናገርሁ በእርግጥ ይሆናል፥ እንደ አሰብሁም እንዲሁ ይቆማል። 
በምድር ሁሉ ላይ እግዚአብሔር ያሰበው አሳብ ይህ ነው፥ በአሕዛብም ሁሉ 
ላይ የተዘረጋች እጅ ይህች ናት። 
የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህን አስቦአል፤ የሚያስጥለውስ ማን ነው? 
እጁም ተዘርግታለች የሚመልሳትስ ማን ነው? 
የማቴዎስ ወንጌል 24፡35 ሰማይና ምድር ያልፋሉ፥ ቃሌ ግን አያልፍም። 
------------------------------------------------- 

አል-ሒጅር 15፡9 እኛ ቁርኣንን እኛው አወረድነው፡፡ እኛም ለእርሱ 
ጠባቂዎቹ ነን፡፡  
አልሷፍፋት 37፡3 & 7 ቁርኣንንም በሚያነቡት እምላለሁ።….አመጸኛም 
ከሆነ ሰይጣን ሁሉ መጠበቅን ጠበቅናት።  

6. 
እግዚአብሔር ቃሉን ከመለወጥና ከብረዛ መጠበቅ ይችላልን? (ችሎታ / 
ኩርደት) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ኢሳይያስ 46፡9-10 እኔ አምላክ ነኝና፥ ሌላም የለምና የቀድሞውን የጥንቱን 
ነገር አስቡ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እንደ እኔም ያለ ማንም የለም።
….በመጀመሪያ መጨረሻውን፥ ከጥንትም ያልተደረገውን እነግራለሁ፤ ምክሬ 
ትጸናለች ፈቃዴንም ሁሉ እፈጽማለሁ እላለሁ። 
ማርቆስ 12፡24 ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፦ መጻሕፍትንና 
የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ስለዚህ የምትስቱ አይደለምን? 
ሉቃስ 21፡23 በዚያን ወራት ለእርጕዞችና ለሚያጠቡ ወዮላቸው፤ ታላቅ 
ችግር በምድር ላይ፥ በዚህም ሕዝብ ላይ ቍጣ ይሆናልና፤ 
ዩሃንስ 10፡35 መጽሐፉ ሊሻር አይቻልምና እነዚያን የእግዚአብሔር ቃል 
የመጣላቸውን አማልክት ካላቸው፥ 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡115 የጌታህም ቃላት እውነተኛና ትክክለኛ ስትኾን 
ተፈጸመች፡፡ ለቃላቱ ለዋጭ የለም፡፡ እርሱም ሰሚው ዐዋቂው ነው፡፡  
ዩኑስ 10፡64 ለእነሱ በቅርቢቱ ሕይወትም በመጨረሻይቱም ብስራት 
አላቸው፤ የአላህ ቃላት መለወጥ የላትም፤ ይህ እርሱ ታላቅ ዕድል ነው፡፡  
አል-ጂን 72፡26-28 (እርሱ) ሩቁን ሚስጢር ዐዋቂ ነው፣ በሚስጢሩ ላይ 
አንድንም አያሳውቅም። ….እነሱ ዘንድ ባለው ነገር ዕውቀቱ የከበበና ነገሩንም 
ሁሉ በቁጥር ያጠቃለለ ሲሆን፣ የጌታቸውን መልክቶች ያደረሱ መሆናቸውን 
ያውቅ ዘንድ (ጠባቂ ያደርጋል)።  
 
 
 



7. 
እግዚአብሔር ሰዎችም ሆኑ ጋኔኖች የቅዱሳት መጻሕፍትን ጽሑፎች 
በመለወጥ የእርሱን ፍላጎትና ችሎታ እንዲያከሽፉ ይፈቅዳልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይፈቅድም / አይፈቅድም ቁርአን 
ኢሳይያስ 55፡11 ከአፌ የሚወጣ ቃሌ እንዲሁ ይሆናል፤ የምሻውን ያደርጋል 
የላክሁትንም ይፈጽማል እንጂ ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም።… 
ሉቃስ 16፡17 ገር ግን ከሕግ አንዲት ነጥብ ከምትወድቅ ሰማይና ምድር 
ሊያልፍ ይቀላል። 
------------------------------------------------- 

አል-ሐጅ 22፡52 ከመልክተኛና ከነቢያም ከአንተ በፊት አንድንም 
አልላክንም፣ ባነበበ (ና ዝም ባለ) ጊዜ፣ ሰይጣን በንባቡ ላይ (ማጥመሚያን 
ቃል) የሚጥል ቢሆን እንጂ፤ ወዲያውም አላህ ስይጣን የሚጥለውን 
ያስወግዳል፤ ከዚያም አላህ አንቀጾቹን ያጠነክራል አላህም ዐዋቂ ጥበበኛ 
ነው።  
አልሷፍፋት 37፡3 & 7 ቁርኣንንም በሚያነቡት እምላለሁ።….አመጸኛም 
ከሆነ ሰይጣን ሁሉ መጠበቅን ጠበቅናት። 
አል ሐቃህ 69፡44-47 & 51 በኛ ላይም ከፊልን ቃላት (ያላልነውን) 
በቀጠፈ ኖሮ፤ …..ከእናንተም ውስጥ ከርሱ ላይ ከልካዮች ምንም 
አይኖሩም።…እርሱም የተረጋገጠ እውነት ነው።  

8. 
ሰዎች ቅዱሳት መጻሕፍትን በቃላቸው በማጣመም ወይንም በተሳሳተ 
መንገድ በመተርጎም ማቅረብ ይችላሉን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ቲቶ 1፡10-11 የማይታዘዙና ከንቱ የሚናገሩ የሚያታልሉ ይልቁንም ከተገረዙት 
ወገን የሚሆኑ ብዙ ናቸውና፤… 
እነዚህም ስለ ነውረኛ ረብ የማይገባውን እያስተማሩ ቤቶችን በሞላው ስለ 
ሚገለብጡ፥ አፋቸውን መዝጋት ይገባል። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡78 ከነሱም እርሱ ከመጽሐፉ ያይደለ ሲሆን ከመጸሐፉ 
መሆኑን እንድታስቡ በመጽሐፉ ምላሶቻቸዉን የሚያጣምሙ ክፍሎች 
አሉ። እርሱ ከአላህ ዘንድ ያልሆነ ሲሆን እርሱ ከአላህ ዘንድ ነዉም ያላሉ 
እነርሱ የሚያውቁ ሲሆኑም በአላህ ላይ ዉሸትን ይናገራሉ።  
 

 



9. 
መጽሐፍ ቅዱስ እንደተበረዘ የሚናገሩ ሰዎች እግዚአብሔር 1. ዕውቀት 
እንደሌለው 2. እግዚአብሔር ግድ እንደሌለውና 3. እግዚአብሔር መጽሐፍ 
ቅዱስ ሲለወጥ ምንም ማድረግ እንዳልቻለ በማመላከት የእግዚአብሔርን 
ባሕርይ እየተሳደቡ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ኢሳይያስ 14፡24 & 27 የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ 
ምሎአል፦ እንደ ተናገርሁ በእርግጥ ይሆናል፥ እንደ አሰብሁም እንዲሁ 
ይቆማል።…..የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህን አስቦአል፤ የሚያስጥለውስ 
ማን ነው? እጁም ተዘርግታለች የሚመልሳትስ ማን ነው? 
ዕብራውያን 4፡12-13 የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፥ የሚሠራም፥ 
ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፥ ነፍስንና መንፈስንም 
ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፥ የልብንም ስሜትና አሳብ 
ይመረምራል፤…..እኛን በሚቆጣጠር በእርሱ ዓይኖቹ ፊት ሁሉ ነገር 
የተራቆተና የተገለጠ ነው እንጂ፥ በእርሱ ፊት የተሰወረ ፍጥረት የለም። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡20 ,255 ብልጭታው ዓይኖቻቸውን ሊነጥቅ ይቀርባል፡፡ 
ለነርሱ ባበራላቸው ቁጥር በርሱ ውስጥ ይኼዳሉ፡፡ በነሱም ላይ ባጨለመ 
ጊዜ ይቆማሉ፡፡ አላህም በሻ ኖሮ መስሚያቸውንና ማያዎቻቸውን በወሰደ 
ነበር፤ አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነውና፡፡ ….ከፍርሃትና ከረኃብም በጥቂት 
ነገር፣ ከገንዘቦችና ከነፍሶችም፣ ከፍራፍሬዎችም በመቀነስ በእርግጥ 
እንሞክራችኋለን፡፡ ታጋሾችንም (በገነት) አብስር፡፡  
አል-ኒሳእ 4፡158 ይልቁኑስ፣ አላህ ወደርሱ አነሳው፤ አላህም አሸናፊ ጥበበኛ ነው።  

10. 
መጽሐፍ ቅዱስ እንደተበረዘ የሚናገሩ ሰዎች  ሰይጣን በመጽሐፍ ቅዱስ 
ላይ በከፈተው ጦርነት እግዚአብሔርን እንዳሸነፈ በማመላከት ሰይጣንን 
ከእግዚአብሔር የማስበለጥ ወንጀል ፈፅመዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
መዝሙረ ዳዊት 94፡7-9 እግዚአብሔር አያይም፥ የያዕቆብ አምላክ 
አያስተውልም አሉ።…ጆሮን የተከለው አይሰማምን? ዓይንን የሠራው 
አያይምን? 
ዕብራውያን 4፡12-13 አምላካችን በእውነት የሚያጠፋ እሳት ነውና። 4፡12-
13 እኛን በሚቆጣጠር በእርሱ ዓይኖቹ ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተና የተገለጠ 
ነው እንጂ፥ በእርሱ ፊት የተሰወረ ፍጥረት የለም። 
------------------------------------------------- 

ዩኑስ 10፡21 ሰዎችንም ካገኛቸው ጉዳት በኋላ እዝነትን (ዝናብና ምቾትን) 
ባቀመስናቸው ጊዜ ወዲያውኑ ለእነሱ በተዓምራቶቻችን (በማላገጥ) ተንኮል 
ይኖራቸዋል፡፡ አላህ ቅጣተ ፈጣን ነው፡፡ መልክተኞቻችን(1) 
የምትመክሩትን ነገር በእርግጥ ይጽፋሉ» በላቸው፡፡ (1) ተጠባባቂዎቹ 
መላዕክት። 
ሒጅር 15፡9 እኛ ቁርኣንን እኛው አወረድነው፡፡ እኛም ለእርሱ ጠባቂዎቹ ነን፡፡  
ጣሀ 20፡5 &51-52 (እርሱ) አልረህማን ነው፣ በዐርሹ ላይ (ሥልጣኑ) 
ተደላደለ። …..(ፈርዖንም) የመጀመሪያይቱ ዘመናት ሕዝቦች ሁኔታ ምንድን 
ነው? አለ። …..(ሙሳም) ዕውቀትዋ እጌታዬ ዘንድ በመጽሃፍ የተመዘገበ 
ነው፤ ጌታዬ አይሳሳትም አይረሳምም አለው። 
 
 



11. 
እግዚአብሔር አንዱን ቃሉን በመጠበቅና ሌላውን ባለመጠበቅ ለቃሉ 
ሁለት ዓይነት ሚዛን ይጠቀማልን? (ኧል-አድል፣ ኧል-ሓዲ፣ ኧል-
ሙዕሚን፣ ኧል-ሙክሲት) 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አይ ቁርአን 
መዝሙረ ዳዊት 12፡6-7 በምድር ላይ እንደ ተፈተነ ሰባት ጊዜ እንደ ተጣራ 
ብር የእግዚአብሔር ቃላት የነጹ ቃላት ናቸው።…አቤቱ፥ አንተ ጠብቀን፥ 
ከዚህችም ትውልድ ለዘላለም ታደገን። 
ሉቃስ 21፡33 ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም። 
------------------------------------------------- 

አል-ተውባህ 9፡111 አላህ ከምእምናን፣ ነፍሶቻቸዉንና ገንዘቦቻቸዉን፣ ገነት 
ለነሱ ብቻ ያላቸው በመሆን ገዛቸው፤ በአላህ መንገድ ላይ ይጋደላሉ፤ 
ይገድላሉም፤ ይገደላሉም፤ በተዉራት፣ በኢንጅልና በቁርአንም፣ 
(የተነገረውን) ተስፋ በርሱ ላይ አረጋገጠ፤ ከአላህም የበለጠ በኪዳኑ 
የሚሞላ ማነዉ? በዚያም በርሱ በተሻሻጣችሁበት ሽያጫችሁ ተደሰቱ፤ 
ይህም እርሱ ታላቅ ዕድል ነው።  
ሁድ 11፡57 ብትዞሩም፣ በርሱ ወደናንተ የተላክሁበትን ነገር በእርግጥ 
አድርሼላችኋለሁ፤ ጌታዬም፣ ሌላችሁን ህዝብ ይተካል፤ ምንም 
አትጎዱትምም፤ ጌታዬ በነገሩ ሁሉ ላይ ተጠባባቂ ነውና (አላቸው)።  
ኢብራሂም4፡47 አላህንም መልክተኞቹን (የገባላቸውን) ቃልኪዳኑን 
አፍራሽ አድርገህ አታስብ፤ አላህ አሸናፊ የመበቀል ባለቤት ነው። 
 ሐጅ 22፡47 አላህ ቀጠሮውን በፍጹም የማይጥስ ሲሆን በቅጣት 
ያቻኩሉሃል፤ እጌታህም ዘንድ አንዱ ቀን፣ ከምትቆጥሩት (ቀን) እንደ ሺሕ 
ዓመት ነው።  

12. 
የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር በፍርድ ቀን በሰው ልጆች ላይ 
የሚፈርድበት ዓለም አቀፋዊና የማይለዋወጥ መመዘኛ ነውን? (ኧል-
ሐከም፣ ኧል-ሐቅ፣ ኧል-ሐፊዝ፣ ኧል-ሐሲብ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ዮሐንስ 12፡48 የሚጥለኝ ቃሌንም የማይቀበለው እርሱ የሚፈርድበት 
አለው፤ እኔ የተናገርሁት ቃል እርሱ በመጨረሻው ቀን ይፈርድበታል። 
የዮሐንስ ራእይ 20፡12 ሙታንንም ታናናሾችንና ታላላቆችን በዙፋኑ ፊት 
ቆመው አየሁ፥ መጻሕፍትም ተከፈቱ፤ ሌላ መጽሐፍም ተከፈተ እርሱም 
የሕይወት መጽሐፍ ነው፤ ሙታንም በመጻሕፍት ተጽፎ እንደ ነበረ እንደ 
ሥራቸው መጠን ተከፈሉ። 
------------------------------------------------- 

ሒጅር 15፡9 እኛ ቁርኣንን እኛው አወረድነው፡፡ እኛም ለእርሱ ጠባቂዎቹ 
ነን፡፡…..ከአንተም በፊት በነበሩት በመጀመሪያዎቹ ሕዝቦች ውስጥ 
(መልክተኞችን) በእርግጥ ልከናል፡፡  
አል-ዙመር 39፡69-70 ምድርም በጌታዋ ብርሃን ታበራለች፤ መጽሐፉም 
ይቀረባል፤ ነቢያቱና ምስክሮቹም ይምመጣሉ፤ በመካከላቸውም በውነት 
ይፈረዳል፤ እነርሱም አይበደሉም።  
 
 



13. 
አማኞች አንዱን የቃን ክፍል አምነው ሌላውን እንዳያምኑ 
ተፈቅዶላቸዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አይ ቁርአን 
የሐዋርያት ሥራ 20፡27 የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነግሬአችኋለሁና፥ 
ምንም አላስቀረሁባችሁም። 
2 ወደ ጢሞቴዎስ 3፡16 የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ 
የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፥ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ 
ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ 
ይጠቅማል። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡85 በመጽሐፉ ከፊል ታምናላችሁን? በከፊሉም 
ትክዳላችሁን? 
አል-በቀራህ 2፡136 & 285 «በአላህና ወደኛ በተወረደው (ቁርኣን) ወደ 
ኢብራሂምም ወደ ኢስማዒልና ወደ ኢስሐቅም ወደ ያዕቁብና ወደ ነገዶቹም 
በተወረደው በዚያም ሙሳና ዒሳ በተሰጡት በዚያም ነቢያት ሁሉ ከጌታቸው 
በተሰጡት ከነርሱ በአንድም መካከል የማንለይ ስንኾን አመንን፤ እኛም 
ለርሱ (ለአላህ መልክተኛው ከጌታው ወደ ርሱ በተወረደው አመነ፡፡ 
ምእምኖቹም (እንደዚሁ)፡፡ ሁሉም በአላህ፣ በመላዕክቱም፣ በመጻሕፍቱም፣ 
በመልክተኞቹም ከመልክተኞቹ «በአንድም መካከል አንለይም» (የሚሉ 
ሲኾኑ) አመኑ፡፡ «ሰማን፤ ታዘዝንም፡፡ ጌታችን ሆይ! ምሕረትህን 
(እንሻለን)፡፡ መመለሻም ወዳንተ ብቻ ነው» አሉም፡፡  
አሊ-ዒምራን 3፡84 & 119 በአላህ አመንን፤ በኛ ላይ በተወረደዉም፥ 
(በቁርአን) በኢብራሂምና በኢስማዒልም፣ በኢስሐቅም በያዕቆብም፣ 
በነገዶችም ላይ በተወረደዉ፤ ለሙሳና ለዒሳም፣ ለነቢያትም ሁሉ 
ከጌታቸዉ በተሰጠዉ (አመንን)፤ ከነርሱ መካከል አንዱንም አንለይም፤ እኛ 
ለርሱ ታዛዦች ነን፣ በል። …እነሆ እናንተ እነዚያ የምትወዱዋቸዉ ናቸሁ፤ 
(እነሱ) ግን አይወዳችሁም በመጸሐፉም በሁሉም ታምናላችሁ፤ 
ባገኙዋችሁም ጊዜ አምነናል ይላሉ፤ ባገለሉም ጊዜ ከቁጭታቸዉ የተነሳ 
በናንተ ላይ ዐጥቆቻቸዉን ይነክሳሉ፤ በቁጭታችሁ ሙቱ፤ አላህ ልቦች 
የቋጠሩትን ዐዋቂ ነዉና በላቸዉ፡፡ 

14. 
እግዚአብሔር የዛሬዎቹ አማኞች እርሱ የላከውን ቃል በሙሉ 
እንዲያነብቡና እንዲታዘዙ ይፈልጋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
1 ወደ ጢሞቴዎስ4፡ 15-16 ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህን አስብ፥ 
ይህንም አዘውትር።…ለራስህና ለትምህርትህ ተጠንቀቅ፥ በእነዚህም ጽና፤ 
ይህን ብታደርግ፥ ራስህንም የሚሰሙህንም ታድናለህና። 
2 ወደ ጢሞቴዎስ 2፡15 የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍርም 
ሠራተኛ ሆነህ፥ የተፈተነውን ራስህን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡79 ለማንም ሰዉ አላህ መጽሐፍንና ጥበብን ነቢይነትንም 
ሊሰጠዉና ከዚያም ለሰዎች ከአላህ ሌላ ለእኔ ባሮች ሆኑ ሊል አይገባዉም፤ 
ግን መጽሐፍን የምታስተምሩ በነበራችሁትና የምታጠኑም በነበራችሁት 
በዕዉቀታችሁ ሠሪዎች ሁኑ (ይላቸዋል)።  
 
 



15. 
ለእግዚአብሔር ቃል መታዘዝ አንድ ሰው “በረከቶችን” እንዲያገኝ ቅድመ 
ሁኔታ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ዘዳግም 11፡26-27 እነሆ፥ እኔ ዛሬ በፊታችሁ በረከትንና መርገምን አኖራለሁ፤
….በረከትም፥ እኔ ዛሬ ለእናንተ የማዝዘውን የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን 
ትእዛዝ ብትሰሙ፤ 
ዘዳግም 28፡13 ዛሬም ያዘዝሁህን የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ 
ሰምተህ ብትጠብቃት ብታደርጋትም፥ ዛሬም ካዘዝሁህ ከእነዚህ ቃሎች 
ወደ ቀኝ ወደ ግራም ፈቀቅ ባትል፥ ታመልካቸውም ዘንድ ሌሎችን 
አማልክት ባትከተል፥ እግዚአብሔር ራስ ያደርግሃል እንጂ ጅራት 
አያደርግህም፤ ሁልጊዜም በላይ እንጂ በታች አትሆንም። 
ዘዳግም 30፡19 በፊታችሁ ሕይወትንና ሞትን በረከትንና መርገምን 
እንዳስቀመጥሁ እኔ ዛሬ ሰማይንና ምድርን በአንተ ላይ አስመሰክራለሁ፤ 
እንግዲህ አንተና ዘርህ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ሕይወትን ምረጥ፤ 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡2-4 ይህ መጽሐፍ (ከአላህ ለመኾኑ) ጥርጥር የለበትም፤ 
ለፈራህያን** መሪ ነው፡፡ (** አላህን ለሚፈሩ)….2፡4  
 ለእነዚያም ወደ አንተ በተወረደውና ከአንተ በፊትም በተወረደው 
የሚያምኑ በመጨረሻይቱም (ዓለም) እነርሱ የሚያረጋግጡ ለኾኑት (መሪ 
ነው)፡፡  

16. 
መጽሐፍ ቅዱስን የማያነብቡና የማይታዘዙ ወገኖች በክህደት እርግማን 
ውስጥ ናቸውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ኤርምያስ 11፡3 እንደዚህም በላቸው፦ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር 
እንዲህ ይላል፦ ከግብጽ አገር ከብረት ምድጃ ባወጣኋቸው ቀን 
ለአባቶቻችሁ ያዘዝሁትን የዚህን ቃል ኪዳን ቃል የማይሰማ ሰው ርጉም 
ይሁን፤ አልሁም፦ ቃሌን ስሙ፥ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ አድርጉ፤ እንዲሁም 
እናንተ ሕዝብ ትሆኑኛላችሁ እኔም አምላክ እሆናችኋለሁ። 
ዕብራውያን 12፡215-29 ለሚናገረው እምቢ እንዳትሉ ተጠንቀቁ፤ እነዚያ በምድር 
ላስረዳቸው እምቢ ባሉ ጊዜ ካላመለጡ፥ ከሰማይ ከመጣው ፈቀቅ የምንል እኛስ 
እንዴት እናመልጣለን...አምላካችን በእውነት የሚያጠፋ እሳት ነውና። 
------------------------------------------------- 

አል-አዕራፍ 7፡36 & 40-49 እነዚያም በአንቀጾቻችን ያስተባበሉ፣ ከርሷም 
የኮሩ፣ እነዚያ የእሳት ጓዶች ናቸው፤ እነሱ በርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች 
ናቸው። ….እነዚያ አንቀጾቻችንን ያስተባበሉ ከርሷም የኮሩ ለነርሱ የሰማይ 
ደጃፎች አይከፈትላቸውም፤ ግመል በመርፌ ቀዳዳ እስከሚገባ ድረስ ገነትን 
አይገቡም፤ እንደዚሁም አጋሪዎችን እንቀጣለን። …እነዚያ አላህ በችሮታው 
አያገኛቸውም ብላችሁ የማላችሁት (ደካሞች) እነዚያ ናቸውን? ገነትን ግቡ 
ፍርሃት የለባችሁም እናንተም አታዝኑም (ተባሉ ይሏቸዋል)። 
አል-ዐንከቡት 29፡46-47 የመጽሐፉን ባለቤቶችም በዚያች እርሷ መልካም 
በሆነችው ክርክር እንጂ አትከራከሩ፤ ከነዚህም (ከመካ ሰዎች) በርሱ 
የሚያምኑ አሉ፤ በታምራቶቻችንም ከሐዲዎቹ እንጂ ማንም አይክድም። 
 



17. 
በራዕይ መጽሐፍ መጠናቀቅ የቅዱሳት መጻሕፍት ቀኖና መዘጋቱ እውነት 
ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ ራእይ 22፡18-19 ክርስቶስ አይደለም ብሎ ኢየሱስን ከሚክድ በቀር 
ውሸተኛው ማን ነው? አብንና ወልድን የሚክድ ይህ የክርስቶስ ተቃዋሚ 
ነው። በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን የትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔ 
እመሰክራለሁ፤ ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር እግዚአብሔር በዚህ 
መጽሐፍ የተጻፉትን መቅሠፍቶች ይጨምርበታል፤…..ማንምም በዚህ 
በትንቢት መጽሐፍ ከተጻፉት ቃሎች አንዳች ቢያጎድል፥ በዚህ መጽሐፍ 
ከተጻፉት ከሕይወት ዛፍና ከቅድስቲቱ ከተማ እግዚአብሔር ዕድሉን 
ያጎድልበታል። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡19-20 አላህ ዘንድ (የተወደደ) ሃይማኖት ኢስላም ብቻ 
ነዉ፣ እነዚያም መጽሐፉን የተሰጡት ሰዎች በመካከላቸዉ ላለዉ ምቀኝነት 
እዉቀቱ ከመጣላቸዉ በኋላ እንጅ አልተለያዩም፤ በአላህም አንቀጾች 
የሚክድ አላህ ምርመራዉ ፈጣን ነዉ፡ ….ቢከራከሩህም፡- ፊቴን ለአላህ 
ሰጠሁ፤ የተከተሉኝም ሰዎች (እንደዚሁ ለአላህ ሰጡ) በላቸዉ፤ ለእነዚያም 
መጽሐፍን ለተሰጡት ሰዎችና ለመሀይሞቹ፦ሰለችማሁን? በላቸዉ፤ 
ቢሰልሙም በእርገጥ ተመሩ እምቢ ቢሉም በአንተ ላይ ያለበህ ማድረስ 
ብቻ ነዉ፡፡ አላህም ባሮቹን ተመልካች ነው፡፡  

18. 
ቁርአን የፈጣሪ ቃል ለመሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሚገኙት ታሪካዊ 
ቅዱሳት መጻሕፍት ጋር ፍጹም መስማማት ይጠበቅበታልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
1 ወደ ቆሮንቶስ 14፡32-33 ሁሉም እንዲማሩ ሁሉም እንዲመከሩ ሁላችሁ 
በእያንዳንዳችሁ ትንቢት ልትናገሩ ትችላላችሁ።…የነቢያትም መናፍስት 
ለነቢያት ይገዛሉ፤ 
ወደ ገላትያ ሰዎች 1፡8 ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ፥ 
ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክላችሁ፥ የተረገመ ይሁን። 
2 ዮሐንስ 1፡9 ለሚወጣ ሁሉ በክርስቶስም ትምህርት ለማይኖር ሰው 
አምላክ የለውም፤ በክርስቶስ ትምህርት ለሚኖር አብና ወልድ አሉት። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡85 ከኢስላም ሌላ ሃይማኖትን የሚፈልግ ሰዉ፣ ፈጽሞ 
ከርሱ ተቀባይ የለዉም፤ እርሱም በመጨረሻይቱ ዓለም ከከሳሪዎች ነዉ።  
አል- አሕዛብ 33፡40 ሙሐመድ ከወንዶቻችሁ የአንድንም ሰው አባት 
አይደለም፤ ግን የአላህ መልክተኛና የንቢዮች መደምደሚያ ነው፤ አላህም 
በነገሩ ሁላ ዐዋቂ ነው።  
 

 



19. 
ቁርአን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር በእጅጉ የሚጣረስ የአስተምሕሮ ስህተት 
አለበትን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
1 ዮሐንስ 2፡22-24 ክርስቶስ አይደለም ብሎ ኢየሱስን ከሚክድ በቀር ውሸተኛው 
ማን ነው? አብንና ወልድን የሚክድ ይህ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው።….እናንተስ 
ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ጸንቶ ይኑር። ከመጀመሪያ የሰማችሁት 
በእናንተ ቢኖር፥ እናንተ ደግሞ በወልድና በአብ ትኖራላችሁ። 
2 ዮሐንስ 1፡9 ለሚወጣ ሁሉ በክርስቶስም ትምህርት ለማይኖር ሰው 
አምላክ የለውም፤ በክርስቶስ ትምህርት ለሚኖር አብና ወልድ አሉት። 
------------------------------------------------- 

አልሹዐራ 26፡196-97 እርሱም (ቁርኣን) በቀድሞዎቹ መጻሐፍት ውስጥ 
(የተወሳ ነው)፡፡…የእስራኤል ልጆች ሊቃውንት የሚያውቁት መኾኑ 
ለእነርሱ (ለመካ ከሓዲዎች) ምልክት አይኾናቸውምን  
አል-ሰጅዳህ 41፡43 ካንተ በፊት ለነበሩት መልክተኞች የተባለው ቢጤ እንጅ ለአንተ 
ሌላ አይባልም፤ ጌታህ የምሕረት ባለቤትና የአሳማሚ ቅጣት ባለቤት ነው።  
አል-ሹራ 42፡15  ከመጽሐፍ አላህ ባወረደው ሁሉ አመንኩ፤ በመካከላችሁም 
ላስተካክል ታዘዝኩ፤ አላህ ጌታችን፣ ጌታችሁም ነው፤ ለኛ ሥራዎቻችን አልሉን 
ለናንተም ሥራዎቻችሁ አልሏችሁ፤ በኛና በናንተ መካከል ክርክር የለም፤ አላህ 
በመካከላችን ይሰበስባል። መመለሻም ወደርሱ ብቻ ነው።  

20. 
የምሪትና የመገለጥ ፅንሰ ሐሳቦች በቁርአንና በመጽሐፍ ቅዱስ ተመሳሳይ 
ናቸውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
2 ወደ ጢሞቴዎስ 3፡16 የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ 
ይሆን ዘንድ፥ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና 
ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል። 
2 የጴጥሮስ 1፡20-21 በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ 
እውቀት ከዓለም ርኵሰት ካመለጡ በኋላ ዳግመኛ በእርስዋ ተጠላልፈው 
የተሸነፉ ቢሆኑ፥ ከፊተኛው ኑሮአቸው ይልቅ የኋለኛው የባሰ ሆኖባቸዋል።
…..አውቀዋት ከተሰጣቸው ከቅድስት ትእዛዝ ከሚመለሱ የጽድቅን መንገድ 
ባላወቋት በተሻላቸው ነበርና። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡163 እኛ ወደ ኑሕና ከርሱ በኋላ ወደ ነበሩት ነቢያት 
እንዳወረድን፣ ወደ አንተም አወረድን፤ ወደ ኢብራሂምም፣ ወደ 
ኢስማዒልም፣ ወደ ኢስሐቅም፣ ወደ ያዕቆብም፣ ወደ ነገዶቹም ወደ ዒሳም፣ 
ወደ አዮብም፣ ወደ ዩኑስም፣ ወደ ሀሩንና ወደ ሱለይማንም አወረድን፤ 
ለዳዉድም ዘቡርን ሰጠነው። 
አል-አንዓም  6፡19፡93   (ሌላ መልስ የለምና) «አላህ ነው፡፡ በእኔና በእናንተ 
መካከል መስካሪ ነው፡፡ ይህም ቁርኣን እናንተንና የደረሰውን ሰው ሁሉ በርሱ 
ላስፈራራበት ወደኔ ተወረደ በአላህም ላይ እብለትን ከቀጣጠፈ ወይም ወደርሱ 
ምንም ያልተወረደለት ሲኾን «ወደኔ ተወረደልኝ» ካለና፡-«አላህም ያወረደውን 
ብጤ በእርግጥ አወርዳለሁ» ካለ ሰው ይበልጥ በዳይ ማን ነው በደለኞችንም 
በሞት መከራዎች ውስጥ በኾኑ ጊዜ መላእክት እጆቻቸውን ዘርጊዎች ኾነው 
  
 
 



21. 
አይሁድ ወይንም ክርስቲያኖች ቁርአንን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሊቀበሉት 
ይችላሉን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘዳግም 18፡20-22 ነገር ግን ይናገር ዘንድ ያላዘዝሁትን በስሜ በድፍረት 
የሚናገር ወይም በሌላ አማልክት ስም የሚናገር ነቢይ፥ እርሱ ይገደል።
…ነቢዩ በእግዚአብሔር ስም በተናገረ ጊዜ የተናገረው ነገር ባይሆን 
ባይመጣም፥ ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረው ነው፤ ነቢዩ በድፍረቱ 
ተናግሮታል እርሱን አትፍራው። 
ኢሳይያስ 8፡20 ወደ ሕግና ወደ ምስክር ሂዱ! እንዲህም ያለውን ቃል 
ባይናገሩ ንጋት አይበራላቸውም። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡82 ቁርአንን አያስተነትኑምን? ከአላህ ሌላ ዘንድ በነበረ ኖሮ፣ 
በርሱ ውስጥ ብዙ መለያየት ባገኙ ነበር።  
አልሹዐራ 26፡196-197 እርሱም (ቁርኣን) በቀድሞዎቹ መጻሐፍት ውስጥ 
(የተወሳ ነው) ፡፡…. የእስራኤል ልጆች ሊቃውንት የሚያውቁት መኾኑ 
ለእነርሱ (ለመካ ከሓዲዎች) ምልክት አይኾናቸውምን  

22. 
ፈጣሪ ቃሉን ከላከ ከጊዜ በኋላ የመለወጥ ፍላጎት ይኖረዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
መዝሙረ ዳዊት 89፡34 ኪዳኔንም አላረክስም፥ ከከንፈሬም የወጣውን 
አልለውጥም። 
ሉቃስ 16፡17 ነገር ግን ከሕግ አንዲት ነጥብ ከምትወድቅ ሰማይና ምድር 
ሊያልፍ ይቀላል። 
ዮሐንስ 10፡35 መጽሐፉ ሊሻር አይቻልምና እነዚያን የእግዚአብሔር ቃል 
የመጣላቸውን አማልክት ካላቸው፥ 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ  2፡106 ከአንቀጽ ብንለውጥ ወይም እርሷን ብናስረሳህ ከርሷ 
የሚበልጥን ወይም ብጤዋን እናመጣለን፤ አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ከሃሊ 
(ቻይ) መኾኑን አታውቅምን? ፡፡  
አል- ረዕድ 13፡39 አላህ የሚሻውን ያብሳል፤ ያጸድቃልም፤ የመጽሐፉ 
መሠረትም እርሱ ዘንድ ነው። 
አል-ነሕል 16፡101 በአንቀጽም ስፍራ አንቀጽን በለውጥን ጊዜ፣ አላህም 
የሚያወርደውን ነገር ዐዋቂ ነው፤ አንተ ቀጣፊ እንጂ ሌላ አይደለህም 
ይላሉ፤ በውነቱ አብዛኞቻቸው አያውቁም።  
አል-ኢስራእ 17፡86 ብንሻም ያንን ወዳንተ ያወረድነውን በእርግጥ 
እናስወግዳለን፤ ከዚያም ላንተ በኛ ላይ በርሱ (ለማስመለስ) ተያዢን 
አታገኝም። 
 

 



23. 
ቁርአን “ከዓለማት ጌታ” ዘንድ ከመጣና በጋኔኖች ከጸደቀ ከእውነተኛው 
አምላክ ዘንድ ስለመሆኑ ጥሩ ማሳያ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዮሐንስ 14፡30 ከእንግዲህ ወዲህ ከእናንተ ጋር ብዙ አልናገርም፥ የዚህ 
ዓለም ገዥ ይመጣልና፤ በእኔ ላይም አንዳች የለውም፤ 
2 ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች4፡3-4 ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳ 
የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው።…ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ 
የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው፥ የዚህ ዓለም አምላክ 
የማያምኑትን አሳብ አሳወረ። 
------------------------------------------------- 

አል-ፋቲሐህ 1፡2 ምስጋና ለአላህ ይገባው የአለማት ጌታ ለሆነው፤ 
ዩኑስ 10፡37 ይህም ቁርኣን ከአላህ ሌላ (ከሆነ ፍጡር) የተቀጠፈ ሊሆን 
አይገባውም፡፡ ግን ያንን ከእርሱ በፊት ያለውን (መጽሐፍ) የሚያረጋግጥና 
በመጽሐፉ ውስጥ ያለውን የሚዘረዝር በእርሱ ጥርጣሬ የሌለበት ሲሆን 
ከዓለማት ጌታ (የተወረደ) ነው፡፡  
አል-አሕቃፍ 46፡29-30 ከጋኔን የሆኑን ጭፍሮች ቁርአንን የሚያዳምጡ 
ሲሆኑ ወዳንተ ባዞርን ዚዜም (አስታውስ) በተጣዱትም ጊዜ ዝም ብላችሁ 
አዳምጡ ተባባሉ በተጨረሰም ጊዜ አስጠንቃቂዎች ሆነው ወደ 
ሕዝቦቻቸው ተመለሱ።…….አሉም ፦ ሕዝቦቻችን ሆይ፤ እኛ ከሙሳ በኋላ 
የተወረደን መጽሐፍ በፊቱ ያለውን (መጽሐፍ) የሚያረጋግጥ ወደ እውነትና 
ወደ ቀጥተኛ መንገድ የሚመራ የኾነን ሰማን  

24. 
ቅዱስ መጽሐፍ ከሰይጣን ዘንድ አለመሆኑን መወትወት ይጠበቅበታልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 7፡15-20 የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ በውሥጣቸው ግን 
ነጣቂዎች ተኵላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ።….ስለዚህም 
ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። 
ዮሐንስ 8፡44-49 እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁንም ምኞት 
ልታደርጉ ትወዳላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ፤ እውነትም በእርሱ ስለ 
ሌለ በእውነት አልቆመም። ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል፥ ሐሰተኛ የሐሰትም 
አባት ነውና።…ኢየሱስም መለሰ፥ እንዲህ ሲል፦ እኔስ ጋኔን የለብኝም ነገር ግን 
አባቴን አከብራለሁ እናንተም ታዋርዱኛላችሁ። 
------------------------------------------------- 

አል-ነሕል 16፡98 ቁርአንንም ባነበብህ ጊዜ፣ ርጉም ከሆነው ሰይጣን በአላህ 
ተጠበቅ።  
ሰበእ 34፡8 & 46 በአላህ ላይ ውሸትን ቀጠፈን? ወይስ በርሱ ዕብደት 
አለበትን? (አሉ)፤ እንዳሉት አይደለም፤ እነዚያ በመጨረሻይቱ (ዓለም) 
የማያምኑት (በርሷ) በቅጣት ውስጥ (አሁን) በራቀ ስሕተትም ውስጥ 
ናቸው።…..የምገሥጻችሁ ባንዲት ነገር ብቻ ነው፤ (እርሷም) ሁለት ሁለት፣ 
አንድ አንድም፣ ኾናችሁ ለአላህ እንድትነሱ፣ ከዚያም በጓደኛችሁ 
(በሙሐመድ) ምንም ዕብደት የሌለበት መሆኑን መርምራችሁ እንድትረዱ 
ነው፤ እርሱ ለናንተ ከብርቱ ቅጣት በስተፊት አስጠንቃቂ ነው እንጂ ሌላ 
አይደለም፣ በላቸው።  
አል-ተክዊር 81፡22 ነቢያችሁ በፍጹም ዕብድ አይደለም።……እርሱም 
(ቁርአን) የርጉም ሰይጣን ቃል አይደለም።  
 
 



እግዚአብሔርና አላህ 
25.  

አይሁድ፣ ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች አንድ እውነተኛ አምላክ ብቻ መኖሩን 
ያምናሉን? (ዋሒደት) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ዘዳግም 6፡4 ስራኤል ሆይ፥ ስማ፤ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ 
እግዚአብሔር ነው፤ 
ኤፌሶን 4፡4-6 በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደ ተጠራችሁ አንድ አካልና 
አንድ መንፈስ አለ፤…..ከሁሉ በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሠራ በሁሉም 
የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ። 
1 ጢሞቴዎስ 2፡5-6 አንድ እግዚአብሔር አለና፥ በእግዚአብሔርና በሰውም 
መካከል ያለው መካከለኛው ደግሞ አንድ አለ፥ እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ 
ነው፤… ራሱንም ለሁሉ ቤዛ ሰጠ፥ ይህም በገዛ ዘመኑ ምስክርነቱ ነበረ፤ 
ያዕቆብ 2፡19 እግዚአብሔር አንድ እንደ ሆነ አንተ ታምናለህ፤ መልካም 
ታደርጋለህ፤ አጋንንት ደግሞ ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡163 አምላካችሁም አንድ አምላክ ብቻ ነው፤ ከርሱ በቀር 
ሌላ አምላክ የለም፡፡ (እርሱ) እጅግ በጣም ርኅሩህ አዛኝ ነው፡፡  
አል-ኒሳእ 4፡87 & 171 አላህ ከርሱ በስተቀር አምላክ የለም፤ አል-ማኢዳህ 
5፡73 እነዚያ አላህ የሦስት ሦስተኛ ነው (*) ያሉ በእርግጥ ካዱ፤ 
ከአምላክም አንድ አምላክ እንጅ ሌላ የለም፤ ከሚሉትም ነገር ባይከለከሉ፣ 
ከነሱ እነዚያን የካዱትን አሳማሚ ቅጣት በእርግጥ ይነካቸዋል። *** 
ከሦስት አማልክት አንዱ ነው ያሉበሥላሴ የሚያምኑ)  
አል-ነሕል 16፡22 &51 አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው፤ እነዚያም 
በመጨረሻይቱ ዓለም የማያምኑት፣ ልቦቻቸው ከሐዲዎች ናቸው፤ እነሱም 
የኮሩ ናቸው፤ (አያምኑም)። …..አላህ አለ፦ ሁለት አማልክትን አትያዙ፤ 
እርሱ አምላክ ብቻ ነው፤ እኔንም ብቻ ፍሩ።  
አልቀሶስ 28፡70 እርሱም አላህ ነው፡፡ ከእርሱ ሌላ አምላክ የለም፡፡ 

26. 
በቁርአን ውስጥ የተዘረዘሩት አብዛኞቹ የአላህ ባሕርያት ከመጽሐፍ ቅዱሱ 
እግዚአብሔር ጋር ይስማማሉን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ኢሳይያስ 40፡28 አላወቅህምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም 
አምላክ፥ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው፤ አይደክምም፥ አይታክትም፥ 
ማስተዋሉም አይመረመርም። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡255 አላህ ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም፡፡ ሕያው ራሱን 
ቻይ ነው፡፡ ማንገላጀትም እንቅልፍም አትይዘውም፡፡ በሰማያት ውስጥና 
በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የርሱ ብቻ ነው፡፡ ያ እርሱ ዘንድ በፈቃዱ 
ቢኾን እንጅ የሚያማልድ ማነው? (ከፍጡሮች) በፊታቸው ያለውንና 
ከኋላቸው ያለውን ሁሉ ያውቃል፡፡ በሻውም ነገር እንጂ ከዕውቀቱ በምንም 
ነገር አያካብቡም (አያውቁም)፡፡ መንበሩ ሰማያትንና ምድርን ሰፋ፡፡ 
ጥበቃቸውም አያቅተውም፡፡ እርሱም የሁሉ በላይ ታላቅ ነው፡፡  
አል-ሐሽር 59፡23 እርሱ አላህ ነው፤ ያ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ፣ 
ንጉሡ፤ ከጉድለት ሁሉ የጠራው፣ የሰላም ባለቤቱ ጸጥታን ሰጪው ባሮቹን 
ጠባቂው አሸናፊው፣ ኀያሉ ኩሩው ነው። አላህ ከሚያጋሩት ሁሉ ጠራ።  
 
 



27. 
የመጽሐፍ ቅዱሱ እግዚአብሔርና የቁርአኑ አላህ አንድ ናቸውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘጸአት 3፡14 እግዚአብሔርም ሙሴን፦ «ያለና የሚኖር» እኔ ነኝ አለው፤ 
እንዲህ ለእስራኤል ልጆች፦ «ያለና የሚኖር» ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ 
አለው። 
1 ዮሐንስ 5፡20 የእግዚአብሔርም ልጅ እንደ መጣ፥ እውነተኛም የሆነውን 
እናውቅ ዘንድ ልቡናን እንደ ሰጠን እናውቃለን፤ እውነተኛም በሆነው በእርሱ 
አለን፥ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ እውነተኛ አምላክና 
የዘላለም ሕይወት ነው። 
2 ዮሐንስ 1፡9 ለሚወጣ ሁሉ በክርስቶስም ትምህርት ለማይኖር ሰው 
አምላክ የለውም፤ በክርስቶስ ትምህርት ለሚኖር አብና ወልድ አሉት። 
------------------------------------------------- 

አል-ዐንከቡት 29፡46 የመጽሐፉን ባለቤቶችም በዚያች እርሷ መልካም 
በሆነችው ክርክር እንጂ አትከራከሩ፤ ከነሱ ነዚያን የበደሉትን ሲቀር በሉም 
፦ በዚያ ወደኛ በተወረደው፣ ወደናንተም በተወረደው አመንን፤ 
አምላካችንም አምላካችሁም አንድ ነው፤ እኛም ለርሱ ታዛዦች ነን።  

28. 
የእግዚአብሔር ዘላለማዊና የማይለወጥ ስም “ያሕዌ” ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘጸአት 3፡15 እግዚአብሔርም ደግሞ ሙሴን አለው፦ ለእስራኤል ልጆች 
እንዲህ ትላለህ፦ የአባቶቻችሁ አምላክ፥ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም 
አምላክ የያዕቆብም አምላክ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ላከኝ፤ ይህ ለዘላለሙ 
ስሜ ነው፥ እስከ ልጅ ልጅ ድረስም መታሰቢያዬ ይህ ነው። 
ኢሳይያስ 26፡4 ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምባ ነውና ለዘላለም 
በእግዚአብሔር ታመኑ። 
ዮሐንስ 8፡58 ኢየሱስም፦ እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ አብርሃም 
ሳይወለድ እኔ አለሁ አላቸው። 
------------------------------------------------- 

አል-አዕራፍ 7፡180 ለአላህም መልካም ስሞች አሉት፤ (ስትጸልዩ) በርሷም 
ጥሩት እነዚያንም ስሞቹን የሚያጣምሙትን ተውዋቸው፤ ይሠሩት 
የነበሩትን ነገር በእርግጥ ይመነዳሉ።  
አል-ኢስራእ 17፡110 ፦አላህን ጥሩ፤ ወይም አልረሕማንን ጥሩ፤(ከሁለቱ) 
ማንኛውንም ብትጠሩ፣(መልካም ነው)፤ ለርሱ መልካም ስሞች አሉትና 
በላቸው፤ በስግደትህም (ስታነብ) አትጩህ፤ በርሷም ድምጽህን ዝቅ 
አታድርግ፤ በዚህም መካከል መንገድን ፈልግ።  
 

 



29. 
በሁለቱ መጻሕፍት ውስጥ እግዚአብሔር ቅዱስ መሆኑን የሚናገሩ ጥቅሶች 
አሉን? (ኧል-ቁዱስ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ኢሳይያስ 6፡3 አንዱም ለአንዱ፦ ቅዱስ፥ ቅዱስ፥ ቅዱስ፥ የሠራዊት ጌታ 
እግዚአብሔር፤ ምድር ሁሉ ከክብሩ ተሞልታለች እያለ ይጮኽ ነበር። 
ኢሳይያስ 40፡25 እንግዲህ እተካከለው ዘንድ በማን መሰላችሁኝ? ይላል ቅዱሱ። 
ኢሳይያስ 57፡15 ለዘላለም የሚኖር ስሙም ቅዱስ የሆነ፥ ከፍ ያለው ልዑል 
እንዲህ ይላል፦ የተዋረዱትን ሰዎች መንፈስ ሕያው አደርግ ዘንድ፥ 
የተቀጠቀጠውንም ልብ ሕያው አደርግ ዘንድ፥ የተቀጠቀጠና የተዋረደ 
መንፈስ ካለው ጋር በከፍታና በተቀደሰ ስፍራ እቀመጣለሁ። 
ዮሐንስ 17፡11 ከዚህም በኋላ በዓለም አይደለሁም፥ እነርሱም በዓለም 
ናቸው፥ እኔም ወደ አንተ እመጣለሁ። ቅዱስ አባት ሆይ፥ እነዚህን 
የሰጠኸኝን እንደ እኛ አንድ እንዲሆኑ በስምህ ጠብቃቸው። 
ዮሐንስ ራእይ 4፡8 አራቱም እንስሶች እያንዳንዳቸው ስድስት ክንፎች 
አሉአቸው፥ በዙሪያቸውና በውስጣቸውም ዓይኖች ሞልተውባቸዋል፤ 
ቅዱስ፥ ቅዱስ፥ ቅዱስ፥ የነበረውና ያለ የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ 
አምላክ እያሉ ቀንና ሌሊት አያርፉም። 
------------------------------------------------- 
አል-ሐሽር 59፡23 እርሱ አላህ ነው፤ ያ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ፣ 
ንጉሡ፤ ከጉድለት ሁሉ የጠራው፣ የሰላም ባለቤቱ ጸጥታን ሰጪው ባሮቹን 
ጠባቂው አሸናፊው፣ ኀያሉ ኩሩው ነው። አላህ ከሚያጋሩት ሁሉ ጠራ።  
አል- ጁሙዓህ 62፡1 በሰማያት ያለው በምድርም ያለው ሁሉ ለአላህ ንጉሥ 
ቅዱስ አሸናፊ ጥበበኛ ለሆነው ያሞግሳል።  

30. 
ከእግዚአብሔር ባሕርያት መካከል አንዱ “አባትነት” ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ኢሳይያስ 63፡16 አብርሃም ባያውቀን እስራኤልም ባይገነዘበን አንተ አባታችን 
ነህአቤቱ፥ አንተ አባታችን ነህ፥ ስምህም ከዘላለም ታዳጊያችን ነው። 
ዮሐንስ 8፡41 እናንተ የአባታችሁን ሥራ ታደርጋላችሁ አላቸው። እኛስ ከዝሙት 
አልተወለድንም አንድ አባት አለን እርሱም እግዚአብሔር ነው አሉት። 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡101 (እርሱ) ሰማያትንና ምድርን ያለ ብጤ ፈጣሪ ነው፡፡ 
ለእርሱ ሚስት የሌለችው ሲኾን እንዴት ለእርሱ ልጅ ይኖረዋል ነገርንም 
ሁሉ ፈጠረ፡፡ እርሱም ነገሩን ሁሉ ዐዋቂ ነው፡፡ 
አል-ፉርቃን 25፡2 (እርሱ) ያ የሰማያትና የምድር ንግሥና የርሱ ብቻ የሆነ 
ልጅንም ያልያዘ፣ በንግሥናውም ተጋሪ የሌለው፣ ነገሩንም ሁሉ የፈጠረና፣ 
በትክክልም ያዘጋጀው ነው።  
አል-ጂን 72፡3 እነሆም የጌታችን ክብር ላቀ፤ ሚስትንም ልጅንም 
አልያዘም።  
 
 



31. 
እግዚአብሔር ኩራተኛ ነውን? መኩራትስ የፈጣሪ ባሕርይ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
መዝሙረ ዳዊት 101፡5 ባልንጀራውን በቀስታ የሚያማን እርሱን አሳደድሁ፤ 
በዓይኑ ትዕቢተኛ የሆነውና ልቡ የሚሳሳው ከእኔ ጋር አይተባበርም። 
መጽሐፈ ምሳሌ 6፡16 እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት ነገሮች ናቸው፥ 
ሰባትንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች፤ 
ኢሳይያስ 57፡15 ለዘላለም የሚኖር ስሙም ቅዱስ የሆነ፥ ከፍ ያለው ልዑል 
እንዲህ ይላል፦ የተዋረዱትን ሰዎች መንፈስ ሕያው አደርግ ዘንድ፥ 
የተቀጠቀጠውንም ልብ ሕያው አደርግ ዘንድ፥ የተቀጠቀጠና የተዋረደ 
መንፈስ ካለው ጋር በከፍታና በተቀደሰ ስፍራ እቀመጣለሁ። 
1 ዮሐንስ 2፡16 ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ፤ በዓለም ያለው 
ሁሉ እርሱም የሥጋ ምኞትና የዓይን አምሮት ስለ ገንዘብም መመካት 
ከዓለም ስለ ሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ፥ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት 
ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም። 
------------------------------------------------- 

አል-ሐሽር 59፡23 እርሱ አላህ ነው፤ ያ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ፣ 
ንጉሡ፤ ከጉድለት ሁሉ የጠራው፣ የሰላም ባለቤቱ ጸጥታን ሰጪው ባሮቹን 
ጠባቂው አሸናፊው፣ ኀያሉ ኩሩው ነው። አላህ ከሚያጋሩት ሁሉ ጠራ።  

32. 
ከእግዚአብሔር ባሕርያት መካከል አንዱ እግዚአብሔር ራሱን “አዳኝ” 
አድርጎ መግለጥ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ኢሳይያስ 43፡3 & 11 እኔ የእስራኤል ቅዱስ አምላክህ እግዚአብሔር መድኃኒትህ 
ነኝ፤ ግብጽን ለአንተ ቤዛ አድርጌ፥ ኢትዮጵያንና ሳባንም ለአንተ ፋንታ ሰጥቻለሁ።
….እኔ፥ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፥ ከእኔ ሌላም የሚያድን የለም። 
ሆሴዕ 13፡4 እኔ ግን ከግብጽ ምድር ጀምሬ አምላክህ እግዚአብሔር ነኝ፤ ከእኔም 
በቀር ሌላ አምላክ አታውቅም፥ ከእኔም በቀር ሌላ መድኃኒት የለም። 
ሉቃስ 2፡11 ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ 
ተወልዶላችኋልና። 
ቲቶ 1፡4 በሃይማኖት ኅብረት እውነተኛ ልጄ ለሚሆን ለቲቶ፤ 
ከእግዚአብሔር አብ ከመድኃኒታችንም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና 
ምሕረት ሰላምም ይሁን። 
ቲቶ 2፡10-13 ባሪያዎች ስለ መድኃኒታችን ስለ እግዚአብሔር የሚሆነውን 
ትምህርት በሁሉ ነገር ያስመሰግኑ ዘንድ፥ ለገዛ ጌቶቻቸው እንዲገዙ 
በሁሉም ደስ እንዲያሰኙ፥  
ይሁዳ 1፡25 ብቻውን ለሆነ አምላክና መድኃኒታችን ከዘመን ሁሉ በፊት 
አሁንም እስከ ዘላለምም ድረስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ግርማ 
ኃይልም ሥልጣንም ይሁን፤ አሜን። 
------------------------------------------------- 
ውስጥ፣  የእግዚአብሔር አዳኝነት በአይነቱ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 
39 ጊዜ ተገኝቷል ነገር ግን በቁርአን ውስጥ አይገኝም. 
 

 
 
 
 



33. 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እግዚአብሔር ሲናገር በብዙ ቁጥር “እኛ” ብሎ 
ይናገራልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ዘፍጥረት 1፡26 እግዚአብሔርም አለ፦ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌአችን 
እንፍጠር፤ የባሕር ዓሦችንና የሰማይ ወፎችን፥ እንስሳትንና ምድርን ሁሉ፥ 
በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። 
ዘፍጥረት 11፡6-7እግዚአብሔርም አለ፦ እነሆ፥ እነርሱ አንድ ወገን ናቸው፥ 
ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው፤ ይህንም ለማድረግ ጀመሩ፤ አሁንም 
ያሰቡትን ሁሉ ለመሥራት አይከለከሉም።…ኑ፥ እንውረድ፤ አንዱ የአንዱን 
ነገር እንዳይሰማው ቋንቋቸውን በዚያ እንደባልቀው። 
ኢሳይያስ 6፡8 የጌታንም ድምፅ፦ ማንን እልካለሁ? ማንስ ይሄድልናል? 
ሲል ሰማሁ። እኔም፦ እነሆኝ፥ እኔን ላከኝ አልሁ። 
ዮሐንስ 17፡11 ከዚህም በኋላ በዓለም አይደለሁም፥ እነርሱም በዓለም 
ናቸው፥ እኔም ወደ አንተ እመጣለሁ። ቅዱስ አባት ሆይ፥ እነዚህን 
የሰጠኸኝን እንደ እኛ አንድ እንዲሆኑ በስምህ ጠብቃቸው። 
------------------------------------------------- 

አል-ዋቂዓህ 56፡57-59, 64, 69 እኛ ፈጠርናችሁ፤ አታምኑምን? 
.......እናንተ ትፈጥሩታላችሁን? ወይስ እኛ ፈጣሪዎቹ ነን።…..እናንተ 
ታበቅሉታላችሁን? ወይስ እኛ አብቃዮቹ ነን?  

34. 
የሥላሴ ፅንሰ ሐሳብ ተቀባይነት አለውን? (አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘፍጥረት 11፡6-7እግዚአብሔርም አለ፦ እነሆ፥ እነርሱ አንድ ወገን ናቸው፥ 
ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው፤ ይህንም ለማድረግ ጀመሩ፤ አሁንም 
ያሰቡትን ሁሉ ለመሥራት አይከለከሉም። …ኑ፥ እንውረድ፤ አንዱ የአንዱን 
ነገር እንዳይሰማው ቋንቋቸውን በዚያ እንደባልቀው። 
ማቴዎስ 28፡1920 እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና 
በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፥ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ 
እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፤ እነሆም እኔ 
እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። 
ኤፌሶን 4፡4-6 በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደ ተጠራችሁ አንድ 
አካልና አንድ መንፈስ አለ፤…..ከሁሉ በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሠራ 
በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡64 የመጽሐፉ ባለቤቶች ሆይ! በኛና በናንተ መካከል 
ትክክል ወደሆነች ቃል ኑ፤ (እርሷም) አላህን እንጅ ሌላን ላንገዛ በርሱም 
ምንንም ላናጋራ፣ ከፊላችንም ከፊሉን ከአላህ ሌላ አማልክት አድርጐ 
ላይይዝ ነዉ፤ በላቸዉ። 
አል-ኒሳእ 4፡171 እላንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ! በሃይማኖታችሁ ወሰንን አትለፉ፤ 
በአላህም ላይ እውነትን እንጂ አትናገሩ፤ የመርየም ልጅ አልመሲሕ ዒሳ፣ የአላህ 
መልክተኛ፣ ወደ መርየም የጣላት (የሁን) ቃሉም ከርሱ የሆነ መንፈስም ብቻ 
ነው፤ በአላህና በመልክተኞቹም እመኑ (አማልክት) ሦስት ናቸው አትበሉም፤ 
ተከልከሉ ለናንተ የተሻለ ይሆናልና፤ አላህ አንድ አምላክ ብቻ ነው። ለርሱ ልጅ 
ያለው ከመሆን የጠራ ነው። አል-ማኢዳህ 5፡72 እነዚያ አላህ እርሱ የመርየም 
ልጅ አልመሲሕ ነው ያሉ በእርግጥ ካዱ፤  ለበዳዮችም ምንም ረዳቶች 
የሏቸውም።…እነዚያ አላህ የሦስት ሦስተኛ ነው ያሉ በእርግጥ ካዱ፤ ከአምላክም 
አንድ አምላክ እንጅ ሌላ የለም፤ 
 



35. 
እግዚአብሔር ኢየሱስ ስህተት እንደሠራ በማስመሰል ይወቅሰዋልን? 
ወይንም ኢየሱስ የሠራውን ስህተት በመሸሸግ እግዚአብሔርን ሊዋሸው 
የሚችልበት ዕድል ከቶ ሊኖር ይችላልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዮሐንስ 8፡46 ከእናንተ ስለ ኃጢአት የሚወቅሰኝ ማን ነው? እውነት 
የምናገር ከሆንሁ እናንተ ስለ ምን አታምኑኝም? 
ቲቶ 1፡2 የእግዚአብሔር ባሪያና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ፥ 
በእግዚአብሔር ለተመረጡት እምነት እንዲሆንላቸው በዘላለምም ሕይወት 
ተስፋ እንደ አምልኮት ያለውን እውነት እንዲያውቁ የተላከ፤ ስለዚህም 
ሕይወት የማይዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ፥ 
1 የጴጥሮስ 2፡21-23 የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፤ ክርስቶስ ደግሞ 
ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከራን 
ተቀብሎአልና።…ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም መከራንም ሲቀበል 
አልዛተም፥ ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤ 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡116 አላህም፦ የመርየም ልጅ ዒሳ ሆይ አንተ ለሰዎቹ ፦ 
እኔንና እናቴን ከአላህ ሌላ ሁለት አምላኮች አድርጋችሁ ያዙ ብለሃልን? 
በሚለው ጊዜ (አስታውስ)፤ ጥራት ይገባህ፤ ለኔ ተገቢዬ ያልሆነን ነገር 
ማለት ለኔ አይገባኝም፤ ብዬው እንደሆነም በእርግጥ አውቀኸዋል፤ በነፍሴ 
ውስጥ ያለውን ሁሉ ታውቃለህ፤ ግን ዘንድ ያለውን አላውቅም፤ አንተ 
ሩቆችን ሁሉ በጣም ዐዋቂ አንተ ብቻ ነህና ይላል። 

36. 
ፈጣሪ ራሱን ለመግለጥ ወይንም ኃይሉን ለማሳየት እጅግ የራቀና የተሰወረ 
አምላክ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘጸአት 13፡21 በቀንና በሌሊትም ይሄዱ ዘንድ፥ መንገድ ሊያሳያቸው ቀን 
በደመና ዓምድ፥ ሊያበራላቸውም ሌሊት በእሳት ዓምድ እግዚአብሔር 
በፊታቸው ሄደ። 
ዘጸአት 16፡9-10 ሙሴም አሮንን፦ ለእስራኤል ልጆች ማኅበር ሁሉ፦ 
ማንጐራጐራችሁን ሰምቶአልና ወደ እግዚአብሔር ፊት ቅረቡ በል አለው።
…..እንዲህም ሆነ፤ አሮን ለእስራኤል ልጆች ማኅበር ሁሉ በተናገረ ጊዜ ወደ ምድረ 
በዳ ፊታቸውን አቀኑ፤ እነሆም የእግዚአብሔር ክብር በደመናው ታየ። 
1 ሳሙኤል 12፡16 አሁንም ቁሙ፥ እግዚአብሔርም በዓይናችሁ ፊት 
ወደሚያደርገው ወደዚህ ታላቅ ነገር ተመልከቱ። 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡36-37 ጥሪህን የሚቀበሉት እነዚያ የሚሰሙት ብቻ ናቸው፡
፡ ሙታንንም አላህ ይቀሰቅሳቸዋል፡፡ ከዚያም ወደርሱ ብቻ ይመለሳሉ፡፡
…..ከተንቀሳቃሽም በምድር (የሚኼድ)፤ በሁለት ክንፎቹ የሚበርም በራሪ 
መሰሎቻችሁ ሕዝቦች እንጅ ሌላ አይደሉም፡፡ በመጽሐፉ ውስጥ ምንንም 
ነገር አልተውንም ከዚያም ወደ ጌታቸው ይሰበሰባሉ፡፡ 
 
 



37. 
እግዚአብሔር በሚታይ መንገድ በምድር ላይ ላሉት ሰዎች ራሱን 
ገልጧልን? (ቲዎፋኒ ወይንም ሩዕየቱላህ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘጸአት 33፡11 & 18-23 እግዚአብሔርም ሰው ከባልንጀራው ጋር 
እንደሚነጋገር ፊት ለፊት ከሙሴ ጋር ይነጋገር ነበር። ሙሴም ወደ ሰፈሩ 
ይመለስ ነበር፤ ነገር ግን ሎሌው ብላቴና የነዌ ልጅ ኢያሱ ከድንኳኑ 
አይለይም ነበር።…እርሱም፦ እባክህ ክብርህን አሳየኝ አለ።…እጄንም ፈቀቅ 
አደርጋለሁ፥ ጀርባዬንም ታያለህ፤ ፊቴ ግን አይታይም። 
ዘኍልቍ 12፡7-8 ባሪያዬ ሙሴ ግን እንዲህ አይደለም፤ እርሱ በቤቴ ሁሉ 
የታመነ ነው።….እኔ አፍ ለአፍ በግልጥ እናገረዋለሁ፥ በምሳሌ አይደለም፤ 
የእግዚአብሔርንም መልክ ያያል፤ በባሪያዬ በሙሴ ላይ ትናገሩ ዘንድ ስለ 
ምን አልፈራችሁም? አለ። 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡103 ዓይኖች አያገኙትም፤ (አያዩትም)፡፡ እርሱም ዓይኖችን 
ያያል፡፡ እርሱም ርኅራኄው ረቂቁ ውስጠ ዐዋቂው ነው፡፡ 
አል-አዕራፍ 7፡143 ሙሳም ለቀጠሯችን በመጣና ጌታውም ባነጋገረው ጊዜ፦ 
ጌታዬ ሆይ! (ነፍስህን) አሳየኝ ወደ አንተ እመለከታለሁና አለ (አላህም) ፦ 
በፍጹም አታየኝም፣ ግን ወደ ተራራው ተመልከት፤ በስፍራውም ቢረጋ በእርግጥ 
ታየኛለህ አለው፤ ጌታውም ለተራራው በተገለጸ ጊዜ ንኩትኩት አደረገው፤ 
ሙሳም ጮኾ ወደቀ፤ በአንሰራራም ጊዜ ጥራት ይገባህ፤ ወዳንተ ተመለስኩ፤ 
እኔም (በወቅቱ) የምእመናን መጀመሪያ ነኝ አለ።  
አል-ሐጅ 22፡63 አላህ ከሰማይ ውሃን ማውረዱንና ምድር የምትለመልም 
መሆኗን አታይምን? አላህ ርኅሩኅ ውስጥ ዕዋቂ ነው።  
ሉቅማን 31፡16 (ሉቅማንም) አለ ፦ ልጄ ሆይ! እርሷ የሰናፍጭ ቅንጣት 
ክብደት ብትሆንና በቋጥኝ ውስጥ ወይንም በሰማያት ውስጥ ወይንም 
በምድር ውስጥ፣ ብትሆን፣ አላህ ያመጣታል፤ አላህ ርኅሩኅ ውስጥ ዐዋቂ 
ነውና።  

38. 
እግዚአብሔር ከተጻፈው ቃሉ ባለፈ ዛሬ ለሰዎች በቀጥታ ይናገራልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ኢዮኤል 2፡28 ከዚህም በኋላ እንዲህ ይሆናል፤ መንፈሴን በሥጋ ለባሽ 
ሁሉ ላይ አፈስሳለሁ፤ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት ይናገራሉ፥ 
ሽማግሌዎቻችሁም ሕልምን ያልማሉ፥ ጐበዞቻችሁም ራእይ ያያሉ፤ 
1 ቆሮንቶስ 14፡1-4, 24-31 ፍቅርን ተከታተሉ፥ መንፈሳዊ ስጦታንም 
ይልቁንም ትንቢት መናገርን በብርቱ ፈልጉ።…በልሳን የሚናገር ራሱን 
ያንጻል፤ ትንቢትን የሚናገር ግን ማኅበሩን ያንጻል።…ሁሉ ትንቢት ቢናገሩ 
ግን የማያምን ወይም ያልተማረ ሰው ቢገባ በሁሉ ይወቀሳል፥ በሁሉም 
ይመረመራል፤…..ሁሉም እንዲማሩ ሁሉም እንዲመከሩ ሁላችሁ 
በእያንዳንዳችሁ ትንቢት ልትናገሩ ትችላላችሁ። 
-------------------------------------------------  
አል-ሹራ 42፡52 እንደዚሁም ወደ አንተ ከትእዛዛችን ሲሆን መንፈስን፣ 
(ቁርአንን) አወረድን፤ መጽሐፉም እምነቱም ምን እንደሆነ የምታውቅ 
አልነበርክም። ግን (መንፈሱን) ከባሮቻችን የምንሻውን ሰው በርሱ 
የምንመራበት ብርሃን አደረግነው። አንተም ወደ ቀጥተኛው መንገድ 
በእርግጥ ትመራለህ 
 
 



39. 
ያልተገደበው አምላክ ከሰዎች ልጆቸች ጋር የጠበቀ ሕብረት በማድረግ 
“የእግዚአብሔር ልጆች” ተብለው እስከመጠራት እንዲደርሱ ያደርጋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ሮሜ 9፡26 እናንተ ሕዝቤ አይደላችሁም በተባለላቸውም ስፍራ በዚያ 
የሕያው እግዚአብሔር ልጆች ተብለው ይጠራሉ ይላል። 
ገላትያ 4፡6 ልጆችም ስለ ሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጮኽ 
የልጁን መንፈስ በልባችሁ1 ዮሐንስ 3፡1-2 የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን 
ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደ ሰጠን እዩ፥ እንዲሁም ነን። 
ስለዚህ ምክንያት ዓለም እርሱን ስላላወቀው እኛን አያውቀንም።…ወዳጆች 
ሆይ፥ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን፥ ምንም እንደምንሆን ገና 
አልተገለጠም። ዳሩ ግን ቢገለጥ እርሱ እንዳለ እናየዋለንና እርሱን 
እንድንመስል እናውቃለን። 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡18 ይሁዶችና ክርስቲያኖችም እኛ የአላህ ልጆችና ወዳጆቹ 
ነን አሉ። ታዲያ በኀጢአቶቻችሁ ለምን ያሰቃያችኋል? አይደላችሁም 
እናንተ ከፈጠራችሁ ሰዎች ናችሁ፣ በላቸው፤ ለሚሻው ሰው ይምራል፤ 
የሚሻውንም ሰው ይቀጣል፤ የሰማያትና የምድርም በመካከላቸውም ያለው 
ሁሉ ንግሥና የአላህ ብቻ ነው። መመለሻም ወደርሱ ብቻ ነው።  

40. 
የእግዚአብሔር ፍቅር ኢ-አኳሆናዊ (በሁኔታ ላይ ያልተመሠረተ) ነውን? 
(ኧል-ወዱድ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ሮሜ 5፡8 ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቶአልና 
እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። 
1 ዮሐንስ 4፡8-10 ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም፥ እግዚአብሔር 
ፍቅር ነውና።….ፍቅርም እንደዚህ ነው፤ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደ 
ወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተስሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደ ላከ እንጂ 
እኛ እግዚአብሔርን እንደ ወደድነው አይደለም። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡195& 276 በአላህም መንገድ ለግሱ፡፡ በእጆቻችሁም 
(ነፍሶቻችሁን) ወደ ጥፋት አትጣሉ፡፡ በጎ ሥራንም ሥሩ፤ አላህ በጎ 
ሠሪዎችን ይወዳልና፡፡…..2፡276 አላህ አራጣን (በረከቱን) ያጠፋል፡፡ 
ምጽዋቶችንም ያፋፋል፡፡ አላህም ኃጢአተኛ ከሓዲን ሁሉ አይወድም፡፡  
አሊ-ዒምራን 3፡57 &159 እነዚያማ ያመኑትማ፥ መልካም ሥራዎችንም 
የሠሩት፣ ምንዳዎቻቸዉን ይሞላላቸዋል፤ አላህም በዳዮችን አይወድም። 
…ከአላህም በሆናችሁ ችሮታ ለዘብክላቸዉ። ዐመለ መጥፎ ልበ ደረቅም 
በሆንክ ኖሮ ከዙርያህ በተበተኑ ነበር። ከነርሱም ይቅር በል። ለነርሱም 
ምሕረት ለምንላቸዉ። በነገሩም ሁሉ አማክራቸዉ። ቁርጥ ሐሳብም 
ባደረግህ ጊዜ በአላህ ላይ ተመካ። አላህ በራሱ ላይ ተመኪዮችን ይወዳልና  
 ውስጥ ላከ። 
አል-ኒሳእ 4፡107 ከነዚያም ነፍሶቻቸውን ከሚበድሉት ላይ አትከራከር፤ 
አላህ ከዳተኛ ኀጢአተኛ የሆነን ሰው አይወድምና። 
አል-ሩም 30፡45 እነዚያን ያመኑትንና መልካሞችንም የሠሩትን ከችሮታው 
ይመነዳ ዘንድ፤ (ይለያያሉ)፤ እርሱ ከሐዲዎችን አይወድምና። 
 
 
 



41. 
እግዚአብሔር አማኞችን እንደ ባርያዎቹ ብቻ ይመለከታቸዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዮሐንስ 15፡15 ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አልላችሁም፤ ባርያ ጌታው 
የሚያደርገውን አያውቅምና፤ ወዳጆች ግን ብያችኋለሁ፥ ከአባቴ የሰማሁትን 
ሁሉ ለእናንተ አስታውቄአችኋለሁና። 
1 የጴጥሮስ 2፡5 & 9-10 እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ፥ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መሥዋዕትን 
ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሠሩ።
……….እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት 
እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፥ የንጉሥ ካህናት፥ ቅዱስ ሕዝብ፥ ለርስቱ 
የተለየ ወገን ናችሁ፤..እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም አሁን ግን 
የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ፤ እናንተ ምሕረት ያገኛችሁ አልነበራችሁም 
አሁን ግን ምሕረትን አግኝታችኋል። 
------------------------------------------------- 

ሱረቱ ሷድ 38፡83 «ከእነርሱ ምርጥ የኾኑት ባሮችህ ብቻ ሲቀሩ፡፡»  
አል-ዙመር 39፡16 ለነርሱ ከበላያቸው ከእሳት የሆኑ (ድርብርብ) ጥላዎች 
አሏቸው፤ ከበታቻቸውም ጥላዎች አሏቸው። ይህ አላህ ባሮቹን 
(እንዲጠነቀቁ) በርሱ ያስፈራራበታል፤ ባሮቼ ሆይ! ስለዚህ ፍሩኝ።  
አል-ሹራ 42፡19 አላህ በባሮቹ ርኅሩኅ ነው፤ ለሚሻው ሰው (በሰፊው) 
ሲሳይን ይሰጣል፤ እርሱም ብርቱው አሸናፊ ነው።  

42. 
እግዚአብሔር በሰዎች መካከል በማዳላት አንዱን ከሌላው ያበላልጣልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ማርቆስ 12፡14 መጥተውም፦ መምህር ሆይ፥ የሰውን ፊት ሳትመለከት 
በእውነት የእግዚአብሔር መንገድ ታስተምራለህና እውነተኛ እንደ ሆንህ 
ለማንምም እንዳታደላ እናውቃለን፤ ለቄሣር ግብር መስጠት ተፈቅዶአልን 
ወይስ አልተፈቀደም? እንስጥን ወይስ አንስጥ? አሉት። 
ገላትያ 3፡28 አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም፥ ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው 
የለም፥ ወንድም ሴትም የለም፤ ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁና። 
ኤፌሶን 6፡9 እናንተም ጌቶች ሆይ፥ ዛቻውን ትታችሁ እንዲሁ 
አድርጉላቸው፥ በእነርሱና በእናንተ ላይ የሚገዛው ጌታ በሰማይ እንዳለ 
ለሰው ፊትም እንዳያደላ ታውቃላችሁና። 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡165 እርሱም ያ በምድር ምትኮች ያደረጋችሁ በሰጣችሁም 
ጸጋ ሊፈትናችሁ ከፊላችሁን ከከፊሉ በላይ በደረጃዎች ከፍ ያደረገ ነው፡፡ 
ጌታህ ቅጣቱ ፈጣን ነው፡፡ እርሱም እጅግ መሓሪ ሩኅሩኅ ነው፡፡  
አል-ነሕል 16፡71 አላህም ከፊላችሁን በከፊሉ ላይ በሲሳይ አበለጠ፤ 
እነዚያም በላጭ የተደረጉት ሲሳያቸውን እጆቻቸው በያዙዋቸው (ባሮች) 
ላይ፣ እነሱ በርሱ ይተካከሉ ዘንድ መላሾች አይደሉም፤  
አል- አሕዛብ 33፡50 የአመነችንም ሴት ነፍሷን (ራሷን) ለነቢዩ ብትሰጥ 
ነቢዩ ሊያገባት የፈለገ እንደ ሆነ፣ ከምእምናን ሌላ ላንተ ብቻ የጠራች 
ስትሆን፣ (ፈቀድንልህ)፤ በነርሱ (በምእምናን) ላይ በሚስቶቻቸውና 
እጆቻቸውም በጨበጧቸው (ባሮች ነገር) ግዴታ ያደረግንባቸው በእርግጥ 
አውቀናል፤ ባንተ ላይ ችግር እንዳይኖር፣ (ያለፉትን ፈቀድንልህ)፤ አላህም 
መሐሪ አዛኝ ነው። 
 
 



43. 
እግዚአብሔር የተወሰኑ ኃጢአተኞችን ለይቶ በመጥላት ወደ ገሃነም 
ሊልካቸው ይፈልጋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሕዝቅኤል 18፡23 & 32 በውኑ ኃጢአተኛ ይሞት ዘንድ እፈቅዳለሁን? 
ይላል ጌታ እግዚአብሔር፤ ከመንገዱስ ይመለስና በሕይወት ይኖር ዘንድ 
አይደለምን?...የምዋቹን ሞት አልፈቅድምና፥ ይላል ጌታ እግዚአብሔር፤ 
ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ።…ለአንዳንዶች የሚዘገይ 
እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም፥ ነገር ግን ሁሉ ወደ 
ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለ እናንተ ይታገሣል። 
2 የጴጥሮስ 2፡9 ጌታ እግዚአብሔርን የሚያመልኩትን ከፈተና እንዴት እንዲያድን፥ 
በደለኞችንም ይልቁንም በርኵስ ምኞት የሥጋን ፍትወት እየተከተሉ የሚመላለሱትን 
ጌትነትንም የሚንቁትን እየቀጣቸው ለፍርድ ቀን እንዴት እንዲጠብቅ ያውቃል። 
ደፋሮችና ኵሩዎች ሆነው ሥልጣን ያላቸውን ሲሳደቡ አይንቀጠቀጡም፤ 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡41 እነዚህ እነዚያ አላህ ልቦቻቸውን ማጥራትን ያልሻላቸው 
ናቸው፤ ለነርሱ በቅርቢቱ ዓለም በውርደት አላቸው፤ ለነርሱም 
በመጨረሻይቱ ዓለም ከባድ ቅጣት አላቸው። 
አል-አዕራፍ 7፡179 ከጋኔንም ከሰዎችም ብዙዎችን ለገሃነም በእርግጥ 
ፈጠርን፤ ለነርሱ በርሳቸው የማያውቁባቸው ልቦች አሏቸው፤ እነዚያ እንደ 
እንስሳዎች ናቸው፤ ይልቁንም እነርሱ በጣም የተሳሳቱ ናቸው፤ እነዚያ ዘንጊዎቹ 
እነርሱ ናቸው፤ አል-ተውባህ 9፡55 ገንዘቦቻቸውና ልጆቻቸውም አይድነቁህ፤ 
አላህ የሚሻው በቅርቢቱ ሕይወት በነርሱ (በገንዘቦቻቸዉና በልጆቻቸው) 
ሊቀጣቸው ነፍሶቻቸዉም እነሱ ከሐዲዎች ሆነዉ ሊወጡ ብቻ ነው።  

44. 
እግዚአብሔር የክፋትም የመልካምነትም ምንጭ በመሆን ለሁለቱም 
ተጠያቂ ነውን? (ሀይር እና ሸር) 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ኤርምያስ 29፡11 ለእናንተ የማስባትን አሳብ እኔ አውቃለሁ፤ ፍጻሜና ተስፋ 
እሰጣችሁ ዘንድ የሰላም አሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም። 
ያዕቆብ 1፡13 ማንም ሲፈተን፦ በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል፤ 
እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና፤ እርሱ ራሱስ ማንንም አይፈትንም። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡26 አላህ ማንኛውንም ነገር ትንኝንም ኾነ (**) ከበላይዋ 
የኾነንም ምሳሌ ለማድረግ አያፍርም፡፡ እነዚያ ያመኑትማ፤ እርሱ 
(ምሳሌው) ከጌታቸው (የተገኘ) እውነት መኾኑን ያውቃሉ፡፡ እነዚያም 
የካዱትማ «አላህ በዚህ ምንን ምሳሌ ሻ» ይላሉ፡፡ በርሱ (በምሳሌው) 
ብዙዎችን ያሳስታል በርሱም ብዙዎችን ያቀናል፡፡ በርሱም አመፀኞችን 
እንጅ ሌላን አያሳስትም፡፡ (**) በትንሽነት ወይም በትልቅነት 
አል-ኒሳእ 4፡78  ሁሉም (ደጉም ክፉዉም) ከአላህ ዘንድ ነው በላቸው፤ 
አል-ማኢዳህ5፡14 ከነዚያም እኛ ክርስቲያኖች ነን ካሉት የጠበቀ ቃል 
ኪዳናቸውን ያዝን። በርሱም ከታዘዙበት ነገር ፈንታን ተዉ ስለዚህ እስከ 
ትንሣኤ ቀን ድረስ በመካከላቸው ጠብንና ጥላቻን ጣልንባቸው፤ አላህም 
ይሠሩት የነበሩትን ሁሉ በእርግጥ ይነግራቸዋል።  
አል-አንቢያ 21፡35 ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ናት፤ ለመፈተንም በክፉም 
በበጎም እንሞክራችኋለን፤ ወደኛም ትመለሳላችሁ።  
 
 



45. 
እግዚአብሔር ከተንኮለኞች ሁሉ የላቀ ተንኮለኛ፣ ሰዎችን ሆነ ብሎ 
የሚያዘናጋ እና ከአድመኞች የበለጠ አድመኛ ተብሎ ተገልጿልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዕንባቆም 1፡13 ዓይኖችህ ክፉ እንዳያዩ ንጹሐን ናቸው፥ ጠማምነትንም ትመለከት 
ዘንድ አትችልም፤ አታላዮችንስ ለምን ትመለከታለህ? ኃጢአተኛውስ ከእርሱ 
ይልቅ ጻድቅ የሆነውን ሲውጠው ስለ ምን ዝም ትላለህ? 
ሚክያስ 2፡1 በመኝታቸው ላይ በደልን ለሚያስቡ ክፋትንም ለሚያደርጉ 
ወዮላቸው! ኃይል በእጃቸው ነውና ሲነጋ ይፈጽሙታል። 
ዘካርያስ 8፡17 ሁላችሁም በባልንጀራችሁ ላይ ክፉን ነገር በልባችሁ 
አታስቡ፤ የሐሰትንም መሐላ አትውደዱ፤ ይህን ነገር ሁሉ እጠላለሁና፥ 
ይላል እግዚአብሔር፡፡ 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡54 (አይሁዶችም) አደሙ፤ አላህም አድማቸዉን 
መለሰባቸዉ፤ አላህም ከአድመኞች ሁሉ በላጭ ነዉ።  
አል- ረዕድ 13፡42 እነዚያም ከነሱ በፊት የነበሩት በእርግጥ መከሩ፤ 
አዘንግቶም የመያዙ ዘዴ በሙሉ የአላህ ነው፤  
አል-ነምል 27፡50 ተንኮልንም መከሩ፡፡ እነርሱም የማያወቁ ሲኾኑ 
በተንኮላቸው አጠፋናቸው፡፡  

46. 
እግዚአብሔር በተለያዩ እምነቶች ተከታዮች መካከል ጠላትናትና ሽብርን 
ያስቀምጣልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ኤርምያስ 29፡11 ለእናንተ የማስባትን አሳብ እኔ አውቃለሁ፤ ፍጻሜና ተስፋ 
እሰጣችሁ ዘንድ የሰላም አሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም። 
ዕንባቆም 1፡13 ዓይኖችህ ክፉ እንዳያዩ ንጹሐን ናቸው፥ ጠማምነትንም ትመለከት 
ዘንድ አትችልም፤ አታላዮችንስ ለምን ትመለከታለህ? ኃጢአተኛውስ ከእርሱ 
ይልቅ ጻድቅ የሆነውን ሲውጠው ስለ ምን ዝም ትላለህ? 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡10 በልቦቻቸው ውስጥ (የንፍቅና) በሽታ አለባቸው፡፡ 
አላህም በሽታን ጨመረባቸው፡፡ ለነርሱም ይዋሹ በነበሩት ምክንያት 
አሳማሚ ቅጣት አላቸው፡፡  
አል-ኒሳእ 4፡88 በመናፍቃንም (ነገር) አላህ በስራዎቻቸው ወደ ክሕደት 
የመለሳቸው ሲሆኑ ሁለት ክፍሎች የሆናችሁት ለናንተ ምን አላችሁ? አላህ 
ያጠመመውን ልታቀኑ ታስባላችሁን? አላህም ያሳሳተውን ሰው ለርሱ 
መንገድን ፈጽሞ አታገኝለትም።  
አል-ማኢዳህ 5፡14 ከነዚያም እኛ ክርስቲያኖች ነን ካሉት የጠበቀ ቃል 
ኪዳናቸውን ያዝን። በርሱም ከታዘዙበት ነገር ፈንታን ተዉ ስለዚህ እስከ 
ትንሣኤ ቀን ድረስ በመካከላቸው ጠብንና ጥላቻን ጣልንባቸው፤ አላህም 
ይሠሩት የነበሩትን ሁሉ በእርግጥ ይነግራቸዋል።  
አል-ማኢዳህ 5፡64 ይሁዶችም የአላህ እጅ የታሰረች ናት አሉ፤ እጆቻቸው 
ይታሰሩ ባሉትም ነገር ይረገሙ፤ አይደለም እጆቹ የተዘረጉ ናቸው፤ 
እንደሚሻ ይለግሳል፤ ከጌታህም ወደ አንተ የተወረደው (ቁርአን) ከነሱ 
ብዙዎቹን ትዕቢትንና ክሕደትን በእርግጥ ይጨምራቸዋል፤ 
በመካከላቸውም ጠብንና ጥላቻን እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ ጣልን፤ 
 



47. 
የሰዎችን ልብ በማደንደን ወደ ክፋት መምራት የእግዚአብሔር የሁል ጊዜ 
ተግባርና ዓላማ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 18፡11-14 የሰው ልጅ የጠፋውን ለማዳን መጥቶአልና።…..እንደዚሁ ከእነዚህ 
ከታናናሾቹ አንዱ እንዲጠፋ በሰማያት ያለው አባታችሁ ፈቃድ አይደለም። 
1 ጢሞቴዎስ 2፡3-4 ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ 
በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡7, 15 &26 አላህ በልቦቻቸው ላይ በመስሚያቸውም ላይ 
አትሞባቸዋል፤ በዓይኖቻቸውም ላይ መሸፈኛ አልለ፤ ለነሱም ታላቅ ቅጣት 
አላቸው፡፡……አላህ በነሱ ይሳለቅባቸዋል(**)፤ በጥመታቸውም ውስጥ 
የሚዋልሉ ሲኾኑ ያዘገያቸዋል፡፡…..አላህ በነሱ ይሳለቅባቸዋል(**)፤ 
በጥመታቸውም ውስጥ የሚዋልሉ ሲኾኑ ያዘገያቸዋል፡፡ 
አል-ኒሳእ 4፡119 በእርግጥ አጠማቸዋለሁም (ከንቱን) አስመኛቸዋለሁም፤ 
አዛቸውምና የእንሰሶችን ጆሮዎች ይተለትላሉ፤ አዛቸውምና የአላህን 
ፍጥረት ይለውጣሉ፤ (ያለውን ይከተላሉ)፤ ከአላህም ሌላ ሰይጣንን ረዳት 
አድርጎ የሚይዝ ሰው ግልጽ ክስረትን በእርግጥ ከሰረ።  
አል-አዕራፍ 7፡186 አላህ የሚያጠመው ሰው ለርሱ ምንም አቅኝ የለውም፤ 
በጥመታቸውም ውስጥ እየዋለሉ ይተዋቸዋል።  

48. 
እግዚአብሔር የሚለዋወጥና የማይጨበጥ ባሕርይ አለውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘኍልቍ 23፡19 ሐሰትን ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም፥ 
ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም። እርሱ ያለውን አያደርገውምን? 
የተናገረውንስ አይፈጽመውምን? 
መዝሙረ ዳዊት 119፡90 እውነትህ ለልጅ ልጅ ናት፤ ምድርን መሠረትሃት 
እርስዋም ትኖራለች። 
ሚልክያስ 3፡6 እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፤ እናንተ የያዕቆብ ልጆች 
ሆይ፥ ስለዚህ የጠፋችሁ አይደላችሁም። 
2ጢሞቴዎስ 2፡13  ባናምነው፥ እርሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል፤ ራሱን ሊክድ 
አይችልምና። 
ቲቶ 1፡2 የእግዚአብሔር ባሪያና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ፥ 
በእግዚአብሔር ለተመረጡት እምነት እንዲሆንላቸው በዘላለምም ሕይወት 
ተስፋ እንደ አምልኮት ያለውን እውነት እንዲያውቁ የተላከ፤ ስለዚህም 
ሕይወት የማይዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ፥ 
አል-ፋቲሐህ 1፡2 ምስጋና ለአላህ ይገባው የአለማት ጌታ ለሆነው፤ 
------------------------------------------------- 
ሱረቱ ሁድ 11፡106-107 እነዚያ መናጢ የሆኑትማ፣ በእሳት ውስጥ ናቸው፤ 
ለነርሱ በርሷ ውስጥ ማናፋትና መንሰቅሰቅ አላቸው።……ጌታህ ከሻው 
(ጭማሬ) ሌላ ሰማያትና ምድር እስከ ዘወተሩ ድረስ በውስጧ ዘውታሪዎች 
ሲሆኑ (በእሳት ይኖራሉ)፤ ጌታህ የሚሻውን ሠሪ ነውና።  
አል-ሐጅ 22፡14 አላህ የሚሻውን ነገር በእርግጥ ይሠራል። 
አል-ፈጢር 35፡8  አላህም የሚሻውን ሰው አል-ፈጢርያጠምማል፤ 
የሚሻውንም ያቀናል፤ ስለዚህ በነርሱ ላይ (ባለመቅናታቸው) 
ስለመቆላጨት ነፍስህ አትጥፋ፤   
 
 

 



49. 
ከእግዚአብሔር ውጪ ለሌላ ፍጥረት መስገድ ተከልክሏልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ዘጸአት 20፡2-5 ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣሁህ እግዚአብሔር 
አምላክህ እኔ ነኝ። 
ዘዳግም 5፡7-9 ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ።…በሚጠሉኝ 
እስከ ሦስተኛና እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች 
ላይ የማመጣ፤ ለሚወድዱኝ ትእዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ 
ድረስ ምሕረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ቀናተኛ አምላክ 
ነኛና አትስገድላቸው፥ አታምልካቸውም። 
ዮሐንስ ራእይ 22፡8-9 ይህንም ያየሁትና የሰማሁት እኔ ዮሐንስ ነኝ። 
በሰማሁትና ባየሁትም ጊዜ ይህን ባሳየኝ በመልአኩ እግር ፊት እሰግድ 
ዘንድ ተደፋሁ።…እርሱም፦ እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፤ ከአንተ ጋር 
ከወንድሞችህም ከነቢያት ጋር የዚህንም መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋር 
አብሬ ባሪያ ነኝ፤ ለእግዚአብሔር ስገድ አለኝ። 
------------------------------------------------- 

አል-ኢስራእ 17፡23 ጌታህም (እንዲህ ሲል) አዘዘ፦ እርሱን እንጂ ሌላን 
አትገዙ፤ በወላጆቻችሁም መልካምን ሥሩ፤ 
አል-ዛሪያት 51፡56 ጋኔንንና ሰውን ሊገዙኝ እንጅ ለሌላ 
አልፈጠርኳቸውም።  

50. 
እግዚአብሔር ዘላለማዊ ቃሉን በመቃረን መላእክት በሰዎች ፊት 
እንዲሰግዱ ትዕዛዝን ሰጥቷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ኢሳይያስ 14፡12-14 አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ፥ እንዴት 
ከሰማይ ወደቅህ! አሕዛብንም ያዋረድህ አንተ ሆይ፥ እንዴት እስከ ምድር 
ድረስ ተቈረጥህ!...ከዳመናዎች ከፍታ በላይ ዐርጋለሁ፥ በልዑልም 
እመሰላለሁ አልህ። 
ሕዝቅኤል 28፡11-19 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፦
….በአሕዛብም ውስጥ የሚያውቁህ ሁሉ ይደነቁብሃል፤ አንተም ለድንጋጤ 
ሆነሃል፥ እስከ ዘላለምም አትገኝም። 
-------------------------------------------------  
አል-ኢስራእ 17፡61-65 ለመላእክትም ለአደም ስገዱ ባልናቸው ጊዜ 
(አስታውስ)፡፡ ወዲያውም ሰገዱ፤ ኢብሊስ ብቻ ሲቀር፡፡ «ከጭቃ 
ለፈጠርከው ሰው እሰግዳለሁን» አለ፡፡…….ባሮቼ በነሱ ላይ ፈጽሞ ስልጣን 
የለህን፤ መጠጊያም በጌታህ በቃ።  
 

 



መንፈስ ቅዱስ፣ መላእክት፣ አጋንንት እና ሰይጣን 
51. 

መንፈስ ቅዱስ አምላክ መሆኑ ተቀባይነት አግኝቷልን? 
መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 

መዝሙረ ዳዊት 139፡7 ከመንፈስህ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትህስ ወዴት 
እሸሻለሁ? 
ዮሐንስ 4፡24 እግዚአብሔር መንፈስ ነው፥ የሚሰግዱለትም በመንፈስና 
በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። 
ሐዋርያት ሥራ 5፡3-4 ጴጥሮስም፦ ሐናንያ ሆይ፥ መንፈስ ቅዱስን 
ታታልልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን በልብህ ስለ ምን 
ሞላ?.....ሳትሸጠው የአንተ አልነበረምን? ከሸጥኸውስ በኋላ በሥልጣንህ 
አልነበረምን? ይህን ነገር ስለ ምን በልብህ አሰብህ? እግዚአብሔርን እንጂ 
ሰውን አልዋሸህም አለው። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡87 የመርየምን ልጅ ዒሳንም ግልጽ ታምራቶችን ሰጠነው፡፡ 
በቅዱሱ መንፈስም አበረታነው፡፡ 
አል-ማኢዳህ 5፡110 አላህ በሚል ጊዜ (አስታውስ) ፦ የመርየም ልጅ ዒሳ 
ሆይ! በአንተና በእናትህ ላይ (የዋልኩላችሁን) ጸጋዬን አስታውስ፤ 
በሕጻንነትና በከፈኒሳነት (የበሰለ ሰው ሆነህ) ሰዎችን የምትናገር ስትሆን 
በቅዱስ መንፈስ (በገብሬል) ባበረታሁህ ጊዜ ጽሕፈትንና ጥበብንም፣ 
ተውራትንና ኢንጂልንም፣  

52. 
መንፈስ ቅዱስ የመፍጠር ኃይል አለውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘፍጥረት 1፡1-2 በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ።
….ምድርም ባዶ ነበረች፥ አንዳችም አልነበረባትም፤ ጨለማም በጥልቁ ላይ 
ነበረ፤ የእግዚአብሔርም መንፈስ በውኃ ላይ ሰፍፎ ነበር። 
ኢዮብ 26፡13 በመንፈሱ ሰማያት ውበትን አገኙ፥ እጁም በራሪይቱን እባብ ወጋች። 
ኢዮብ 33፡4 የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ፥ ሁሉንም የሚችል የአምላክ 
እስትንፋስ ሕይወት ሰጠኝ። 
መዝሙረ ዳዊት 104፡ 30 መንፈስህን ትልካለህ ይፈጠራሉም፥ የምድርንም 
ፊት ታድሳለህ። 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡110 በሕጻንነትና በከፈኒሳነት (የበሰለ ሰው ሆነህ) ሰዎችን 
የምትናገር ስትሆን በቅዱስ መንፈስ (በገብሬል) ባበረታሁህ ጊዜ ጽሕፈትንና 
ጥበብንም፣ ተውራትንና ኢንጂልንም፣ ባስተማርኩህ ጊዜ ከጭቃም የወፍ 
ቅርጽ ብጤ በፈቃዴ በምትሠራና በውስጧ በምትነፋ፣ 
መርየም 19፡17-19 ከነሱም መጋረጃን አደረገች፣ መንፈሳችንንም (ጂብሪልን) 
ወደርሷ ላክን፤ ለርሷም ትክክለኛ ሰው ሆኖ ተመሰለላት።… እኔ ንጹሕን 
ልጅ ለአንቺ ልሰጥሽ፣ የጌታሽ መልክተኛ ነኝ አላት።  
 
 



53. 
መንፈስ ቅዱስና መልአኩ ገብርኤን አንድ ናቸውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሉቃስ 1፡11-35 እንደ ካህናት ሥርዓት ወደ ጌታ ቤተ መቅደስ ገብቶ ለማጠን 
ዕጣ ደረሰበት።…መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት፦ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ 
ላይ ይመጣል፥ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ 
የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። 
ዮሐንስ 4፡24 እግዚአብሔር መንፈስ ነው፥ የሚሰግዱለትም በመንፈስና 
በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡87 & 98 ሙሳንም መጽሐፍን በእርግጥ ሰጠነው፡፡ 
ከበኋላውም መልክትኞችን አስከታተልን፡፡ የመርየምን ልጅ ዒሳንም ግልጽ 
ታምራቶችን 
ሰጠነው፡፡ በቅዱሱ መንፈስም አበረታነው፡፡ ነፍሶቻችሁ በማትወደው ነገር 
መልክተኛ በመጣላችሁ ቁጥር (ከመከተል) ትኮራላችሁን? ከፊሉን 
አስተባበላችሁ፤ ከፊሉንም ትገድላላችሁ፡፡……ለአላህና ለመላእክቱ 
ለመልክተኞቹም ለጂብሪልም ለሚካልም (ሚካኤል) ጠላት የኾነ ሰው 
አላህ ለ(እነዚህ) ከሓዲዎች ጠላት ነው፡፡  
ማስታወሻ በእስላማዊው ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በአብዩ መልአኩ ገብርኤል 
ነው. 

54. 
መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ይቅርታ የሌለው ብቸኛው ኃጢአት ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 12፡31-32 ስለዚህ እላችኋለሁ፥ ኃጢአትና ስድብ ሁሉ ለሰዎች 
ይሰረይላቸዋል፥ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ለሰደበ አይሰረይለትም።….በሰው 
ልጅ ላይ ቃል የሚናገር ሁሉ ይሰረይለታል፤ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ግን 
የሚናገር ሁሉ በዚህ ዓለም ቢሆን ወይም በሚመጣው አይሰረይለትም። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡48,116 & 168 አላህ በርሱ ማጋራትን በፍፁም አይምርም፤ 
ከዚህ ሌላ ያለውንም (ኀጢአት) ለሚሻው ሰው ይምራል። በአላህም 
የሚያጋራ ሰው ታላቅን ኀጢያት በእርግጥ ቀጠፈ።……አላህ በርሱ 
የማጋራትን (ወንጀል) አይምርም ከዚህም ወዲያ ያለውን፣ ለሚሻ ሰው 
ይምራል። በአላህም የሚያጋራ ሰው (ከውነት) የራቀን መሳሳት በእርግጥ 
ተሳሳተ።…… እነዚያ የካዱት፣ የበደሉም፣ አላህ የሚምራቸውና (ቅን) 
መንገድን የሚመራቸው አይደለም።  
 

 



55. 
ቅዱሳት መጻሕፍት መንፈሳዊ ነገሮች ላይ ያተኮሩ ናቸውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ሮሜ 1፡11 ትጸኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ እንዳካፍላችሁ ላያችሁ 
እናፍቃለሁና፤ 
ሮሜ 8፡9 እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፥ 
በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁም። የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ 
ግን ይኸው የእርሱ ወገን አይደለም። 
1ኛ ቆሮንቶስ 2፡!3-16 መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊው ነገር ጋር 
አስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን ቃል ይህን ደግሞ እንናገራለን እንጂ 
የሰው ጥበብበሚያስተምረን ቃል አይደለም።…እንዲያስተምረው የጌታን 
ልብ ማን አውቆት ነው? እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን። 
ይሁዳ 18-19 እነርሱ፦ በመጨረሻው ዘመን በኃጢአተኝነት እንደ ገዛ 
ምኞታቸው እየሄዱ ዘባቾች ይሆናሉ ብለዋችኋልና። 
እነዚህ የሚያለያዩ ሥጋውያንም የሆኑ መንፈስም የሌላቸው ሰዎች ናቸው። 
------------------------------------------------- 

አል-ኢስራእ 17፡85 ከሩሕም (1) ይጠይቁሃል፤ ሩሕ ከጌታዬ ነገር (2) ነው 
ከዕውቀትም ጥቂትን እንጂ አልተሰጣችሁም፤ በላቸው።  

56. 
የእግዚአብሔር መንፈስ በሰዎች ውስጥ በማደር መንፈሳዊ ስጦታዎችን 
ይሰጣቸዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ 20፡21-22 ኢየሱስም ዳግመኛ፦ ሰላም ለእናንተ ይሁን፤ አብ እንደ 
ላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ አላቸው።….ይህንም ብሎ እፍ አለባቸውና፦ 
መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። 
የሐዋርያት ሥራ 1፡8 ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ 
ኃይልን ትቀበላላችሁ፥ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ 
ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ። 
1ኛ ቆሮንቶ 12፡1,4-11 &ስስለ መንፈሳዊ ነገርም፥ ወንድሞች ሆይ፥ ታውቁ 
ዘንድ እወዳለሁ።….እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንራባለን፥ እንጠማለን፥ 
እንራቆታለን፥ እንጐሰማለን፥ እንንከራተታለን፥…እስከ አሁን ድረስ የዓለም 
ጥራጊ የሁሉም ጉድፍ ሆነናል። 
------------------------------------------------- 
ቁርአን መንፈሳዊ ስጦታን አይጠቅስም ወይም የመንፈስ ቅዱስ አማኝ 
አይልም. 
 

 



57. 
መንፈሳዊ ስጦታዎች እጆችን በመጫን አንዱ አማኝ ለሌላው ሊያካፍላቸው 
ይችላልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
1ኛ ጢሞቴዎስ 4፡14-15 በትንቢት ከሽማግሌዎች እጅ መጫን ጋር 
የተሰጠህን፥ በአንተ ያለውን የጸጋ ስጦታ ቸል አትበል።….ማደግህ በነገር 
ሁሉ እንዲገለጥ ይህን አስብ፥ ይህንም አዘውትር። 
2 ጢሞቴዎስ 1፡6 ስለዚህ ምክንያት፥ እሳት እንደሚያቀጣጥል ሰው፥ 
እጆቼን በመጫኔ በአንተ ያለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ እንድታነሣሣ 
አሳስብሃለሁ። 
ዕብራውያን 6፡1 ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል 
ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ፤ መሠረትን ደግመን አንመሥርት፥ እርሱም 
ከሞተ ሥራ ንስሐና በእግዚአብሔር እምነት፥ ስለ ጥምቀቶችና እጆችንም 
ስለ መጫን ስለ ሙታንም ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድም ትምህርት ነው። 
-------------------------------------------------  
ማስታወሻ በቁርአን ውስጥ የመንፈሳዊ ስጦታዎችን ለማካፈል በእጆችን 
መጫን አልተጠቀሰም. Cf. ሮሜ 1:11; 2 ተሰሎንቄ 2: 8; 1 
ጢሞቴዎስ 4: 14-16 

58. 
ኢየሱስ ሲያደርጋቸውን ተዓምራት እንዲያደርጉ እግዚአብሔር በመንፈስ 
ቅዱስ አማካይነት ሊረዳቸው ይችላልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ሉቃስ 10፡17 ሰብዓውም በደስታ ተመልሰው፦ ጌታ ሆይ፥ አጋንንት ስንኳ 
በስምህ ተገዝተውልናል አሉት። 
ዮሐንስ 14፡12 እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ በእኔ የሚያምን እኔ 
የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል፤ ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል፥ 
የሐዋርያት ሥራ 6፡8 እስጢፋኖስም ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ በሕዝቡ 
መካከል ድንቅንና ታላቅ ምልክትን ያደርግ ነበር። 
የሐዋርያት ሥራ 8፡6 ሕዝቡም የፊልጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ያደርጋት 
የነበረውንም ምልክት ባዩ ጊዜ፥ የተናገረውን በአንድ ልብ አደመጡ። 
------------------------------------------------- 
ማስታወሻ-ከቁጠባ በኋላ ምንም ዓይነት ተዓምራትን የሚያደርግ 
ማንኛውም ሰው በቁርዓን ውስጥ አልተገኘም. 
 

 

 



59. 
እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ለአማኞች በማይታወቁ ልሳኖች 
የመናገር ችሎታን ሊሰጣቸው ይችላልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
1ኛ ቆሮንቶስ 14፡2 &5 በልሳን የሚናገርስ ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው 
አይናገርም፤ የሚያስተውለው የለምና፥ በመንፈስ ግን ምሥጢርን ይናገራል፤
…ሁላችሁ በልሳኖች ልትናገሩ እወድ ነበር፥ ትንቢትን ልትናገሩ ግን 
ከዚህ ይልቅ እወዳለሁ፤ ማኅበሩ ይታነጽ ዘንድ ንግግሩን ባይተረጐም 
በልሳኖች ከሚናገር ትንቢትን የሚናገር ይበልጣል። 
ሮሜ 8፡26-27 እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል፤ እንዴት 
እንድንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና፥ ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር 
መቃተት ይማልድልናል፤…ልብንም የሚመረምረው የመንፈስ አሳብ ምን 
እንደ ሆነ ያውቃል፥ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳልና። 
-------------------------------------------------  

ማስታወሻ በቁርዐን ውስጥ በልሳን የመናገር ጥቅስ አይኖርም. 

60. 
መላእክት የእግዚአብሔር አገልጋዮች መሆናቸውና አጋንንት ደግሞ 
የሰይጣን አገልጋዮች መሆናቸው በግልፅ ተነግሯልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 25፡41 በዚያን ጊዜ በግራው ያሉትን ደግሞ ይላቸዋል፦ እናንተ 
ርጉማን፥ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም እሳት ከእኔ 
ሂዱ። 
ዮሐንስ ራእይ 12፡9 ዓለሙንም ሁሉ የሚያስተው፥ ዲያብሎስና ሰይጣን 
የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ፤ ወደ ምድር 
ተጣለ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ። 
------------------------------------------------- 

አል-ጂን 72፡1-16 (ሙሐመድ ሆይ!) በል፦ እነሆ ከጂን የሆኑ ጭፍሮች 
(ቁርአንን) አዳመጡ፤ እኛ አስደናቂ የሆነን ቁርአን ሰማንም አሉ፣ ማለት 
ወደኔ ተወረደ።…እነሆም በመንገዲቱ ላይ ቀጥ ባሉ ኖሮ ብዙ ዝናምን 
ባጠጣናቸው ነበር፣ (ማለትም ተወረደልኝ)።  
 

 



61. 
ሰይጣን ተመልሶ መልካም መሆን ይችላልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ ራእይ 12፡9 -10 ለሙንም ሁሉ የሚያስተው፥ ዲያብሎስና ሰይጣን 
የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ፤ ወደ ምድር 
ተጣለ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ።…..ታላቅም ድምፅ በሰማይ ሰማሁ 
እንዲህ ሲል፦ አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግሥትም የክርስቶስም 
ሥልጣን ሆነ፥ ቀንና ሌሊትም በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው 
የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሎአልና። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡208 እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ሁላችሁም በመታዘዝ ውስጥ 
ግቡ፡፡ የሰይጣንንም እርምጃዎች አትከተሉ፤ እርሱ ለእናንተ ግልጽ ጠላት 
ነውና፡  
አል-ሒጅር 15፡5 ማንኛይቱም ሕዝብ ጊዜዋን ምንም አትቀድምም፡፡ 
(ከእርሱ) አይቆዩምም፡፡ 
አል-ዙኽሩፍ 43፡36-39 ከአልረሕማን ግሣጼ (ከቁርአን) የሚደናበርም 
ሰው ለርሱ ሰይጣንን እናስጠጋለን፤ ስለዚህ እርሱ ለርሱ ቁራኛ ነው።…..ስለ 
በደላችሁም ዛሬ እናንተ በቅጣት ተጋሪዎች መሆናችሁ አይጠቅማችሁም፤ 
(ይባላሉ)።  

62. 
አንዳንድ አጋንንት ንስሐ ገብተው መልካም መሆን ይችላሉን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ይሁዳ 6-7 መኖሪያቸውንም የተዉትን እንጂ የራሳቸውን አለቅነት 
ያልጠበቁትን መላእክት በዘላለም እስራት ከጨለማ በታች እስከ ታላቁ ቀን 
ፍርድ ድረስ ጠብቆአቸዋል።……እንዲሁም እንደ እነርሱ ዝሙትን ያደረጉና 
ሌላን ሥጋ የተከተሉ ሰዶምና ገሞራ በዙሪያቸውም የነበሩ ከተማዎች 
በዘላለም እሳት እየተቀጡ ምሳሌ ሆነዋል። 
------------------------------------------------- 

አል-ጂን 72፡1, 11, 13 &14 (ሙሐመድ ሆይ!) በል፦ እነሆ ከጂን የሆኑ 
ጭፍሮች (ቁርአንን) አዳመጡ፤ እኛ አስደናቂ የሆነን ቁርአን ሰማንም አሉ፣ 
ማለት ወደኔ ተወረደ።….እኛም ከኛ ውስጥ ደጎች አሉ፣ እኛም ከዚህ ሌላ 
የሆኑ አሉ፤ የተለያዩ መንገዶች (ባለቤቶች) ነበርን።……. እኛም መሪውን 
በሰማን ጊዜ በርሱ አመንን። በጌታውም የሚያምን ሰው መግጎደልንም 
መጭጨመርንም አይፈራም።….እኛም ከኛ ውስጥ ሙስሊሞች አልሉ፤ 
ከኛም ውስጥ በዳዮች አልሉ፤ የሰለምሙ ሰዎች፣ እነዚያ ቅንን መንገድ 
መረጡ።  
 
 

 



63. 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ አጋንንትን ስለማስወጣት የተነገሩ ጥቅሶች 
አሉን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 9፡33 ጋኔኑንም ካወጣው በኋላ ዲዳው ተናገረ። ሕዝቡም፦ 
እንዲህ ያለ በእስራኤል ዘንድ ከቶ አልታየም እያሉ ተደነቁ። 
ማቴዎስ 17፡18 ኢየሱስም ገሠጸው ጋኔኑም ከእርሱ ወጣ፥ ብላቴናውም 
ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ተፈወሰ 
ማርቆስ 1፡25-26 ኢየሱስም፦ ዝም በል ከእርሱም ውጣ ብሎ ገሠጸው።
….ርኵሱም መንፈስ አንፈራገጠውና በታላቅ ድምፅ ጮኾ ከእርሱ ወጣ። 
ሉቃስ 4፡35, 8፡33 &9፡42 ኢየሱስም፦ ዝም በል ከእርሱም ውጣ ብሎ 
ገሠጸው። ጋኔኑም በመካከላቸው ጥሎት ሳይጐዳው ከእርሱ ወጣ።
…አጋንንትም ከሰውዬው ወጥተው ወደ እሪያዎች ገቡ፥ መንጋውም ከአፋፉ 
ወደ ባሕር ተጣደፉና ሰጠሙ።….ሲቀርብም ጋኔኑ ጣለውና አንፈራገጠው፤ 
ኢየሱስ ግን ርኵሱን መንፈስ ገሥጾ ብላቴናውን ፈወሰው ለአባቱም 
መለሰው። 
------------------------------------------------- 

ማስታወሻ፡ በቁርአን ውስጥ አጋንንትን ስለማስወጣት አንድም ጥቅስ የሌለ 
ሲሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግን 89 ጥቅሶች አሉ፡፡ 

64. 
የሰይጣን የማታለል ችሎታ ደካማና አቅመ ቢስ መስሎ ቀርቧልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሉቃስ 4፡6 ኢየሱስም፦ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ 
ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፎአል ብሎ መለሰለት። 
2 ቆሮንቶስ 4፡3-4 ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳ የተከደነባቸው 
ለሚጠፉ ነው።…..ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ 
የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው፥ የዚህ ዓለም አምላክ 
የማያምኑትን አሳብ አሳወረ። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡76 እነዚያ ያመኑት ሰዎች፣ በአላህ መንገድ ይጋደላሉ፤ እነዛ 
የካዱትም በጣዖት መንገድ ይጋደላሉ፤ የሰይጣንንም ጭፍሮች ተጋደሉ። 
የሰይጣን ተንኮል ደካማ ነውና።  
ኢብራሂም 14፡22 ነገሩም በተፈጸመ ጊዜ፣ ሰይጣን ይላቸዋል፦ አላህ 
እውነተኛውን ቃል ኪዳን ገባላችሁ፤ ቃል ኪዳንም ገባሁላችሁ፤ 
አፈረስኩባችሁም፣ ለኔም በናንተ ላይ ምንም ሥልጣን አልነበረኝም ግን 
ጠራኋችሁ፤ ለኔም ታዘዛችሁ ስለዚህ አትውቀሱኝ፤ ነፍሶቻችሁንም ውቀሱ 
እኔ የምረዳችሁ አይደለሁም፤ እናንተም የምትረዱኝ አይደላችሁም፤ እኔ 
ከአሁንበፊት ለአላህ ተጋሪ በአደረጋችሁት ነገር ካድኩ፤ በዳዮቹ ለነርሱ 
በእርግጥ አሳማሚ ቅጣት አልላቸው።  
አል-ነሕል 16፡98 ቁርአንንም ባነበብህ ጊዜ፣ ርጉም ከሆነው ሰይጣን በአላህ 
ተጠበቅ።  
አልሹዐራ 26፡210-211 ሰይጣናትም እርሱን (ቁርኣንን) አላወረዱትም፡፡
…ለእነርሱም አይገባቸውም፤ አይችሉምም፡፡  
 
 



65. 
ሰይጣን የዚህ ዓለም ገዢ እንደሆነ ተነግሯልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ሉቃስ 4፡6 ዲያብሎስም፦ ይህ ሥልጣን ሁሉ ክብራቸውም ለእኔ 
ተሰጥቶአል ለምወደውም ለማንም እሰጠዋለሁና ለአንተ እሰጥሃለሁ፤ 
ዮሐንስ 12፡31 አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሶአል፤ አሁን የዚህ ዓለም ገዥ 
ወደ ውጭ ይጣላል፤ 
ዮሐንስ 14፡30 ከእንግዲህ ወዲህ ከእናንተ ጋር ብዙ አልናገርም፥ የዚህ 
ዓለም ገዥ ይመጣልና፤ በእኔ ላይም አንዳች የለውም፤ 
ዮሐንስ 4፡3-4 ስለ ፍርድም፥ የዚህ ዓለም ገዥ ስለ ተፈረደበት ነው። 
2 ቆሮንቶስ 4፡3-4 ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳ የተከደነባቸው 
ለሚጠፉ ነው።…ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ 
ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው፥ የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን አሳብ 
አሳወረ። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡76 እነዚያ ያመኑት ሰዎች፣ በአላህ መንገድ ይጋደላሉ፤ እነዛ 
የካዱትም በጣዖት መንገድ ይጋደላሉ፤ የሰይጣንንም ጭፍሮች ተጋደሉ። 
የሰይጣን ተንኮል ደካማ ነውና። 
አልሹዐራ 26፡210-211 ሰይጣናትም እርሱን (ቁርኣንን) አላወረዱትም፡፡ 
…ለእነርሱም አይገባቸውም፤ አይችሉምም፡፡ 

ክርስቶስና መሐመድ 
66. 

ክርስቶስ ከድንግል ተወልዷልን? 
መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 

ኢሳይያስ 7፡14 ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል፤ እነሆ፥ ድንግል 
ትፀንሳለች፥ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፥ ስሙንም አማኑኤል ብላ 
ትጠራዋለች። 
ማቴዎስ 1፡18 የኢየሱስ ክርስቶስም ልደት እንዲህ ነበረ። እናቱ ማርያም 
ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ፀንሳ ተገኘች። 
------------------------------------------------- 

ሱርቱ መርየም 19፡16-22 በመጽሐፉ ዉስጥ መርየምንም ከቤተ ሰቧ ወደ 
ምሥራቃዊ ስፍራ በተለየች ጊዜ (የኾነዉን ታሪኳን) አዉሳ።….ወዲያዉኑም 
አረገዘችዉ፤ በርሱም (በሆድዋ ይዛዉ) ወደ ሩቅ ስፍራ ገለል አለች።  
 

 



67. 
ክርስቶስ ኃጢአት አልባ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ማርቆስ 1፡ 24 እርሱም፦ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ፥ ከአንተ ጋር ምን አለን? 
ልታጠፋን መጣህን? ማን እንደ ሆንህ አውቄአለሁ፥ የእግዚአብሔር ቅዱሱ 
ብሎ ጮኸ። 
ዮሐንስ 7፡18 ከራሱ የሚናገር የራሱን ክብር ይፈልጋል፤ የላከውን ክብር 
የሚፈልግ ግን እርሱ እውነተኛ ነው በእርሱም ዓመፃ የለበትም። 
ዮሐንስ 8፡46 ከእናንተ ስለ ኃጢአት የሚወቅሰኝ ማን ነው? እውነት 
የምናገር ከሆንሁ እናንተ ስለ ምን አታምኑኝም? 
2 ቆሮንቶስ 5፡21 እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ 
ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። 
1 ጴጥሮስ 2፡21-22 የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፤ ክርስቶስ ደግሞ 
ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከራን 
ተቀብሎአልና።…እርሱም ኃጢአት አላደረገም፥ ተንኰልም በአፉ 
አልተገኘበትም፤ 
1 ዮሐንስ 3፡5 እርሱም ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደ ተገለጠ ታውቃላችሁ፥ 
በእርሱም ኃጢአት የለም። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡253 እነዚህን መልክተኞች ከፊላቸውን በከፊሉ ላይ 
አበለጥን፡፡ ከእነርሱ ውስጥ አላህ ያነጋገረው አልለ፡፡ ከፊሎቻቸውንም 
በደረጃዎች ከፍ አደረገ፡፡ የመርየምን ልጅ ዒሳንም ግልጽ ታምራቶችን 
ሰጠነው፡፡ በቅዱሱ መንፈስም አበረታነው፡፡ አላህም በሻ ኖሮ እነዚያ 
ከእነርሱ (ከመልክተኞቹ) በኋላ የነበሩት ግልጽ ታምራቶች ከመጡላቸው 
በኋላ ባልተጋደሉ ነበር፡፡ ግን ተለያዩ፡፡ ከእነርሱም ውስጥ ያመነ ሰው 
አልለ፡፡ ከነርሱም ውስጥ የካደ ሰው አልለ፡፡ አላህም በሻ ኖሮ ባልተዋጉ 
(ባልተለያዩ) ነበር፡፡ ግን አላህ የሚሻውን ይሠራል፡፡  
19፡19፦ እኔ ንጹሕን ልጅ ለአንቺ ልሰጥሽ፣ የጌታሽ መልክተኛ ነኝ አላት።  

68. 
ክርስቶስ ልዕለ ተፈጥሯዊ ጥበብና ዕውቀት ነበረውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 9፡4 ኢየሱስም አሳባቸውን አውቆ እንዲህ አለ፦ ስለ ምን 
በልባችሁ ክፉ ታስባላችሁ? 
ዮሐንስ 7፡45-46 ሎሌዎቹም ወደ ካህናት አለቆችና ወደ ፈሪሳውያን 
መጡ፤ እነዚያም፦ ያላመጣችሁት ስለ ምን ነው? አሉአቸው።….ሎሌዎቹ፦ 
እንደዚህ ሰው ማንም እንዲሁ ከቶ አልተናገረም ብለው መለሱ። 
ዮሐንስ 16፡30 ሁሉን እንድታውቅ ማንምም ሊጠይቅህ እንዳትፈልግ አሁን 
እናውቃለን፤ ስለዚህ ከእግዚአብሔር እንደ ወጣህ እናምናለን አሉት። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡45-48 መላእክት ያሉትን (አስታዉስ) ፡- መርየም ሆይ አላህ 
ከርሱ በሆነዉ ቃል፣ ስሙ አልመሲሕ ዒሳ የመርየም ልጅ፣ በዚህ ዓለምና 
በመጨረሻዉም ዓለም የተከበረ፣ ከባለማሎችም በሆነ (ልጅ) ያበስረሻል፤
…ጹሕፈትንና ጥበብንም ተውራትንና ኢንጂልንም ያስተምረዋል።  
አል-ዙኽሩፍ 43፡63 ዒሳ በታምራቶች በመጣ ጊዜም አላቸው፦ በእርግጥ 
በጥበብ መጣኋችሁ፤ የዚያንም በርሱ የምትለያዩበትን ከፊሉን ለናንተ 
ላብራራላችሁ፣ (መጣሁ) አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም።  
 
 



69. 
ክርስቶስ ተዓምራትን ለማድረግና ሙታንን ለማስነሳት ኃይል ነበረውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ማርቆስ 1፡40-45 ለምጻምም ወደ እርሱ መጥቶ ተንበረከከና፦ ብትወድስ 
ልታነጻኝ ትችላለህ ብሎ ለመነው።…እርሱ ግን ሲወጣ ብዙ ሊሰብክና 
ነገሩን ሊያወራ ጀመረ፥ ስለዚህም ኢየሱስ ተገልጦ ወደ ከተማ መግባት ወደ 
ፊት ተሳነው፥ ነገር ግን በውጭ በምድረ በዳ ይኖር ነበር፤ ከየስፍራውም 
ወደ እርሱ ይመጡ ነበር። 
ማርቆስ6፡48 ነፋስ ወደ ፊታቸው ነበረና እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ፥ 
ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል በባሕር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ፤ 
ሊያልፋቸውም ይወድ ነበር። 
ዮሐንስ 1፡14-44 እንግዲህ ያን ጊዜ ኢየሱስ በግልጥ፦ አልዓዛር ሞተ፤
……የሞተውም እጆቹና እግሮቹ በመግነዝ እንደ ተገነዙ ወጣ፤ ፊቱም በጨርቅ 
እንደ ተጠመጠመ ነበር። ኢየሱስም፦ ፍቱትና ይሂድ ተዉት አላቸው። 
------------------------------------------------- 
አሊ-ዒምራን 3፡45-50 መላእክት ያሉትን (አስታዉስ) ፡- መርየም ሆይ 
አላህ ከርሱ በሆነዉ ቃል፣ ስሙ አልመሲሕ ዒሳ የመርየም ልጅ፣ በዚህ 
ዓለምና በመጨረሻዉም ዓለም የተከበረ፣ ከባለማሎችም በሆነ (ልጅ) 
ያበስረሻል፤….. ከተዉራትም ከኔ በፊት ያልለዉን ያረጋገጥሁ ስሆን የዚያንም 
በናንተ ላይ እርም የተደረገዉን ከፊል ለናንተ እፈቅድ ዘንድ፥ (መጣኋችሁ) 
ከጌታችሁም በሆነ ታምር መጣሁዋችሁ አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም።  
አል-ማኢዳህ 5፡110ባስተማርኩህ ጊዜ ከጭቃም የወፍ ቅርጽ ብጤ በፈቃዴ 
በምትሠራና በውስጧ በምትነፋ፣ በፈቃዴም ወፍ በምትሆን ጊዜ፣ ዕውርም 
ሆኖ የተወለደንና ለምጻምንም በፈቃዴ በምታሽር ጊዜ፣ ሙታንንም 
በፈቃዴ (ከመቃብራቸው) በምታወጣ ጊዜ፣ የእስራኤልንም ልጆች 
በተአምራት በመጣህባቸውና ከነሱ እነዚያ የካዱት ይህ ግልጽ ድግምት 
እንጅ ሌላ አይደለም ባሉ ጊዜ፣ (ሊገድሉህሲያስቡህ) ከአንተ ላይ 
በከለከልኩልህም ጊዜ፣ (ያደረግሁልህን ውለታ አስታውስ)።  

70. 
ክርስቶስ እምነትን ለማዘዝ በሰዎች ሁሉ ላይ ሥልጣን አለውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 10፡23 በአንዲቱ ከተማም መከራ ቢያሳዩአችሁ ወደ ሌላይቱ ሽሹ፤ 
እውነት እላችኋለሁና፥ የሰው ልጅ እስኪመጣ ድረስ የእስራኤልን 
ከተማዎች አትዘልቁም። 
ዮሐንስ 14፡15 & 21-24 ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። እኔም አብን እለምናለሁ 
ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል፤……ትእዛዜ በእርሱ 
ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው፤ የሚወደኝንም አባቴ 
ይወደዋል እኔም እወደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ።…..የማይወደኝ ቃሌን 
አይጠብቅም፤ የምትሰሙትም ቃል የላከኝ የአብ ነው እንጂ የእኔ አይደለም። 
------------------------------------------------- 
አሊ-ዒምራን 3፡50-55 ከተዉራትም ከኔ በፊት ያልለዉን ያረጋገጥሁ ስሆን 
የዚያንም በናንተ ላይ እርም የተደረገዉን ከፊል ለናንተ እፈቅድ ዘንድ፥ 
(መጣኋችሁ) ከጌታችሁም በሆነ ታምር መጣሁዋችሁ አላህንም ፍሩ፤ 
ታዘዙኝም።…አላህም ባለ ጊዜ (አስታውስ)፤ 
አል-ዙኽሩፍ 43፡61 & 63 እርሱም (ዒሳ) ለሰዓቲቱ (ማወቂያ) በእርግጥ 
ምልክት ነው። በርሷም አትጠራጠሩ። ተከተሉኝም፤ ይህ ቀጥተኛ መንገድ 
ነው (በላቸው) ።…ዒሳ በታምራቶች በመጣ ጊዜም አላቸው፦ በእርግጥ 
በጥበብ መጣኋችሁ፤ የዚያንም በርሱ የምትለያዩበትን ከፊሉን ለናንተ 
ላብራራላችሁ፣ (መጣሁ) አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም።  
 
 



71. 
ኢየሱስ መሲሁ ተብሎ ተጠርቷልን? (የተቀባ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 

ማቴዎስ 26፡63-64 ኢየሱስ ግን ዝም አለ፦ ሊቀ ካህናቱም፦ አንተ 
የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ የሆንህ እንደ ሆነ እንድትነግረን በሕያው 
እግዚአብሔር አምልሃለሁ አለው።….ኢየሱስም፦ አንተ አልህ ነገር ግን 
እላችኋለሁ፥ ከእንግዲህ ወዲህ የሰው ልጅ በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ 
በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለው። 
ዮሐንስ 1፡41 ከዮሐንስ ዘንድ ሰምተው ከተከተሉት ከሁለቱ አንዱ የስምዖን 
ጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ ነበረ። 
ዮሐንስ 4፡25-26 ሴቲቱ፦ ክርስቶስ የሚባል መሲሕ እንዲመጣ 
አውቃለሁ፤ እርሱ ሲመጣ ሁሉን ይነግረናል አለችው።…ኢየሱስ፦ 
የምናገርሽ እኔ እርሱ ነኝ አላት። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡45 መላእክት ያሉትን (አስታዉስ) ፡- መርየም ሆይ አላህ 
ከርሱ በሆነዉ ቃል፣ ስሙ አልመሲሕ ዒሳ የመርየም ልጅ፣ በዚህ ዓለምና 
በመጨረሻዉም ዓለም የተከበረ፣ ከባለማሎችም በሆነ (ልጅ) ያበስረሻል፤  
አል-ኒሳእ 4፡171-172 የመርየም ልጅ አልመሲሕ ዒሳ፣ የአላህ መልክተኛ፣ 
ወደ መርየም የጣላት (የሁን) ቃሉም ከርሱ የሆነ መንፈስም ብቻ ነው፤ 
መመኪያም በአላህ በቃ።……አልመሲሕ፣ ለአላህ ባሪያ ከመሆን ፈጽሞ 
አይጠየፍም፤ ቀራቢዎች የሆኑት መላክትም (አይጠየፉም)፤ እርሱን 
ከመገዛት የሚጠየፍና የሚኮራም ሰው፣ (አላህ) ሁሉንም ወደ እርሱ 
በእርግጥ ይሰበስባቸዋል።  

72. 
ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ ተጠርቷልን? (ሎጎስ / ከሊመትአላህ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ዮሐንስ 1፡1-3&14 በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ 
ነበረ፥ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ።…ሁሉ በእርሱ ሆነ፥ ከሆነውም አንዳች 
ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም።…..ቃልም ሥጋ ሆነ፤ ጸጋንና እውነትንም 
ተመልቶ በእኛ አደረ፥ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነው 
ክብሩን አየን። 
ዮሐንስ ራእይ 19፡13-16 በደምም የተረጨ ልብስ ተጐናጽፎአል፥ ስሙም 
የእግዚአብሔር ቃል ተብሎአል።…..በልብሱና በጭኑም የተጻፈበት፦ 
የነገሥታት ንጉሥና የጌታዎች ጌታ የሚል ስም አለው። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡39 እርሱም በጸሎት ማድረሻዉ ክፍል ቆሞ ሲጸልይ 
መላእክት ጠራችዉ። አላህ በየሕያ ከአላህ በሆነ ቃል የሚያረጋግጥ ጌታም 
ድንግልም፣ ከደጋጐቹ ነቢይም ሲሆን ያበስርሃል፤ በማለት፥ (መላእክት 
ጠራችዉ) ** ጂብሪል ጠራው *** በዮሐንስ (መጥምቁ) 
አሊ-ዒምራን 3፡45 መላእክት ያሉትን (አስታዉስ) ፡- መርየም ሆይ አላህ 
ከርሱ በሆነዉ ቃል፣ ስሙ አልመሲሕ ዒሳ የመርየም ልጅ፣ በዚህ ዓለምና 
በመጨረሻዉም ዓለም የተከበረ፣ ከባለማሎችም በሆነ (ልጅ) ያበስረሻል፤  
 
 



73. 
ክርስቶስ ከልደቱ አስቀድሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሐልዎት ነበረውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ኢሳይያስ 9፡6 ሕፃን ተወልዶልናልና፥ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና፤ 
አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፤ ስሙም ድንቅ መካር፥ ኃያል አምላክ፥ 
የዘላለም አባት፥ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። 
ሚክያስ 5፡2 አንቺም ቤተ ልሔም ኤፍራታ ሆይ፥ አንቺ በይሁዳ አእላፋት 
መካከል ትሆኚ ዘንድ ታናሽ ነሽ፤ ከአንቺ ግን አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ 
ከዘላለም የሆነ፥ በእስራኤልም ላይ ገዥ የሚሆን ይወጣልኛል። 
ዮሐንስ 8፡58 ኢየሱስም፦ እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ አብርሃም 
ሳይወለድ እኔ አለሁ አላቸው። 
ዕብራውያን 13፡8 ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው። 
ዮሐንስ ራእይ 1፡18 &17-18, ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ 
ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በእርሱም 
የተገለጠው ይህ ነው፥ ኢየሱስም በመልአኩ ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ 
አመለከተ፥….ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ 
አምላክ፦ አልፋና ዖሜጋ እኔ ነኝ ይላል። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡59 አላህ ዘንድ የዒሳ ምሳሌ፥ እንደ አዳም ብጤ ነዉ፤ 
ከዐፈር ፈጠረዉ፤ ከዚያም ለርሱ (ሰዉ) ሁን አለዉ፥ ሆነም።  

74. 
የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ቃል የሰው አካል በመልበስ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ተሠግዎ ወደ ምድር መጥቷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 1፡18-24 የኢየሱስ ክርስቶስም ልደት እንዲህ ነበረ። እናቱ ማርያም 
ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ፀንሳ ተገኘች።….ዮሴፍም 
ከእንቅልፉ ነቅቶ የጌታ መልአክ እንዳዘዘው አደረገ፤ እጮኛውንም ወሰደ፤ 
ዮሐንስ 1፡1 &14 በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ 
ነበረ፥ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ።…ቃልም ሥጋ ሆነ፤ ጸጋንና እውነትንም 
ተመልቶ በእኛ አደረ፥ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነው 
ክብሩን አየን። 
ፊልጵስዩስ 2፡3-8 በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ አሳብ በእናንተ ዘንድ 
ደግሞ ይሁን።…..በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፥ ለሞትም 
ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። 
ቆላስይስ 1፡3 &15 ስለ እናንተ ስንጸልይ፥ በሰማይ ከተዘጋጀላችሁ ተስፋ 
የተነሣ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለ እምነታችሁ ለቅዱሳንም ሁሉ ስላላችሁ 
ፍቅር ሰምተን፥ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አባት እግዚአብሔርን 
ሁልጊዜ እናመሰግናለን፤ በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ 
ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኵር ነው፤ ሁሉ በእርሱና ለእርሱ 
ተፈጥሮአል፤1 ጢሞቴዎስ 3፡16 እግዚአብሔርንም የመምሰል ምሥጢር ያለ 
ጥርጥር ታላቅ ነው፤ በሥጋ የተገለጠ፥  
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡17 እነዚያ አላህ እርሱ የመርየም ልጅ አልመሲሕ ነው ያሉ፣ 
በእርግጥ ካዱ፤ 
 



75. 
ክርስቶስ መለኮት ወይንም በሥጋ የመጣ አምላክ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ 1፡1 &14 በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፥ 
ቃልም እግዚአብሔር ነበረ።…ቃልም ሥጋ ሆነ፤ ጸጋንና እውነትንም ተመልቶ በእኛ 
አደረ፥ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነው ክብሩን አየን። 
ዮሐንስ 5፡17-18 አይሁድም፦ ስለ መልካም ሥራ አንወግርህም፤ ስለ 
ስድብ፤ አንተም ሰው ስትሆን ራስህን አምላክ ስለ ማድረግህ ነው እንጂ 
ብለው መለሱለት።  እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ፥ ስለዚህ አይሁድ 
ሊገድሉት አብዝተው ይፈልጉት ነበር።ዮሐንስ 10፡25-33 ኢየሱስም 
መለሰላቸው፥ እንዲህ ሲል፦ ነገርኋችሁ አታምኑምም እኔ በአባቴ ስም 
የማደርገው ሥራ ይህ ስለ እኔ ይመሰክራል፤…አይሁድም፦ ስለ መልካም 
ሥራ አንወግርህም፤ ስለ ስድብ፤ አንተም ሰው ስትሆን ራስህን አምላክ ስለ 
ማድረግህ ነው እንጂ ብለው መለሱለት። 
ዮሐንስ 20፡28-29 ቶማስም፦ ጌታዬ አምላኬም ብሎ መለሰለት።…ኢየሱስም፦ 
ስለ አየኸኝ አምነሃል፤ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው። 
ቆላስይስ 2፡8-9 እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን፥ እንደ ሰው ወግና እንደ 
ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ በፍልስፍና በከንቱም መታለል 
ማንምእንዳይማርካችሁ ተጠበቁ።….በእርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ 
በሰውነት ተገልጦ ይኖራልና፤ 
-------------------------------------------------  
አል-ማኢዳህ 5፡17, 72, 75,116&118 እነዚያ አላህ እርሱ የመርየም ልጅ 
አልመሲሕ ነው ያሉ፣ በእርግጥ ካዱ፤ 
አል-ዙኽሩፍ 43፡57-59 የመርየም ልጅም ምሳሌ በተደረገ ጊዜ ሕዝቦችህ 
(ከሐዲዎቹ) ወዲያውኑ ከርሱ ይስቃሉ።…እርሱ በርሱ ላይ የለገስንለት 
ለእስራኤል ልጆች ታምር ያደረግነው የሆነ ባሪያ እንጂ ሌላ አይደለም።  

76. 
ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ፈጥሯልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ኤፌሶን 3፡9 ፍለጋ የሌለውን የክርስቶስን ባለ ጠግነት ለአሕዛብ እሰብክ 
ዘንድ፥ ሁሉንም በፈጠረው በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረው 
የምሥጢር ሥርዓት ምን እንደሆነ ለሁሉ እገልጥ ዘንድ ይህ ጸጋ ከቅዱሳን 
ሁሉ ይልቅ ለማንስ ለኔ ተሰጠ፤ 
ቆላስይስ 1፡13-20 እርሱ ከጨለማ ሥልጣን አዳነን፥ ቤዛነቱንም እርሱንም 
የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት አፈለሰን።
…..እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር፥ በእርሱም በኩል 
በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በምድር ወይም በሰማያት ያሉትን ሁሉ 
ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዶአልና። 
ዕብራውያን 1፡1-2 &8-12 ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ ዓይነትና በብዙ 
ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ፥…ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን 
በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን፤…. 
-------------------------------------------------  
አል-ማኢዳህ 5፡75,116 &118 የመርየም ልጅ አልመሲሕ ከበፊቱ 
መልክተኞች በእርግጥ ያለፉ የሆነ መልክተኛ እንጅ ሌላ አይደለም፤ አል-
ዙኽሩፍ 43፡59 እርሱ በርሱ ላይ የለገስንለት ለእስራኤል ልጆች ታምር 
ያደረግነው የሆነ ባሪያ እንጂ ሌላ አይደለም።  
 



77. 
ክርስቶስ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ብቸኛው መካከለኛ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ 14፡6 ኢየሱስም፦ እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ 
በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። 
ሐዋርያት ሥራ 4፡12 መዳንም በሌላ በማንም የለም፤ እንድንበት ዘንድ 
የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና። 
1 ጢሞቴዎ 2፡5-6 ስአንድ እግዚአብሔር አለና፥ በእግዚአብሔርና በሰውም 
መካከል ያለው መካከለኛው ደግሞ አንድ አለ፥ እርሱም ሰው የሆነ 
ክርስቶስ ኢየሱስ ነው፤….ራሱንም ለሁሉ ቤዛ ሰጠ፥ ይህም በገዛ ዘመኑ 
ምስክርነቱ ነበረ፤ 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡48 (ማንኛዋ) ነፍስም ከ(ሌላዋ) ነፍስ ምንንም 
የማትመነዳበትን፣ ከርሷም ምልጃን የማይቀበሉባትን፣ ከርሷም ቤዛ 
የማይያዝበትን፣ እነርሱም የማይረዱበትን ቀን ተጠንቀቁ፡፡  
ዩኑስ 10፡3 ጌታችሁ ያ ሰማያትንና ምድርን በስድስት ቀናት ውስጥ የፈጠረ፥ 
በዐርሹም ላይ ራሱን ያደላደለ (አምላክ)ነው። ነገሮችን (ሁሉ) 
ያስተናብራል፥ ይመራል። ከርሱ ፈቃድ በኋላ ካልሆነ በቀር (የሚያማልድ) 
አንድም አማላጅ የለም። ጌታችሁ አላህ ይህ ነው። ስለሆነም (በብቸኝነት) 
አምልኩት።አትገለፁምን?ር  
አል-ዙመር 39፡44 ምልጃ መላውም የአላህ ብቻ ነው፤ የሰማያትና የምድር 
ሥልጣን የርሱ ብቻ ነው፤ ከዚያም ወደርሱ ትመለሳላችሁ፤ በላቸው።  

78. 
ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 16፡16 ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ፦ አንተ ክርስቶስ የሕያው 
እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ።….እርሱ ግን ዝም አለ አንዳችም አልመለሰም። 
ደግሞ ሊቀ ካህናቱ ጠየቀውና፦ የቡሩክ ልጅ ክርስቶስ አንተ ነህን? አለው። 
ማርቆስ 14፡61-62 ኢየሱስም፦ እኔ ነኝ፤ የሰው ልጅም በኃይል ቀኝ 
ሲቀመጥ በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለ። 
ሉቃስ 1፡32 & 35 እርሱ ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል፥ ጌታ 
አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፤……መልአኩም መልሶ እንዲህ 
አላት፦ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፥ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል 
ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። 
ዮሐንስ 1፡29-34 በነገው ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ 
እንዲህ አለ፦ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ።
…..እኔም አይቻለሁ እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆነ መስክሬአለሁ። 
------------------------------------------------- 

አል-ተውባህ 9፡30-31 አይሁድ ዑዘይር የአላህ ልጅ ነዉ፣ አላችሁ፤ 
ክርስቲያኖችም አልመሲሕ የአላህ ልጅ ነዉ አሉ፤ ይህ በአፎቻቸዉ 
(የሚናገሩት) ቃላቸው ነው፤ የነዚያን ከነሱ በፊት የካዱትን ሰዎች ቃል 
ያመሳስላሉ፤ አላህ ያጥፋቸዉ (ከእዉነት) እንዴት ይመለሳሉ! …...ከርሱ 
በቀርሌላ አምላክ የሌለዉን አንድን አምላክ ሊገዙ እንጂ ያልታዘዙ ሲሆኑ 
ሊቃውንቶቻቸውንና መነኮሳታቸዉን የመርየምን ልጅ አልመሲሕንም 
ከአላህ ሌላ አማልክት አድርገው ያዙ፤ ከሚያጋሩት ሁሉ የጠራ ነው። 
 



79. 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ “የእግዚአብሔር ልጅ” ሲባል በግብረ ሥጋ 
ግንኙነት የተወለደ አካላዊ ውልደትን ያመለክታልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሉቃስ 1፡26-35 በስድስተኛውም ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት 
ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ፥…..መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት፦ 
መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፥ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ 
ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። 
1 ዮሐንስ 5፡20 የእግዚአብሔርም ልጅ እንደ መጣ፥ እውነተኛም የሆነውን 
እናውቅ ዘንድ ልቡናን እንደ ሰጠን እናውቃለን፤ እውነተኛም በሆነው 
በእርሱ አለን፥ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ እውነተኛ 
አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡101 (እርሱ) ሰማያትንና ምድርን ያለ ብጤ ፈጣሪ ነው፡፡ 
ለእርሱ ሚስት የሌለችው ሲኾን እንዴት ለእርሱ ልጅ ይኖረዋል ነገርንም 
ሁሉ ፈጠረ፡፡ እርሱም ነገሩን ሁሉ ዐዋቂ ነው፡፡  
አል-ጂን 72፡3 እነሆም የጌታችን ክብር ላቀ፤ ሚስትንም ልጅንም 
አልያዘም።  

80. 
ክርስቶስ ከሰው አምልኮ ሲቀርብለት አምልኳቸው ትክክል መሆኑን 
በማፅደቅ ተቀብሏቸዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 28፡9-10 እነሆም፥ ኢየሱስ አገኛቸውና፦ ደስ ይበላችሁ አላቸው። 
እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት።…በዚያን ጊዜ ኢየሱስ፦ 
አትፍሩ፤ ሄዳችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ፥ በዚያም 
ያዩኛል አላቸው። 
ዮሐንስ 9፡35-38 ኢየሱስም ወደ ውጭ እንዳወጡት ሰማ ሲያገኘውም፦ 
አንተ በእግዚአብሔር ልጅ ታምናለህን? አለው።…እርሱም፦ ጌታ ሆይ፥ 
አምናለሁ አለ፤ ሰገደለትም። 
ዮሐንስ 20፡28-29 ቶማስም፦ ጌታዬ አምላኬም ብሎ መለሰለት።
…..ኢየሱስም፦ ስለ አየኸኝ አምነሃል፤ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው 
አለው። 
ፊልጵስዩስ 2፡10-11 ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ 
በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ፥….መላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ 
ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደ ሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡116-118 አላህም፦ የመርየም ልጅ ዒሳ ሆይ አንተ ለሰዎቹ 
፦ እኔንና እናቴን ከአላህ ሌላ ሁለት አምላኮች አድርጋችሁ ያዙ ብለሃልን? 
በሚለው ጊዜ (አስታውስ)፤ ጥራት ይገባህ፤ ለኔ ተገቢዬ ያልሆነን ነገር 
ማለት ለኔ አይገባኝም፤ ብዬው እንደሆነም በእርግጥ አውቀኸዋል፤ በነፍሴ 
ውስጥ ያለውን ሁሉ ታውቃለህ፤ ግን ዘንድ ያለውን አላውቅም፤ አንተ 
ሩቆችን ሁሉ በጣም ዐዋቂ አንተ ብቻ ነህና ይላል። ……….ብትቀጣቸው 
እነርሱ ባሮችህ ናቸው፤ ለነርሱ ብትምርም አንተ አሸናፊው ጥበበኛው ነህ 
(ይላል)።  
 
 
 



81. 
ክርስቶስ የሰዎችን ኃጢአት ይቅር ማለት ይችላልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማርቆስ 2፡5-7 &10-11 ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሽባውን፦ አንተ 
ልጅ፥ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ አለው።…ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር 
ኃጢአት ሊያስተሰርይ ማን ይችላል? ብለው አሰቡ።…ነገር ግን ለሰው ልጅ 
በምድር ላይ ኃጢአትን ሊያስተሰርይ ሥልጣን እንዳለው እንድታውቁ፤
..ሽባውን፦ አንተን እልሃለሁ፥ ተነሣ፥ አልጋህን ተሸከምና ወደ ቤትህ ሂድ 
አለው። 
ሉቃስ 5፡20 እምነታቸውንም አይቶ፦ አንተ ሰው፥ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ 
አለው። 
ሉቃስ 7፡48 እርስዋንም፦ ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል አላት 
ሐዋርያት ሥራ 10፡43 በእርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የኃጢአቱን ስርየት 
እንዲቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል። 
ሐዋርያት ሥራ 13፡38 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ፥ በእርሱ በኩል የኃጢአት 
ስርየት እንዲነገርላችሁ፥ በሙሴም ሕግ ትጸድቁበት ዘንድ ከማይቻላችሁ 
ሁሉ ያመነ ሁሉ በእርሱ እንዲጸድቅ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን። 
1 ዮሐንስ 2፡12 ልጆች ሆይ፥ ኃጢአታችሁ ስለ ስሙ ተሰርዮላችኋልና 
እጽፍላችኋለሁ። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡135 ለነዚያም መጥፎ ሥራን በሠሩ፥ ወይም ነፍሶቻቸዉን 
በበደሉ ጊዜ አላህን የሚያስታዉሱና ለኀጢአቶቻቸዉ ምሕረትን የሚለምኑ 
ለሆኑት፣ ከአላህም ሌላ ኅጢአቶችን የሚምር አንድም የለ፤ (በስሕተት) 
በሠሩትም ላይ እነርሱ የሚያዉቁ ሲኾኑ የማይዘወትሩ ለሆኑት 
(ተደግሳለች)።  
አል-ማኢዳህ 5፡75 የመርየም ልጅ አልመሲሕ ከበፊቱ መልክተኞች 
በእርግጥ ያለፉ የሆነ መልክተኛ እንጅ ሌላ አይደለም፤ እናቱም በጣም 
እውነተኛ ናት፤ (ሁለቱም) ምግብን የሚበሉ ነበሩ፤ አንቀጾችን ለነርሱ 
(ለከሐዲዎች) እንዴት እንደምናብራራ ተመልከት፤ ከዚያም (ከውነት) 
እንዴት እንደሚመለሱ ተመልከት።  

82. 
ክርስቶስ የሞትና የሲዖል መክፈቻ አለውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ሉቃስ 12፡5 እኔ ግን የምትፈሩትን አሳያችኋለሁ፤ ከገደለ በኋላ ወደ ገሃነም 
ለመጣል ሥልጣን ያለውን ፍሩ። አዎን እላችኋለሁ፥ እርሱን ፍሩ። 
ዮሐንስ ራእይ 1፡1-18 ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ ያሳይ 
ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በእርሱም የተገለጠው ይህ 
ነው፥ ኢየሱስም በመልአኩ ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ አመለከተ፥…..ሞቼም 
ነበርሁ እነሆም፥ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ፥ የሞትና 
የሲኦልም መክፈቻ አለኝ 
------------------------------------------------- 

አል-ዙኽሩፍ 43፡57 &59 የመርየም ልጅም ምሳሌ በተደረገ ጊዜ ሕዝቦችህ 
(ከሐዲዎቹ) ወዲያውኑ ከርሱ ይስቃሉ።…..እርሱ በርሱ ላይ የለገስንለት 
ለእስራኤል ልጆች ታምር ያደረግነው የሆነ ባሪያ እንጂ ሌላ አይደለም።  
 
 



83. 
ክፈርስቶስ የዓለም አዳኝ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ኢሳይያስ 43፡11-13 እኔ፥ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፥ ከእኔ ሌላም የሚያድን 
የለም።………ከጥንት ጀምሮ እኔ ነኝ ከእጄም የሚያመልጥ የለም፤ እሠራለሁ፥ 
የሚከለክልስ ማን ነው? 
ሉቃስ 2፡11 ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ 
ተወልዶላችኋልና። 
ዮሐንስ 4፡42 ሴቲቱንም፦ አሁን የምናምን ስለ ቃልሽ አይደለም፥ እኛ 
ራሳችን ሰምተነዋልና፤ እርሱም በእውነት ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት እንደ 
ሆነ እናውቃለን ይሉአት ነበር። 
ቲቶ 1፡4 በሃይማኖት ኅብረት እውነተኛ ልጄ ለሚሆን ለቲቶ፤ 
ከእግዚአብሔር አብ ከመድኃኒታችንም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና 
ምሕረት ሰላምም ይሁን። 
ቲቶ 3፡4-6 ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን 
መውደዱ በተገለጠ ጊዜ፥…ያን መንፈስም፥ በጸጋው ጸድቀን በዘላለም 
ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን፥ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ 
በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው። 
1 ዮሐንስ 4፡14 እኛም አይተናል አባትም ልጁን የዓለም መድኃኒት ሊሆን 
እንደ ላከው እንመሰክራለን። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡171 እላንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ! በሃይማኖታችሁ ወሰንን 
አትለፉ፤ በአላህም ላይ እውነትን እንጂ አትናገሩ፤ የመርየም ልጅ 
አልመሲሕ ዒሳ፣ የአላህ መልክተኛ፣ ወደ መርየም የጣላት (የሁን) ቃሉም 
ከርሱ የሆነ መንፈስም ብቻ ነው፤  

84. 
ክርስቶስን እንደ ጌታና አዳኝ ማመን ገነትን ለመውረስ ብቸኛው መንገድ 
ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ 3፡16 & 36 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው 
እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ 
ዓለሙንእንዲሁ ወዶአልና።….በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፤ 
በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቍጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ 
ሕይወትን አያይም። 
ዮሐንስ 14፡6 ኢየሱስም፦ እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ 
በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። 
ሐዋርያት ሥራ 4፡10-12  መዳንም በሌላ በማንም የለም፤ እንድንበት ዘንድ 
የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡19 & 85 አላህ ዘንድ (የተወደደ) ሃይማኖት ኢስላም ብቻ 
ነዉ፣ እነዚያም መጽሐፉን የተሰጡት ሰዎች በመካከላቸዉ ላለዉ ምቀኝነት 
እዉቀቱ ከመጣላቸዉ በኋላ እንጅ አልተለያዩም፤ በአላህም አንቀጾች 
የሚክድ አላህ ምርመራዉ ፈጣን ነዉ፡፡……ከኢስላም ሌላ ሃይማኖትን 
የሚፈልግ ሰዉ፣ ፈጽሞ ከርሱ ተቀባይ የለዉም፤ እርሱም በመጨረሻይቱ 
ዓለም ከከሳሪዎች ነዉ።  
 
 



85. 
የክርስቶስ ደም የዓለምን ኃጢአት ለማስወገድ ፈስሷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ኢሳይያስ 53፡5-12 እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቈሰለ፥ ስለ በደላችንም 
ደቀቀ፤ የደኅንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ፥ በእርሱም ቍስል እኛ 
ተፈወስን።….ስለዚህም እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል፥ ከኃያላንም ጋር ምርኮን 
ይከፋፈላል፤ ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቶአልና፥ ከዓመፀኞችም ጋር 
ተቈጥሮአልና እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፥ ስለ ዓመፀኞችም 
ማለደ። 
ዮሐንስ 1፡29 በነገው ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ 
አለ፦ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። 
1 ቆሮንቶስ 15፡3-4 እኔ ደግሞ የተቀበልሁትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ 
ሰጠኋችሁ እንዲህ ብዬ፦ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን 
ሞተ፥ ተቀበረም፥…መጽሐፍም እንደሚል በሦስተኛው ቀን ተነሣ፥ 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡164 በላቸው «እርሱ (አላህ) የሁሉ ጌታ ሲኾን ከአላህ በቀር 
ሌላን ጌታ እፈልጋለሁን ነፍስም ሁሉ በራሷ ላይ እንጅ (ክፉን) አትሠራም፡
፡ ተሸካሚም (ነፍስ) የሌላይቱን ሸክም (ኃጢአት) አትሸከምም፡፡ ከዚያም 
መመለሻችሁ ወደ ጌታችሁ ነው፡፡ ወዲያውም በእርሱ ትለያዩበት 
የነበራችሁትን ሁሉ ይነገራችኋል፡፡»  
አል-ኢስራእ 17፡15  ተሸካሚም (ነፍስ፣) የሌላይቱን ኃጢአት አትሸከምም፤
አል-ነጅም 53፡38 (እርሱም ኃጢአት) ተሸካሚ ነፍስ የሌላይቱን ነፍስ 
ኃጢአት አትሸከምም።  

86. 
በቅዱሳት መጻሕፍቱ ውስጥ መሲሁ (ኢየሱስ) እንደሚሞት ተነግሯልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
መዝሙረ ዳዊት 16፡10 ነፍሴን በሲኦል አትተዋትምና፥ ቅዱስህንም 
መበስበስን ያይ ዘንድ አትተወውም። 
ኢሳይያስ 53፡1-12 የሰማነውን ነገር ማን አምኖአል? የእግዚአብሔርስ ክንድ 
ለማን ተገልጦአል?...ስለዚህም እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል፥ ከኃያላንም ጋር 
ምርኮን ይከፋፈላል፤ ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቶአልና፥ ከዓመፀኞችም ጋር 
ተቈጥሮአልና እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፥ ስለ ዓመፀኞችም 
ማለደ። 
ዳንኤል 9፡26 ከስድሳ ሁለት ጊዜ ሰባትም በኋላ መሢሕ ይገደላል፥ 
በእርሱም ዘንድ ምንም የለም፤ የሚመጣውም አለቃ ሕዝብ ከተማይቱንና 
መቅደሱን ያጠፋሉ፤ ፍጻሜውም በጐርፍ ይሆናል፥ እስከ መጨረሻም ድረስ 
ጦርነት ይሆናል፤ ጥፋትም ተቀጥሮአል። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡55 አላህም ባለ ጊዜ (አስታውስ)፤ ዒሳ ሆይ! እኔ ወሳጂህ፣ 
ወደ እኔም አንሺህ ነኝ፤ ከነዚያም ከካዱት ሰዎች አጥሪህ ነኝ፤*** እነዚያንም 
የተከተሉህን እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ፥ ከነዚያ ከካዱት በላይ አድራጊ ነኝ፤ 
ከዚያም መመለሻችሁ ወደኔ ነዉ፤ በርሱ ትለያዩበትም በነበራችሁት ነገር 
በመካከላችሁ እፈርዳለሁ። *** ከጉርብትናቸው አራቂህ ነኝ 
19፡30 &33 (ሕፃኑም) አለ እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ፤ መጽሐፍም ሰጥቶኛል 
ነቢይም አድረጎኛል።…….ሰላምም በኔ ላይ ነው፣ በተወለድሁ ቀን፣ 
በምሞተበትም ቀን፣ ሕያው ኾኜ በምቀሰቀስበትም ቀን፤  
 
 



87. 
ኢየሱስ ራሱ በአይሁድ እንደሚገደል ተናግሯልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 16፡21 ወዮልሽ ኮራዚ፤ ወዮልሽ ቤተ ሳይዳ፤ በእናንተ የተደረገው 
ተአምራት በጢሮስና በሲዶና ተደርጎ ቢሆን፥ ማቅ ለብሰው አመድም 
ነስንሰው ከብዙ ጊዜ በፊት ንስሐ በገቡ ነበርና። 
ዮሐንስ 10፡11 & 15 መልካም እረኛ እኔ ነኝ። መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ 
በጎቹ ያኖራል።…መልካም እረኛ እኔ ነኝ፥ አብም እንደሚያውቀኝ እኔም 
አብን እንደማውቀው የራሴን በጎች አውቃለሁ የራሴም በጎች ያውቁኛል፤ 
ነፍሴንም ስለ በጎች አኖራለሁ። 
ዮሐንስ 12፡32-33 እኔም ከምድር ከፍ ከፍ ያልሁ እንደ ሆነ ሁሉን ወደ እኔ 
እስባለሁ።….በምን ዓይነትም ሞት ይሞት ዘንድ እንዳለው ሲያመለክታቸው 
ይህን ተናገረ። 
-------------------------------------------------  
በቁርአን ውስጥ ኢየሱስ በአይሁዶች እንደሚገደል የተናገረው ምንም 
ጥቅሶች የሉም. 

88. 
ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቶ ከሙታን ተነስቷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 27፡50 ኢየሱስም ሁለተኛ በታላቅ ድምፅ ጮኾ ነፍሱን ተወ። 
ማርቆስ 15፡37 ኢየሱስም በታላቅ ድምፅ ጮኸ ነፍሱንም ሰጠ። 
ሉቃስ 24፡44 & 46 እርሱም፦ ከእናንተ ጋር ሳለሁ በሙሴ ሕግና 
በነቢያት በመዝሙራትም ስለ እኔ የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል 
ብዬወደ እኔም አንሺህ ነኝ፤ ከነዚያም ከካዱት ሰዎች አጥሪህ ነኝ፤*** 
እነዚያንም የተከተሉህን እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ፥ ከነዚያ ከካዱት በላይ 
አድራጊ ነኝ፤ ከዚያም መመለሻችሁ ወደኔ ነዉ፤ በርሱ ትለያዩበትም 
በነበራችሁት ነገር በመካከላችሁ እፈርዳለሁ። *** ከጉርብትናቸው አራቂህ 
ነኝ 
19፡30 &33 (ሕፃኑም) አለ እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ፤ መጽሐፍም ሰጥቶኛል 
ነቢይም አድረጎኛል።…….ሰላምም በኔ ላይ ነው፣ በተወለድሁ ቀን፣ 
በምሞተበትም ቀን፣ ሕያው ኾኜ በምቀሰቀስበትም ቀን፤  
የነገርኋችሁ ቃሌ ይህ ነው አላቸው።…..እንዲህም አላቸው፦ ክርስቶስ 
መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 
ዮሐንስ 19፡20 ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ፦ ተፈጸመ አለ፥ 
ራሱንም አዘንብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። 
1 ቆሮንቶስ 15፡3-4 እኔ ደግሞ የተቀበልሁትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ 
ሰጠኋችሁ እንዲህ ብዬ፦ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን 
ሞተ፥ ተቀበረም፥…መጽሐፍም እንደሚል በሦስተኛው ቀን ተነሣ፥ 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡157 ፦ እኛ የአላህን መልክተኛ የመሬምን ልጅ አልመሲሕ 
ዒሳን ገደልን በማለታቸው (ረገምናቸው)፤ አልገደሉትም፤ አልሰቀሉትምም 
ግን ለነሱ (የተገደለው ሰው በዒሳ) ተመሰለ እነዚያም በርሱ ነገር 
የተለያዩት፣ ከርሱ (መገደል) በመጠራጠር ውስጥ ናቸው፤ ጥርጣሬን 
ከመከተል በስተቀር በርሱ ነገር ምንም ዕውቀት የላቸውም፤ በእርግጥም 
አልገደሉትም።  
 
 
 



89. 
ክርስቶስ ዛሬም በሕይወት ያለና ተመልሶ የሚመጣ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ዮሐንስ 14፡2-3 በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፤ እንዲህስ ባይሆን 
ባልኋችሁ ነበር፤ ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና፤…ሄጄም ስፍራ 
ባዘጋጅላችሁ፥ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ 
ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ። 
ዮሐንስ ራእይ 2፡25 ነገር ግን እስክመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ። 
ዮሐንስ ራእይ 22፡12 &20 እነሆ፥ በቶሎ እመጣለሁ፥ ለእያንዳንዱም እንደ 
ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ።…ይህን የሚመሰክር፦ 
አዎን፥ በቶሎ እመጣለሁ ይላል። አሜን፥ ጌታ ኢየሱስ ሆይ፥ ና። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡158 ይልቁኑስ፣ አላህ ወደርሱ አነሳው፤ አላህም አሸናፊ ጥበበኛ 
ነው።  
አል-ዙኽሩፍ 43፡61 እርሱም (ዒሳ) ለሰዓቲቱ (ማወቂያ) በእርግጥ ምልክት 
ነው። በርሷም አትጠራጠሩ። ተከተሉኝም፤ ይህ ቀጥተኛ መንገድ ነው 
(በላቸው)።  

90. 
የመሐመድን መምጣት የሚናገር ጥቅስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 24፡11 &26 ብዙ ሐሰተኞች ነቢያትም ይነሣሉ ብዙዎችንም 
ያስታሉ፤…እንግዲህ፦ እነሆ፥ በበረሀ ነው ቢሉአችሁ፥ አትውጡ፤ እነሆ፥ 
በእልፍኝ ነው ቢሉአችሁ፥ አትመኑ፤ 
ዮሐንስ 5፡31 እኔ ስለ እኔ ስለ ራሴ ብመሰክር ምስክሬ እውነት አይደለም፤ 
2 ቆሮንቶስ 13፡1 ወደ እናንተ ስመጣ ይህ ሦስተኛዬ ነው፤ ሁሉ ነገር 
በሁለትና በሦስት ምስክር አፍ ይጸናል። 
------------------------------------------------- 

አል-አዕራፍ 7፡157 ለነዚያ ያንን እነሱ ዘንድ በተውራትና በኢንጂል ተጽፎ 
የሚያገኙትን የማይጽፍና የማያነብ ነብይ የሆነውን መልክተኛ የሚከተሉ 
ለሆኑት (በእርግጥ እጽፋታለሁ)፤ በበጎ ስራ ያዛቸዋል፤ ከክፉም ነገር 
ይከለክላቸዋል፤ መልካም ነገሮችንም ለነርሱ ይፈቅድላቸዋል፤ መጥፎ 
ነገሮችም በርሱ ላይ እርም ያደርግባቸዋል። ከነርሱም ላይ ሸክማቸውንና 
እነዚያንም በነሱ ላይ የነበርሩትን እንዛዝላዎች (ከባድ ሕግጋቶች) በርሱ 
ያመኑ ያከበሩትም የረዱትም ያንንም ከርሱ ጋር የተወረደውን ብርሃን 
የተከተሉ እነዚያ እነሱ የሚድኑ ናቸው።  
አል - ሶፍ 61፡6 የመርየም ልጅ ዒሳም የ እስራኤል ልጆች ሆይ እኔ 
ከተውራት በፊቴ ያለውን የማረጋግጥና ከኔ በኋላ በሚመጣው መልክተኛ 
ስሙ አሕመድ በሆነው የማበስር ስሆን ወደናንተ (የተላክሁ) የአላህ 
መልክተኛ ነኝ ባለ ጊዜ(አስታውስ)፤በግልጽ ታምራቶች በመጣቸውም ጊዜ 
ይህ ግልፅ ድግምት ነው አሉ። 

 

 



91. 
መሐመድ የእግዚአብሔርን ቃል ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ለሰዎች 
ለማስተላለፍ ፊደልን የቆጠረ አይሁዳዊ ሰው መሆን ነበረበትን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ 4፡22 እናንተስ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ፤ እኛ መዳን ከአይሁድ 
ነውና ለምናውቀው እንሰግዳለን። 
ሮሜ 3፡1-2 እንግዲህ የአይሁዳዊ ብልጫው ምንድር ነው? ወይስ የመገረዝ 
ጥቅሙ ምንድር ነው? በሁሉ ነገር ብዙ ነው።… 
አስቀድሞ የእግዚአብሔር ቃላት አደራ ተሰጡአቸው። ታዲያ ምንድር ነው? 
ሮሜ 9፡4 እነርሱ እስራኤላውያን ናቸውና፥ ልጅነትና ክብር ኪዳንም 
የሕግም መሰጠት የመቅደስም ሥርዓት የተስፋውም ቃላት ለእነርሱ 
ናቸውና፤ 
------------------------------------------------- 

አል-አዕራፍ 7፡157-158 ለነዚያ ያንን እነሱ ዘንድ በተውራትና በኢንጂል 
ተጽፎ የሚያገኙትን የማይጽፍና የማያነብ ነብይ የሆነውን መልክተኛ 
የሚከተሉ ለሆኑት (በእርግጥ እጽፋታለሁ)፤ በበጎ ስራ ያዛቸዋል፤  በአላህና 
በዚያም በአላህና በቃላቶቹ በሚያምነው የማይጽፍ የማያነብ ነብይ በሆነው 
መልክተኛው እመኑ፤ ቅንንም መንገድ ትመሩ ዘንድ ተከተሉት። 

92. 
መሐመድ ነቢይ ነኝ ማለቱ ነቢይነቱን ለማረጋገጥ ብቸኛ ማስረጃ ሊሆን 
ይችላልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 

ዮሐንስ 5፡31 &36 እኔ ስለ እኔ ስለ ራሴ ብመሰክር ምስክሬ እውነት 
አይደለም፤…እኔ ግን ከዮሐንስ ምስክር የሚበልጥ ምስክር አለኝ፤ አብ 
ልፈጽመው የሰጠኝ ሥራ፥ ይህ የማደርገው ሥራ፥ አብ እንደ ላከኝ ስለ እኔ 
ይመሰክራልና። 
1 ቆሮንቶስ 14፡32-33 የነቢያትም መናፍስት ለነቢያት ይገዛሉ፤
..እግዚአብሔርስ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሁከት አምላክ አይደለምና፤ 
በቅዱሳንም አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንዲህ ነው። 
2 ቆሮንቶ 13፡1 ስበእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ 
ጳውሎስ ወንድሙም ጢሞቴዎስ፥ በአካይያ አገር ሁሉ ከሚኖሩ ቅዱሳን 
ሁሉ ጋር በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን፤ 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡79 ከደግ ነገር የሚያገኝህ ከአላህ (ችሮታ) ነው፤ ከመከራም 
የሚደርስብህ ከራስህ (ጥፋት የተነሳ) ነው፤ በሰዎችም ሁሉ መልክተኛ ኾነህ 
ላክንህ መስካሪም በአላህ በቃ።  
አል- ረዕድ 13፡43 እነዚያም የካዱት ሰዎች፥ መልክተኛ አይደለህም ይላሉ፤ 
በኔና በናንተ መካከል መስካሪ በአላህና እርሱ ዘንድ የመጽሐፉ ዕውቀት 
ባለው ሰው በቃ፥ በላቸው። 
አል ፈትሕ 48፡28 እርሱ ያ መልክተኛውን በመሪ መጽሐፍና በውነተኛ 
ሃይማኖት፣ በውነተኛ ሃይማኖት ሁሉ ላይ ሊያልቀው የላከ ነው።  
 
 
 



93. 
የመሐመድ መልእክት ከነቢያት ሁሉ መልእክት ጋር የሚስማማ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ኢሳይያስ 8፡20 ወደ ሕግና ወደ ምስክር ሂዱ! እንዲህም ያለውን ቃል 
ባይናገሩ ንጋት አይበራላቸውም። 
1 ቆሮንቶስ 14፡32-33 እግዚአብሔርስ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሁከት 
አምላክ አይደለምና፤ በቅዱሳንም አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንዲህ ነው።
…የነቢያትም መናፍስት ለነቢያት ይገዛሉ፤ 
ዮሐንስ 5፡20 አብ ወልድን ይወዳልና፥ የሚያደርገውንም ሁሉ ያሳየዋል፤ 
እናንተም ትደነቁ ዘንድ ከዚህ የሚበልጥ ሥራ ያሳየዋል። 
------------------------------------------------- 

አልሹዐራ 26፡192-197 እርሱም (ቁርኣን) በእርግጥ ከዓለማት ጌታ 
የተወረደ ነው፡፡…የእስራኤል ልጆች ሊቃውንት የሚያውቁት መኾኑ 
ለእነርሱ (ለመካ ከሓዲዎች) ምልክት አይኾናቸውምን  
አል-ሰጅዳህ 41፡43 ካንተ በፊት ለነበሩት መልክተኞች የተባለው ቢጤ 
እንጅ ለአንተ ሌላ አይባልም፤ ጌታህ የምሕረት ባለቤትና የአሳማሚ ቅጣት 
ባለቤት ነው።  
አል-ሹራ 42፡15 ለዚህም (ድንጋጌ ሰዎችን) ጥራ፤ እንደታዘዝከውም ቀጥ 
በል፤ ዝንባሌዎቻቸውንም አትከተል፤ በላቸውም፦ ከመጽሐፍ አላህ 
ባወረደው ሁሉ አመንኩ፤ በመካከላችሁም ላስተካክል ታዘዝኩ፤ አላህ 
ጌታችን፣ ጌታችሁም ነው፤ ለኛ ሥራዎቻችን አልሉን ለናንተም 
ሥራዎቻችሁ አልሏችሁ፤ በኛና በናንተ መካከል ክርክር የለም፤ አላህ 
በመካከላችን ይሰበስባል። መመለሻም ወደርሱ ብቻ ነው።  

94. 
እግዚአብሔር እንደ ኢየሱስ ለመሐመድ ነቢይነቱን የሚያረጋግጡ ግልፅ 
ተዓምራትን ሰጥቶታልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ 5፡36 እኔ ግን ከዮሐንስ ምስክር የሚበልጥ ምስክር አለኝ፤ አብ 
ልፈጽመው የሰጠኝ ሥራ፥ ይህ የማደርገው ሥራ፥ አብ እንደ ላከኝ ስለ እኔ 
ይመሰክራልና። 
ዮሐንስ 14፡11 እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ እመኑኝ፤ ባይሆንስ 
ስለ ራሱ ስለ ሥራው እመኑኝ። 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡37-38 «ከጌታውም በእርሱ ላይ ለምን ተዓምር 
አልተወረደም» አሉ፡፡ «አላህ ተአምርን በማውረድ ላይ ቻይ ነው» በላቸው፡
፡ ግን አብዛኞቻቸው አያውቁም፡፡….ከተንቀሳቃሽም በምድር (የሚኼድ)፤ 
በሁለት ክንፎቹ የሚበርም በራሪ መሰሎቻችሁ ሕዝቦች እንጅ ሌላ 
አይደሉም፡፡ በመጽሐፉ ውስጥ ምንንም ነገር አልተውንም ከዚያም ወደ 
ጌታቸው ይሰበሰባሉ፡፡  
ዩኑስ 10፡20 በእርሱ ላይም ከጌታው የሆነች ተዓምር ለምን አትወረድለትም 
ይላሉ፡፡ «ሩቅ ነገርም ሁሉ የአላህ ብቻ ነው፡፡ ተጠባበቁም፤ እኔ ከናንተ ጋር 
ከሚጠባበቁት ነኝና» በላቸው፡፡  
 
 
 



95. 
መሐመድ እንደ ኢየሱስና እንደ ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ነቢያት የወደፊቱን 
የመናገር ትንቢታዊ ስጦታ ነበረውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አይ ቁርአን 
ዘዳግም 18፡22 ነቢዩ በእግዚአብሔር ስም በተናገረ ጊዜ የተናገረው ነገር 
ባይሆን ባይመጣም፥ ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረው ነው፤ ነቢዩ 
በድፍረቱ ተናግሮታል እርሱን አትፍራው። 
1 ሳሙኤል 9፡9 ዛሬ ነቢይ የሚባለው ቀድሞ ባለ ራእይ ይባል ነበርና 
አስቀድሞ በእስራኤል ዘንድ ሰው እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ሲሄድ፦ ኑ፥ 
ወደ ባለ ራእይ እንሂድ ይል ነበር። 
ኢሳይያስ 41፡22 ያምጡ፥ የሚሆነውንም ይንገሩን፤ ልብም እናደርግ ዘንድ 
ፍጻሜአቸውንም እናውቅ ዘንድ፥ የቀደሙት ነገሮች ምን እንደ ሆኑ ተናገሩ፥ 
የሚመጡትንም አሳዩን። 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡50 ለእናንተ የአላህ ግምጃ ቤቶች እኔ ዘንድ ናቸው 
አልልም፡፡ ሩቅንም አላውቅም፡፡ ለእናንተም እኔ መልአክ ነኝ አልልም፡፡ 
ወደእኔ የሚወርድልኝን እንጅ ሌላን አልከተልም» በላቸው፡፡ «ዕውርና 
የሚያይ ይስተካከላሉን አታስተነትኑምን» በላቸው፡፡  
አል-ሁጁራት49፡9 ከምእምናንም የሆኑ ሁለት ጭፍሮች ቢጋደሉ 
በመካከላቸው አስታርቁ፤ ከሁለቱ አንደኛይቱም በሌላይቱ ላይ ወሰን 
ብታልፍ ያችን ወሰን የምታልፈውን ወደ አላህ ት እዛዝ እስክትመለስ ድረስ 
ተጋደሉ፤ ብትመለስም በመካከላቸው በትክክል አስታርቁ፤ በነገሩ ሁሉ 
አስተካክሉም፤ አላህ አስተካካዩችን ይወዳልና።  

96. 
የአብረሃም አምላክ መሐመድ ጥቁሩን ድንጋይ መሳሙንና ለአሕዛብ 
ጣዖታት ክብር መስጠቱን ሊያፀድቅ ይችላልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘጸአት 20፡3-5 ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ።
…አትስገድላቸው፥ አታምልካቸውምም፤ በሚጠሉኝ እስከ ሦስተኛና እስከ 
አራተኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ፤ 
ነገሥት 19፡18 እኔም ከእስራኤል ጕልበታቸውን ለበኣል ያላንበረከኩትን 
ሁሉ፥ በአፋቸውም ያልሳሙትን ሁሉ፥ ሰባት ሺህ ሰዎች ለእኔ አስቀራለሁ። 
2 ቆሮንቶስ 6፡16 ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን 
መጋጠም አለው? እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና እንዲሁም 
እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል፦ በእነርሱ እኖራለሁ በመካከላቸውም 
እመላለሳለሁ፥ አምላካቸውም እሆናለሁ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡158 ሶፋና መርዋ ከአላህ (ትዕዛዝ መፈጸሚያ) ምልክቶች 
ናቸው፡፡ ቤቱን (ካዕባን) በሐጅ ወይም በዑምራህ ሥራ የጎበኘ ሰው 
በሁለቱ (መካከል) በመመላለሱ በርሱ ላይ ኃጢአት የለበትም፡፡ 
መልካምንም ሥራ በፈቃደኛነት የሠራ ሰው (አላህ ይመነዳዋል)፤ አላህ 
አመስጋኝ ዐዋቂ ነውና፡፡  
አል-ነጅም 53፡18-20 ከጌታው ታምራቶች ታላላቆቹን በእርግጥ አየ።…. 
ሦስተኛይቱንም አነስተኛዋን መናትን (1) (አያችሁን? የምትግገዟቸው ኃይል 
አላቸውን?) 
 
 



97. 
መሐመድ እንደ ማንኛውም ሰው ኃጢአተኛና ለኃጢአቱ ንስሐ መግባት 
የሚያስፈልገው ሰው ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
መክብብ 7፡20 በምድር ላይ መልካምን የሚሠራ ኃጢአትንም የማያደርግ 
ጻድቅ አይገኝምና። 
ማቴዎስ 3፡2 & 8 በዚያም ወራት መጥምቁ ዮሐንስ፦ መንግሥተ ሰማያት 
ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ መጣ።…..እንግዲህ 
ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ፤ 
ማቴዎስ 9፡12-13 ኢየሱስም ሰምቶ፦ ሕመምተኞች እንጂ ባለ ጤናዎች ባለ 
መድኃኒት አያስፈልጋቸውም፤…ነገር ግን ሄዳችሁ፦ ምሕረትን እወዳለሁ 
መሥዋዕትንም አይደለም ያለው ምን እንደ ሆነ ተማሩ፤ ኃጢአተኞችን ወደ 
ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁምና አላቸው። 
1 ዮሐንስ 1፡8 ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፥ እውነትም 
በእኛ ውስጥ የለም። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡106 አላህንም ምሕረትን ለምን፤ አላህ መሐሪ አዛኝ ነውና።  
ዩሱፍ 12፡53 ነፍሴንም (ከስሕተት) አላጠራም፤ ነፍስ ሁሉ፣ ጌታዬ 
የጠበቃት ካልሆነች በስተቀር በመጥፎ ነገር በእርግጥ አዛዥ ናትና፣ ጌታዬ 
በጣም መሐሪ አዛኝ ነው (አለ) ።  
ሙሐመድ 47፡19 እነሆ ከአላህ ሌላ አምላክ አለመኖሩን ዕወቅ፤ ስለ 
ስሕተትም ለምእመናንም ምሕረትን ለምን፤ አላህም መዘዋወሪያችሁን 
መርጊያችሁንም ያውቃል።  

98. 
መሐመድ የመጨረሻውና ታላቁ ነቢይ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዮሐንስ ራእይ 1፡1,8 &17 ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ 
ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በእርሱም 
የተገለጠው ይህ ነው፥ ኢየሱስም በመልአኩ ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ 
አመለከተ፥….ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ 
አምላክ፦ አልፋና ዖሜጋ እኔ ነኝ ይላል።…ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው 
ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅሁ። ቀኝ እጁንም ጫነብኝ እንዲህም አለኝ፦ 
አትፍራ፤ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ፥ 
ዮሐንስ ራእይ 22፡13,16 &20 አልፋና ዖሜጋ፥ ፊተኛውና ኋለኛው፥ 
መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ።….እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት 
ዘንድ ይህን እንዲመሰክርላችሁ መልአኬን ላክሁ። እኔ የዳዊት ሥርና ዘር 
ነኝ፥ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ።…..ይህን የሚመሰክር፦ አዎን፥ በቶሎ 
እመጣለሁ ይላል። አሜን፥ ጌታ ኢየሱስ ሆይ፥ ና። 
------------------------------------------------- 

አል- አሕዛብ33፡40 ሙሐመድ ከወንዶቻችሁ የአንድንም ሰው አባት 
አይደለም፤ ግን የአላህ መልክተኛና የንቢዮች መደምደሚያ ነው፤ አላህም 
በነገሩ ሁላ ዐዋቂ ነው።  
አል ፈትሕ 48፡28 እርሱ ያ መልክተኛውን በመሪ መጽሐፍና በውነተኛ 
ሃይማኖት፣ በውነተኛ ሃይማኖት ሁሉ ላይ ሊያልቀው የላከ ነው።  
 
 



ሰውና ኃጢአት 
99. 

አዳምና ሔዋን ኃጢአትን በሠሩ ጊዜ ሰው ከእግዚአብሔር ተለይቶ 
እንዲጠፋና ከእግዚአብሔር ቁጣ መዳን የሚያስፈልገው ፍጥረት እንዲሆን 
ምክንያት ሆነዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘፍጥረት 2፡16-17 እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንዲህ ብሎ አዘዘው፦ 
ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ፤….ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው 
ዛፍ አትብላ፤ ከእርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና። 
 ሮሜ 5፡12-19 ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ 
በኃጢአትም ሞት፥ እንደዚሁም ሁሉ ኃጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ 
ደረሰ፤…በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደ ሆኑ፥ እንዲሁ 
ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡35-38 «አደም ሆይ! አንተ ከነሚስትህ በገነት ተቀመጥ፤ 
ከርሷም በፈለጋችሁት ስፍራ በሰፊው ተመገቡ፤ ግን ይህችን ዛፍ አትቅረቡ፤ 
ከበደለኞች ትኾናላችሁና» አልንም፡፡…«ሁላችሁም ኾናችሁ ከርሷ ውረዱ፡፡ 
ከኔም የኾነ መመሪያ ቢመጣላችሁ ወዲያውኑ መመሪያዬን የተከተለ ሰው 
በነሱ ላይ ፍርሃት የለባቸውም፤ እነሱም አያዝኑም» አልናቸው፡፡ 

100. 
ሰዎች ከኃጢአተኛ ባሕርይ ጋር እንደሚወለዱ የሚናገሩ ጥቅሶች አሉን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ኢሳይያስ 64፡6 ሁላችን እንደ ርኩስ ሰው ሆነናል፥ ጽድቃችንም ሁሉ እንደ 
መርገም ጨርቅ ነው፤ ሁላችንም እንደ ቅጠል ረግፈናል፥ በደላችንም እንደ 
ነፋስ ወስዶናል። 
ኤርምያስ 13፡23 በውኑ ኢትዮጵያዊ መልኩን ወይስ ነብር ዝንጕርጕርነትን 
ይለውጥ ዘንድ ይችላልን? በዚያን ጊዜ ክፋትን የለመዳችሁ እናንተ ደግሞ 
በጎ ለማድረግ ትችላላችሁ። 
ኤርምያስ 17፡9 የሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ እጅግም ክፉ ነው፤ 
ማንስ ያውቀዋል? 
ሮሜ 23፡23 ሁሉ ኃጢአትን ሠርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር 
ጎድሎአቸዋል፤ 
------------------------------------------------- 

ጣሀ 20፡122 ከዚያም ጌታው መረጠው ከርሱም ጸጸቱን ተቀበለው 
መራውም።  
አል-ቲን 95፡4 ሰውን በጣም በአማረ አቋም ላይ ፈጠርነው።  
 

 



101. 
ነቢያትን ጨምሮ ሰዎች ሁሉ ኃጢአተኞች ናቸውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
1 ነገሥት 8፡46 የማይበድልም ሰው የለምና አንተን ቢበድሉ፥ ተቈጥተህም 
ለጠላቶቻቸው አሳልፈህ ብትሰጣቸው ሩቅ ወይም ቅርብ ወደ ሆነ ወደ 
ጠላቶች አገር ቢማረኩም፥ 
ዳዊት 130፡3 አቤቱ፥ ኃጢአትንስ ብትጠባበቅ፥ አቤቱ፥ ማን ይቆማል? 
ምሳሌ 20፡9 ልቤን አነጻሁ፥ ከኃጢአትም ጠራሁ የሚል ማን ነው? 
መክብብ 7፡20 በምድር ላይ መልካምን የሚሠራ ኃጢአትንም የማያደርግ 
ጻድቅ አይገኝምና። 
ሮሜ 3፡10 እንዲህ ተብሎ እንደ ተጻፈ፦ 
1 ዮሐንስ 1፡10 ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፥ እውነትም 
በእኛ ውስጥ የለም። 
------------------------------------------------- 

አል-ሒጅር 15፡23 እኛም ሕያው የምናደርግና የምንገድል እኛው ብቻ ነን፡፡ 
እኛም (ፍጡርን ሁሉ ) የምንወርስ (ቀሪ) ነን፡፡  
ኢብራሂም 14፡34 ከለመናችሁትም ሁሉ የሰጣችሁ ነው፤ የአላህን ጸጋ 
ብትቆጥሩ፣ አትዘልቋትም፤ ሰው በጣም በደለኛ ከሐዲ ነው።  
አል-ነሕል 16፡61 አላህም ሰዎችን በበደላቸው በያዛቸው ኖሮ፣ በርሷ 
(በምድር) ላይ ከተንቀሳቃሽ ምንንም ባልተወ ነበር፤ ግን እስከ ተወሰነ ጊዜ 
ድረስ ያቆያቸዋል፤ ጊዜያቸውም በመጣ ወቅት አንዲትን ሰዓት አይቆዩም፤ 
አይቀደሙምም።  
አልሹዐራ 26፡82 ያም በፍርዱ ቀን ኀጢአቴን ለእኔ ሊምር የምከጅለው 
ነው፡፡  
ሙሐመድ 47፡19 እነሆ ከአላህ ሌላ አምላክ አለመኖሩን ዕወቅ፤ ስለ 
ስሕተትም ለምእመናንም ምሕረትን ለምን፤ አላህም መዘዋወሪያችሁን 
መርጊያችሁንም ያውቃል።  

102. 
የኢየሱስ እናት ማርያም መለኮታዊ ማንነት ያላትና ወደ አምላክ የተጠጋጋ 
አክብሮት የሚገባት ናትን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አይ ቁርአን 
ኢሳይያስ 42፡8 እኔ እግዚአብሔር ነኝ ስሜ ይህ ነው፤ ክብሬን ለሌላ፥ 
ምስጋናዬንም ለተቀረጹ ምስሎች አልሰጥም። 
ዮሐንስ 2፡3-5 የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት፦ የወይን ጠጅ 
እኮ የላቸውም አለችው።…እናቱም ለአገልጋዮቹ፦ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ 
አለቻቸው። 
------------------------------------------------- 

አል-ኢስራእ 17፡23 ጌታህም (እንዲህ ሲል) አዘዘ፦ እርሱን እንጂ ሌላን 
አትገዙ፤ በወላጆቻችሁም መልካምን ሥሩ፤ በአንተ ዘንድ ሆነው አንዳቸው 
ወይም ሁለታቸው እርጅናን ቢደርሱ ፎህ አትበላቸው፤ አትገላምጣቸውም፤ 
ለነርሱም መልካምን ቃል ተናገራቸው።  
አል-ዛሪያት51፡56 ጋኔንንና ሰውን ሊገዙኝ እንጅ ለሌላ አልፈጠርኳቸውም።  
 
 



103. 
የሰው ኃጢአቱ ከእግዚአብሔር ይለየዋልን? በዚህም ምክንያት ኃጢአተኞች 
ገሃነም ይገባሉን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ሕዝቅኤል 18፡4 &20 እነሆ፥ ነፍሳት ሁሉ የእኔ ናቸው፤ የአባት ነፍስ የእኔ 
እንደ ሆነች ደግሞ የልጅ ነፍስ የእኔ ናት፤ ኃጢአት የምትሠራ ነፍስ እርስዋ 
ትሞታለች።….ኃጢአትን የምትሠራ ነፍስ እርስዋ ትሞታለች፤ ልጅ የአባቱን 
ኃጢአት አይሸከምም፥ አባትም የልጁን ኃጢአት አይሸከምም፤ የጻድቁ 
ጽድቅ በራሱ ላይ ይሆናል፥ የኃጢአተኛውም ኃጢአት በራሱ ላይ ይሆናል። 
ሉቃስ 12፡5 እኔ ግን የምትፈሩትን አሳያችኋለሁ፤ ከገደለ በኋላ ወደ ገሃነም 
ለመጣል ሥልጣን ያለውን ፍሩ። አዎን እላችኋለሁ፥ እርሱን ፍሩ። 
ዮሐንስ ራእይ 20፡13-15 ባሕርም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ፥ 
ሞትና ሲኦልም በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጡ፥ እያንዳንዱም እንደ 
ሥራው መጠን ተከፈለ።….በሕይወትም መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው 
ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ። 
------------------------------------------------- 
አል-አዕራፍ 7፡41 ለነርሱ ከገሃነም እሳት (በሥራቸው) ምንጣፍ 
ከበላያቸውም (የእሳት) መሸፈኛዎች አሏቸው፤ እንደዚሁ በደለኞችን 
እንቀጣለን።  
10፡27 ለእነዚያም ኃጢአቶችን ለሠሩት የኃጢኣቲቱ ቅጣት በብጤዋ 
አለቻቸው፡፡ ውርደትም ትሸፍናቸዋለች፡፡ ለእነሱ ከአላህ (ቅጣት) ጠባቂ 
የላቸውም፡፡ ፊቶቻቸው ከጨለመ ሌሊት ቁራጮች እንደ ተሸፈኑ ይኾናሉ፡፡ 
እነዚያ የእሳት ሰዎች ናቸው፡፡ እነርሱ በውስጧ ዘለዓለም ነዋሪዎች ናቸው፡፡  

104. 
ቅዱሱ እግዚአብሔር ጥቃቅን ኃጢአተኞችን ትኩረት ሰጥቶ እንደ ከባድ 
ይቆጥራቸዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 5፡9 እንግዲህ ከነዚህ ከሁሉ ካነሱት ትእዛዛት አንዲቱን የሚሽር 
ለሰውም እንዲሁ የሚያስተምር ማንም ሰው በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ 
ታናሽ ይባላል፤ የሚያደርግ ግን የሚያስተምርም ማንም ቢሆን እርሱ 
በመንግሥተ ሰማያት ታላቅ ይባላል። 
ማቴዎስ 12፡36 እኔ እላችኋለሁ፥ ሰዎች ስለሚናገሩት ስለ ከንቱ ነገር ሁሉ 
በፍርድ ቀን መልስ ይሰጡበታል፤ 
1 ቆሮንቶስ 5፡6 መመካታችሁ መልካም አይደለም። ጥቂት እርሾ ሊጡን 
ሁሉ እንዲያቦካ አታውቁምን? 
ያዕቆብ 2፡10 ሕግን ሁሉ የሚጠብቅ፥ ነገር ግን በአንዱ የሚሰናከል ማንም ቢኖር 
በሁሉ በደለኛ ይሆናል፤ አታመንዝር ያለው ደግሞ፦ አትግደል ብሎአልና፤ 
------------------------------------------------- 

አል- አሕዛብ 33፡5 ለአባቶቻቸው (በማስጠጋት) ጥሩዋቸው፤ እርሱ አላህ 
ዘንድ ትክክለኛ ነው፤ አባቶቻቸውንም ባታወቁ፣ በሃይማኖት 
ወንድሞቻቸሁና ዘመዶቻችሁ ናቸው፤ በርሱ በተሳሳታችሁበትም ነገርም 
በናንተ ላይ ሐጢያት የለባችሁም፤ ግን ልቦቻችሁ ዐዉቀው በሠሩት 
(ሐጢያት አለባችሁ) አላህም መሃሪ አዛኝ ነው።  
አል-ነጅም 53፡31-32 በሰማያት ያለውና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ነው። 
እነዚያን ያጠፉትን በሠሩት ሊቀጣ እነዚያን ያሳመሩትንም በመልካሚቱ 
(ገነት) ሊመነዳ (የጠመመውንና የቀናውን ያውቃል)።  
 
 



105. 
የሌባን እጅ መቁረጥ ትክክለኛ ቅጣት ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘጸአት 22፡1-4 ሰው በሬ ወይም በግ ቢሰርቅ፥ ቢያርደው ወይም 
ቢሸጠው፥ በበሬው ፋንታ አምስት በሬዎች፥ በበጉም ፋንታ አራት በጎች 
ይክፈል።…..የሰረቀው ደኅና ሆኖ በእጁ ቢገኝ፥ በሬም ወይም አህያ ወይም 
በግ ቢሆን፥ የሰረቀውን ያህል ሁለት እጥፍ ይክፈል። 
ምሳሌ 6፡30-31 ሌባ በተራበ ጊዜ ነፍሱን ሊያጠግብ ቢሰርቅ ሰዎች 
አይንቁትም፤…..ቢያዝም ሰባት እጥፍ ይከፍላል፥ በቤቱም ያለውን ሁሉ 
ይሰጣል። 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡38 ሰራቂውንና ሰራቂይቱንም በሠሩት ነገር ለቅጣት፣ 
ከአላህ የሆነን መቀጣጫ፣ እጆቻቸውን ቁረጡ፤ አላህም አሸናፊ ጥበበኛ 
ነው።  

106. 
አማኞች ራሳቸውን ለመጠበቅ አንዳንዴ መዋሸት ወይንም ሌሎችን 
ማታለል የችላሉን? (ተቂያ ወይንም ኪሥማ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ምሳሌ 6፡16-17 እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት ነገሮች ናቸው፥ 
ሰባትንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች፤….ትዕቢተኛ ዓይን፥ ሐሰተኛ ምላስ፥ 
ንጹሕን ደም የምታፈስስ እጅ፥ 
ሶፎንያስ 3፡13 የእስራኤል ቅሬታ ኃጢአትን አይሠሩም፥ ሐሰትንም 
አይናገሩም፥ በአፋቸውም ውስጥ ተንኰለኛ ምላስ አይገኝም፤ እነርሱም 
ይሰማራሉ፥ ይመሰጉማል፥ የሚያስፈራቸውም የለም። 
ኤፌሶን 4፡25 ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ፥ እርስ በርሳችን ብልቶች 
ሆነናልና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ። 
ዮሐንስ ራእይ 21፡8 &27 ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኵሳንም የነፍሰ 
ገዳዮችም የሴሰኛዎችም የአስማተኛዎችም ጣዖትንም የሚያመልኩ 
የሐሰተኛዎችም ሁሉ ዕድላቸው በዲንና በእሳት በሚቃጠል ባሕር ነው፤ 
ይኸውም ሁለተኛው ሞት ነው።…ለበጉም በሆነው በሕይወት 
መጽሐፍከተጻፉት በቀር፥ ጸያፍ ነገር ሁሉ ርኵሰትና ውሸትም የሚያደርግ 
ወደ እርስዋ ከቶ አይገባም። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡225 በመሐላዎቻችሁ በውድቁ (ሳታስቡ በምትምሉት) 
አላህ አይዛችሁም፡፡ ግን ልቦቻችሁ ባሰቡት ይይዛችኋል፡፡ አላህም በጣም 
መሐሪ ታጋሽ ነው፡፡  
አል- ተሕሪም 66፡2 አላህ ለናንተ የመሐሎቻችሁን መፍቻ ደነገገላችሁ፤ 
አላህም ረዳታችሁ ነው፤ እርሱም ዐዋቂው ጥበበኛው ነው።  
 

 



107. 
ግብረ ሰዶማዊነት የተከለከለና የከፋ ኃጢአት ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ዘሌዋውያን 18፡22 ከሴትም ጋር እንደምትተኛ ከወንድ ጋር አትተኛ፤ ጸያፍ 
ነገር ነውና። 
ዘሌዋውያን 20፡13 ማናቸውም ሰው ከሴት ጋር እንደሚተኛ ከወንድ ጋር ቢተኛ 
ሁለቱ ጸያፍ ነገር አድርገዋል ፈጽመው ይገደሉ፤ ደማቸው በላያቸው ነው። 
ሮሜ 1፡26-27 ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ 
ሰጣቸው፤ ሴቶቻቸውም ለባሕርያቸው የሚገባውን ሥራ ለባሕርያቸው 
በማይገባው ለወጡ፤…እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባሕርያቸው የሚገባውን 
ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ፤ 
ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው በስሕተታቸው የሚገባውን ብድራት 
በራሳቸው ተቀበሉ። 
------------------------------------------------- 

አል-አዕራፍ 7፡80-81 ሉጥንም ለሕዝቦቹ ባለ ጊዜ (አስታውስ)፤ አስቀያሚን 
ሥራ ትሰራላችሁን? በርሷ ከዓለማት አንድም አልቀደማችሁም።…..እናንተ 
ከሴቶች ሌላ ወንዶችን በመከጀል በእርግጥ ትመጡባቸዋላችሁ፤ በውነቱ 
እናንተ ወሰንን አላፊዎች ሕዝቦች ናችሁ።  
አል-ነምል 27፡54-55 ሉጥንም ለሕዝቦቹ ባለ ጊዜ (አስታውስ)፤ «እናንተ 
የምታዩ ስትኾኑ ፀያፍን ነገር ትሠራላችሁን…«እናንተ ከሴቶች አልፋችሁ 

108. 
ውርጃና ግድያ የተከለከሉና የከፉ ኃጢአቶች ናቸውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ዘፍጥረት 9፡6-7 የሰውን ደም የሚያፈስስ ሁሉ ደሙ ይፈስሳል፤ ሰውን 
በእግዚአብሔር መልክ ፈጥሮታልና።….እናንተም ብዙ፥ ተባዙ፤ በምድር ላይ 
ተዋለዱ፥ እርቡባትም። 
ዘጸአት 20፡13 አትግደል። 
ዘጸአት 21፡12 ሰው ሰውን ቢመታ ቢሞትም፥ እርሱ ፈጽሞ ይገደል። 
ምሳሌ 6፡16-17 እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት ነገሮች ናቸው፥ 
ሰባትንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች፤…ትዕቢተኛ ዓይን፥ ሐሰተኛ ምላስ፥ 
ንጹሕን ደም የምታፈስስ እጅ፥ 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡32 በዚህ ምክንያት በእስራኤል ልጆች ላይ እነሆ ያለ ነፍስ 
(መግደል)፣ ወይም በምድር ላይ ያለማጥፋት ነፍስን የገደለ ሰው፣ ሰዎቹን 
ሁሉ እንደገደለ ነው። ሕያው ያደረጋትም ሰው፣ ሰዎቹን ሁሉ ሕያው 
እንዳደረገ ነው፣ ማለትን ጻፍን፤ መልክተኞቻችንም በግልጽ ተአምራት 
በእርግጥ መጡዋቸው፤ ከዚያም ከዚህ በኋላ ከነሱ ብዙዎቹ በምድር ላይ 
ወሰንን አላፊዎች ናቸው።  
አል-ኢስራእ 17፡31 ልጆቻችሁንም ድኽነትን በመፍራት አትግደሉ፤ እኛ 
እንመግባቸዋለን፣ (እናንተንም እንመግባለን)፤ እነሱን መግደል ኃጢአት ነውና።  
 
 



109. 
የኃጢአት ቅጣት “መልካም ሥራዎችን” በመሥራት ይሰረዛልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሮሜ 3፡28 ሰው ያለ ሕግ ሥራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለንና። 
ገላትያ 3፡11 ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎአልና ማንም በእግዚአብሔር 
ፊት በሕግ እንዳይጸድቅ ግልጥ ነው። 
ቲቶ 3፡5-6 እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና 
በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ፥ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለ 
ነበረው ሥራ አይደለም፤….ያን መንፈስም፥ በጸጋው ጸድቀን በዘላለም 
ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን፥ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ 
በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው። 
ያዕቆብ 2፡10 ሕግን ሁሉ የሚጠብቅ፥ ነገር ግን በአንዱ የሚሰናከል ማንም 
ቢኖር በሁሉ በደለኛ ይሆናል፤ አታመንዝር ያለው ደግሞ፦ አትግደል 
ብሎአልና፡፡ 
------------------------------------------------- 

ሁድ 11፡114 ሶላትንም በቀን ጫፎች፤ (1) ከሌሊትም ክፍሎች ፈጽም፤ 
መልካም ሥራዎች ኅጢአቶችን ያስወግዳሉና፤ ይህ ለተገሣጮች ግሣጤ 
ነው። (1) ጥዋትና ከቀትር በኋላ 
አል-ዐንከቡት 29፡7 እነዚያም ያመኑ፤ መልካሞችንም የሠሩ መጥፎዎቹም 
ሥራዎቻቸውን ከነሱ ላይ እናብላቸዋለን፤ በዚያም ይሠሩት በነበሩት 
መልካም ሥራ በእርግጥ እንመነዳቸዋለን።  
አል-ነጅም 53፡32 (እነርሱ) እነዚያ የኃጢያትን ታላላቆችና አስጠያፊዎቹን 
የሚርቁ ናቸው፤ ግን ትናንሾቹ የሚማሩ ናቸው። ጌታህ ምሕረተ ሰፊ ነውና፤ 
ከምድር በፈጠራችሁ ጊዜ እናንተም በእናቶቻችሁ ሆዶች ውስጥ ሽሎች 
በሆናችሁ ጊዜ፣ እርሱ በናንተ (ሁነታ) ዐዋቂ ነው። ነፍሶቻችሁንም 
አታወድሱ እርሱ የሚፈራውን ሰው ዐዋቂ ነው። 

ድነት 
110. 

ሰው “ክርስቲያን” ወይንም “ሙስሊም” ሆኖ ይወለዳልን? 
መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 

ዮሐንስ 1፡12-13 ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ 
የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው፤…..እነርሱም 
ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ 
ፈቃድ አልተወለዱም። 
ዮሐንስ 3፡5 ኢየሱስም መለሰ፥ እንዲህ ሲል፦ እውነት እውነት እልሃለሁ፥ 
ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት 
ሊገባ አይችልም። 
1 የጴጥሮስ 1፡23 ግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፥ 
በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው 
እንጂ። 
------------------------------------------------- 

አል-ካፊሩን 109፡1-6 በላቸው፦ እላንተ ከሐዲዎች ሆይ፣ …ለናንተ 
ሃይማኖታችሁ አላችሁ፤ ለኔም ሃይማኖቴ አለኝ።  
 
 



111. 
የሰው መዳን በመልካም ሥራው ላይ የተደገፈ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሮሜ 4፡2 አብርሃም በሥራ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለውና፥ ነገር ግን 
በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም። 
ኤፌሶን 2፡8-9 ጸጋው በእምነት አድኖአችኋልና፤ ይህም የእግዚአብሔር 
ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፤ 
ማንም እንዳይመካ ከሥራ አይደለም። 
ቲቶ 3፡4-5 ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን 
መውደዱ በተገለጠ ጊዜ፥…እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው 
መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ፥ እኛ ስላደረግነው 
በጽድቅ ስለ ነበረው ሥራ አይደለም፤ 
-------------------------------------------------

ሁድ 11፡114 ሶላትንም በቀን ጫፎች፤ (1) ከሌሊትም ክፍሎች ፈጽም፤ 
መልካም ሥራዎች ኅጢአቶችን ያስወግዳሉና፤ ይህ ለተገሣጮች ግሣጤ 
ነው። (1) ጥዋትና ከቀትር በኋላ 
አል-ዐንከቡት 29፡7 እነዚያም ያመኑ፤ መልካሞችንም የሠሩ መጥፎዎቹም 
ሥራዎቻቸውን ከነሱ ላይ እናብላቸዋለን፤ በዚያም ይሠሩት በነበሩት 
መልካም ሥራ በእርግጥ እንመነዳቸዋለን።  

112. 
ከኃጢአት ለመዳን እግዚአብሔር የሚሰጠው ይቅርታ ሁል ጊዜ የደም 
መሥዋዕትን በማቅረብ ላይ የተመሠረተ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘሌዋውያን 17፡11 የሥጋ ሕይወት በደሙ ውስጥ ነውና፤ ደሙም ከሕይወቱ 
የተነሣ ያስተሰርያልና በመሠዊያው ላይ ለነፍሳችሁ ማስተስረያ ይሆን ዘንድ 
እኔ ለእናንተ ሰጠሁት። 
ዕብራውያን 9፡12-22 የዘላለምን ቤዛነት አግኝቶ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ወደ ቅድስት 
በገዛ ደሙ ገባ እንጂ በፍየሎችና በጥጆች ደም አይደለም።…እንደ ሕጉም 
ከጥቂቶች በቀር ነገር ሁሉ በደም ይነጻል፥ ደምም ሳይፈስ ስርየት የለም። 
-------------------------------------------------

አል-በቀራህ 2፡48 (ማንኛዋ) ነፍስም ከ(ሌላዋ) ነፍስ ምንንም 
የማትመነዳበትን፣ ከርሷም ምልጃን የማይቀበሉባትን፣ ከርሷም ቤዛ 
የማይያዝበትን፣ እነርሱም የማይረዱበትን ቀን ተጠንቀቁ፡፡  
አል-ሐጅ 22፡37 አላህን ሰጋዎቿም ደሞቿም ፈጽሞ አየደርስውም፤ ግን 
ከናንተ የሆነው ፍራቻ ይደርስዋል፤ እንደዚሁ አላህን በመራችሁ ላይ 
ልታከብሩት ለናንተ ገራት በጎ ሠሪዎችንም አብስር።  
 

 



113. 
የእግዚአብሔርን የይቅርታ ስጦታ መቀበል የምንችለው በፈሰሰልን 
የእግዚአብሔር በግ የደም ቤዛነት አማካይነት ብቻ ነውን? (ኢየሱስ 
ክርስቶስ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ 1፡29 በነገው ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ 
አለ፦ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። 
ሮሜ 3፡24-28 በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው 
በጸጋው ይጸድቃሉ።…..ሰው ያለ ሕግ ሥራ በእምነት እንዲጸድቅ 
እንቆጥራለንና። 
ኤፌሶን 1፡17 በውድ ልጁም፥ እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን፥ በደሙ 
የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት። 
ኤፌሶን 2፡8 ጸጋው በእምነት አድኖአችኋልና፤ ይህም የእግዚአብሔር 
ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፤ 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡164 በላቸው «እርሱ (አላህ) የሁሉ ጌታ ሲኾን ከአላህ በቀር 
ሌላን ጌታ እፈልጋለሁን ነፍስም ሁሉ በራሷ ላይ እንጅ (ክፉን) አትሠራም፡
፡ ተሸካሚም (ነፍስ) የሌላይቱን ሸክም (ኃጢአት) አትሸከምም፡፡ ከዚያም 
መመለሻችሁ ወደ ጌታችሁ ነው፡፡ ወዲያውም በእርሱ ትለያዩበት 
የነበራችሁትን ሁሉ ይነገራችኋል፡፡»  
አል-ኢስራእ 17፡15 የተመራ ሰው የሚመራው ለራሱ ብቻ ነው፤ የተሳሳተም 
ሰው፣ የሚሳሳተው (ጉዳቱ) በርሷ ላይ ነው፤ ተሸካሚም (ነፍስ፣) 
የሌላይቱን ኃጢአት አትሸከምም፤ መልክተኛንም እስከምንልክ ድረስ 
የምንቀጣ አይደለንም።  
አል-ነጅም 53፡38 (እርሱም ኃጢአት) ተሸካሚ ነፍስ የሌላይቱን ነፍስ 
ኃጢአት አትሸከምም። 

114. 
አንድ ሰው የዘላለምን ሕይወት እንዲወርስ አስቀድሞ የኢየሱስ ክርስቶስን 
ወንጌል ሰምቶ መረዳትና እግዚአብሔር የዓለም አዳኝ አድርጎ እንደላከው 
ማመን ይኖርበታልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ሮሜ 10፡9-10 &17 ኢየሱስ ጌታ እንደ ሆነ በአፍህ ብትመሰክር 
እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሣው በልብህ ብታምን ትድናለህና፤…ሰው 
በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናልና።…እንግዲያስ እምነት 
ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡119-120 እኛ አብሳሪና አስፈራሪ ኾነህ በውነት ላክንህ፡፡ 
ከእሳትም ጓዶች አትጠየቅም፡፡…አይሁዶችና ክርስቲያኖችም 
ሃይማኖታቸውን እስከምትከተል ድረስ ካንተ ፈጽሞ አይወዱም፡፡ «የአላህ 
መምራት (ትክክለኛው) መምራት እርሱ ብቻ ነው» በላቸው፡፡ ከዚያም 
እውቀቱ ከመጣልህ በኋላ ዝንባሌያቸውን ብትከተል ለአንተ ከአላህ 
(የሚከለክልልህ) ዘመድና ረዳት ምንም የለህም 
 
 



115. 
አንድ ሰው ኃጢአቱ ተሰርዮ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዲወርስ 
ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ አዳኙ ማመን ግዴታ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ 11፡25 ኢየሱስም፦ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፤ የሚያምንብኝ 
ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል፤ 
ዮሐንስ 14፡6 ኢየሱስም፦ እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ 
በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። 
ዮሐንስ 17፡3 እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንህ አንተን የላክኸውንም ኢየሱስ 
ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን  3፡19-20 አላህ ዘንድ (የተወደደ) ሃይማኖት ኢስላም ብቻ 
ነዉ፣ እነዚያም መጽሐፉን የተሰጡት ሰዎች በመካከላቸዉ ላለዉ ምቀኝነት 
እዉቀቱ ከመጣላቸዉ በኋላ እንጅ አልተለያዩም፤ በአላህም አንቀጾች 
የሚክድ አላህ ምርመራዉ ፈጣን ነዉ…ቢከራከሩህም፡- ፊቴን ለአላህ 
ሰጠሁ፤ የተከተሉኝም ሰዎች (እንደዚሁ ለአላህ ሰጡ) በላቸዉ፤ ለእነዚያም 
መጽሐፍን ለተሰጡት ሰዎችና ለመሀይሞቹ፦ሰለችማሁን? በላቸዉ፤ 
ቢሰልሙም በእርገጥ ተመሩ እምቢ ቢሉም በአንተ ላይ ያለበህ ማድረስ 
ብቻ ነዉ፡፡ አላህም ባሮቹን ተመልካች ነው፡፡  

116. 
የውኀ ጥምቀት ዛሬም ከአማኝ ይጠበቃልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 28፡19-10 እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና 
በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፥ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ 
እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፤ እነሆም እኔ 
እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። 
ማርቆስ 16፡16 ያመነ የተጠመቀም ይድናል፥ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። 
ሐዋርያት ሥራ 2፡38 ጴጥሮስም፦ ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ 
ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅዱስንም 
ስጦታ ትቀበላላችሁ። 
ሐዋርያት ሥራ 22፡16 አሁንስ ለምን ትዘገያለህ? ተነሣና ስሙን እየጠራህ 
ተጠመቅ ከኃጢአትህም ታጠብ። 
-------------------------------------------------  
በቁርአን ውስጥ ስለ ውሃ ጥምቀት የሚናገሩት ጥቅሶች የሉም. 
 

 



117. 
መገረዝ ዛሬም ከወንድ አማኝ ይጠበቃልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
1 ቆሮንቶስ 7፡18 &20 ማንም ተገርዞ ሳለ ተጠርቶ እንደ ሆነ፥ ወደ 
አለመገረዝ አይመለስ፤ ማንም ሳይገረዝ ተጠርቶ እንደ ሆነ አይገረዝ።
….እያንዳንዱ በተጠራበት መጠራት እንደዚሁ ይኑር። 
ገላትያ 5፡12 የሚያውኩአችሁ ይቆረጡ። 
ገላትያ 5፡6 በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ፥ በፍቅር የሚሠራ እምነት እንጂ 
መገረዝ ቢሆን ወይም አለመገረዝ አይጠቅምምና። 
------------------------------------------------- 

አል-ነሕል 16፡123 ከዚያም ወደ አንተ የኢብራሂምን ሃይማኖት ቀጥተኛ 
ሲሆን ተከተል፤ ከአጋሪዎቹም አልነበረም ማለትን አወረድን።  
በእስላም ግርዘት የአብርሃም ሃይማኖት ክፍል ነው, እናም ይህም 
በሙስሊሞች ላይ እንደ አስገዳጅ እንደሆነ ተደርጎ ይቆጠራል. ይህ ደግሞ 
በሐዲት ውስጥም ይታያል-ቡካሪ 1252, ፋጢዓት አል-ባሪ 6 388; እና 
ሙስሊም 6: 2370. 

118. 
አማኞች እንዲቀደሱ የሚያስተምሩ ጥቅሶች አሉን? ቅድስናስ ወደ ገነት 
ለመግባት ቅድመ ሁኔታ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘሌዋውያን 11፡44 እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና፤ ሰውነታችሁን 
ቀድሱ፥ ቅዱሳንም ሁኑ፥ እኔ ቅዱስ ነኝና፤ በምድርም ላይ በሚሳብ 
ተንቀሳቃሽ ሁሉ ሰውነታችሁን አታርክሱ። 
1 ቆሮንቶስ 3፡16-17 የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደ ሆናችሁ 
የእግዚአብሔርም መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን?... ማንም 
የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል፤ 
የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና፥ ያውም እናንተ ናችሁ። 
ዕብራውያን 12፡14 ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ ትቀደሱም ዘንድ 
ፈልጉ፥ ያለ እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና። 
1 የጴጥሮስ 1፡15-16 ዳሩ ግን፦ እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለ ተጻፈ 
የጠራችሁ ቅዱስ እንደ ሆነ እናንተ ደግሞ በኑሮአችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። 
ዮሐንስ ራእይ 22፡11 ዓመፀኛው ወደ ፊት ያምፅ፥ ርኵሱም ወደ ፊት 
ይርከስ፥ ጻድቁም ወደ ፊት ጽድቅ ያድርግ፥ ቅዱሱም ወደፊት ይቀደስ አለ። 
-------------------------------------------------  
በቁርአን ውስጥ ሰዎች የሚቀደሱ እንዲሆኑ ወይንም ቅዱስ መሆንን 
የሚያመለክቱ የቁርአን ጥቅሶች የሉም. 
 

 



119. 
ሰዎች የእግዚአብሔር ልጆች ለመሆን በራሳቸው ነፃ ፈቃድ መምረጥ 
ይችላሉን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ 1፡12 ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ 
የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው፤ 
ሮሜ 8፡14 & 16 በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ 
የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና።…የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ 
መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል። 
ገላትያ 3፡26 በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር 
ልጆች ናችሁና፤ 
ዕብራውያን 12፡5-6 እንደ ልጆችም ከእናንተ ጋር፦ ልጄ ሆይ፥ የጌታን 
ቅጣት አታቅልል፥ በሚገሥጽህም ጊዜ አትድከም፤ ጌታ የሚወደውን 
ይቀጣዋልና፥ የሚቀበለውንም ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል ብሎ የሚነጋገረውን 
ምክር ረስታችኋል። 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡18 ይሁዶችና ክርስቲያኖችም እኛ የአላህ ልጆችና ወዳጆቹ 
ነን አሉ። ታዲያ በኀጢአቶቻችሁ ለምን ያሰቃያችኋል? አይደላችሁም 
እናንተ ከፈጠራችሁ ሰዎች ናችሁ፣ በላቸው፤ ለሚሻው ሰው ይምራል፤ 
የሚሻውንም ሰው ይቀጣል፤ የሰማያትና የምድርም በመካከላቸውም ያለው 
ሁሉ ንግሥና የአላህ ብቻ ነው። መመለሻም ወደርሱ ብቻ ነው።  

120. 
የሰዎች ፍፃሜ መቶ በመቶ አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተደነገገ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘዳግም 11፡26-27 እነሆ፥ እኔ ዛሬ በፊታችሁ በረከትንና መርገምን 
አኖራለሁ፤…..በረከትም፥ እኔ ዛሬ ለእናንተ የማዝዘውን የአምላካችሁን 
የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ብትሰሙ፤ 
ዘዳግም 30፡19 በፊታችሁ ሕይወትንና ሞትን በረከትንና መርገምን 
እንዳስቀመጥሁ እኔ ዛሬ ሰማይንና ምድርን በአንተ ላይ አስመሰክራለሁ፤ 
እንግዲህ አንተና ዘርህ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ሕይወትን ምረጥ፤ 
ኢያሱ 24፡15 እግዚአብሔርንም ማምለክ ክፉ መስሎ ቢታያችሁ፥ 
አባቶቻችሁ በወንዝ ማዶ ሳሉ ያመለኩአቸውን አማልክት ወይም 
በምድራቸው ያላችሁባቸውን የአሞራውያንን አማልክት ታመልኩ እንደ 
ሆነ፥ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ። እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን 
እናመልካለን። 
------------------------------------------------- 

አል-ተውባህ 9፡51 አላህ ለኛ የጻፈልን (ጥቅም) እንጂ ሌላ አይነካንም እርሱ 
ረዳታችን ነው በአላህ ላይም ምእምናን ይመኩ በላቸዉ።  
አልቀሶስ 28፡68 ጌታህም የሚሻውን ይፈጥራል፤ ይመርጣልም፡፡ ለእነርሱ 
(ለሰዎቹ) ምርጫ የላቸውም፡፡ አላህ ከማይግገባው ሁሉ ጠራ፡፡ 
ከሚያጋሯቸውም ላቀ፡፡  
አል- አሕዛብ 33፡38 በነቢዩ ላይ አላህ ለርሱ በፈረደው ነገር ምንም ችግር 
ሊኖርበት አይገባም፤ በነዚያ ከዚያ በፊት ባለፉት (ነቢያት) ፥ አላህ የነገረው 
የአላህን ትእዛዝ የተፈረደ ፍርድ ነው።  
 
 



121. 
እግዚአብሔር ሚዛን ተጠቅሞ የሰዎችን መልካምና ክፉ ሥራ በመመዘን 
ወደ ገነት ወይንም ወደ ገሃነም እንዲሄዱ ይወስናልን? (ቴራዚ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ኤፌሶን 2፡8-9 ጸጋው በእምነት አድኖአችኋልና፤ ይህም የእግዚአብሔር 
ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፤…ማንም እንዳይመካ ከሥራ 
አይደለም። 
ቲቶ 3፡4-5 ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን 
መውደዱ በተገለጠ ጊዜ፥…እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው 
መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ፥ እኛ ስላደረግነው 
በጽድቅ ስለ ነበረው ሥራ አይደለም፤ 
------------------------------------------------- 

አል-አዕራፍ 7፡8-9 ትክክለኛው ሚዛን የዛን ቀን ነው፤ ሚዛኖቻቸው 
የከበዱላቸው ሰዎችም እነዚያ እነርሱ የፈለጉትን ያገኙ ናቸው።…… 
ሚዛኖቻቸው የቀለሉባቸው ሰዎችም እነዚያ እነርሱ ታአምራቶቻችንን 
ይክዱ በነበሩት ምክንያት ነፍሶቻቸውን ያከሰሩ ናቸው።  
አል-ሙእሚኑን 23፡102-103 ሚዛኖቹም የከበዱለት ሰው እነዚያ እነርሱ 
ፍላጎታቸውን ያገኙ ናቸው፡፡………..ሚዛኖቹም የቀለሉበት ሰው እነዚያ 
እነርሱ ነፍሶቻቸውን ያከሰሩ ናቸው፡፡ በገሀነም ውስጥ ዘመውታሪዎች 
ናቸው፡፡   

122. 
ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ይገባ ዘንድ “ዳግመኛ በመንፈስ 
መወለድ” የስፈልገዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዮሐንስ 1፡12-13 ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ 
የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው፤...እነርሱም 
ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ 
ፈቃድ አልተወለዱም። 
ዮሐንስ 3፡3 ኢየሱስም መልሶ፦ እውነት እውነት እልሃለሁ፥ ሰው ዳግመኛ 
ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው። 
2 ቆሮንቶስ 5፡17 ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ 
አሮጌው ነገር አልፎአል፤ እነሆ፥ ሁሉም አዲስ ሆኖአል። 
1 የጴጥሮስ 1፡23 ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፥ 
በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው 
እንጂ። 
------------------------------------------------- 
ቁርአን መንፈሳዊ ዳግም መወለድ እንደሚያስፈልግ ወይም "ዳግመኛ 
መወለድ" ምንም የሚናገረው ነገር የለም. 
 

 



123. 
እግዚአብሔር በክርስቶስ ለሚያምኑት ሁሉ ገነት እንደሚገቡ ተስፋን 
ሰጥቷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ዮሐንስ 3፡36 በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፤ በልጁ የማያምን 
ግን የእግዚአብሔር ቍጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይም። 
ዮሐንስ 5፡24 እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም 
የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፥ ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ 
ወደ ፍርድ አይመጣም። 
------------------------------------------------- 

3፡55 & 113-115 አላህም ባለ ጊዜ (አስታውስ)፤ ዒሳ ሆይ! እኔ ወሳጂህ፣ ወደ እኔም 
አንሺህ ነኝ፤ ከነዚያም ከካዱት ሰዎች አጥሪህ ነኝ፤*** እነዚያንም የተከተሉህን 
እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ፥ ከነዚያ ከካዱት በላይ አድራጊ ነኝ፤ ከዚያም 
መመለሻችሁ ወደኔ ነዉ፤ በርሱ ትለያዩበትም በነበራችሁት ነገር በመካከላችሁ 
እፈርዳለሁ። *** ከጉርብትናቸው አራቂህ ነኝ……….(የመጽሐፉ ሰዎች ሁሉ) እኩል 
አይደሉም፤ ከመጽሐፉ ሰዎች ቀጥ ያሉ በሌሊት ሰዓቶች እነርሱ የሚሰግዱ ሆነዉ 
የአላህን አንቀጾች የሚያነቡ፣ ሕዝቦች አሉ። …ከበጐ ሥራ ማንኛውንም ቢሠሩ፣ 
አይካዱትም አላህም ጥንቁቆቹን ዐዋቂ ነዉ።  
5፡117&69 በርሱ ያዘዝከኝ ቃል ጌታዬንና ጌታችሁን አላህን ተገዙ ማለትን እንጂ 
ለነርሱ ሌላ አላልኩም፤ በውስጣቸውም እስካለሁ ድረስ በነርሱ ላይ ተጠባባቂ 
ነበርኩ፤ በተሞላኸኝም ጊዜ፣ (ባነሳኸኝም ጊዜ) አንተ በነሱ ላይ ተጠባባቂ ነበርክ፤ 
አንተም በነገሩ ሁሉ ዐዋቂ ነህ። …እነዚያ ያመኑና እነዚያም ይሁዳውያን የኾኑ፣ 
ሳቢያኖችም ክርስቲያኖችም፣ (ከነርሱ) በአላህና በመጨረሻው ቀን ያመነና መልካምን 
ሥራ የሠራ ሰው፣ በነርሱ ላይ ፍርሃት የለባቸውም፤ እነርሱም አያዝኑም።  

መጻዒ ነገሮች 
124. 

“ነቢይ” እና “ትንቢት” የሚሉት ቃላት መጻዒ ነገሮችን የማወቅ ስጦታ 
ላላቸው ሰዎች የዋሉ ናቸውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
1 ሳሙኤል 9፡9 ዛሬ ነቢይ የሚባለው ቀድሞ ባለ ራእይ ይባል ነበርና 
አስቀድሞ በእስራኤል ዘንድ ሰው እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ሲሄድ፦ ኑ፥ 
ወደ ባለ ራእይ እንሂድ ይል ነበር። 
ዮሐንስ ራእይ 19፡10 ልሰግድለትም በእግሩ ፊት ተደፋሁ። እርሱም፦ 
እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፤ ከአንተ ጋር የኢየሱስም ምስክር ካላቸው 
ከወንድሞችህ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ፤ ለእግዚአብሔር ስገድ፤ የኢየሱስ 
ምስክር የትንቢት መንፈስ ነውና አለኝ። 
------------------------------------------------- 
አል-አዕራፍ 7፡158 & 188 መልክተኛው እመኑ፤ ቅንንም መንገድ ትመሩ ዘንድ 
ተከተሉት። …አላህ የሻውን በስተቀር ለራሴ ጥቅምንም፣ ጉዳትንም፣ ማምጣት 
አልችልም፣ ሩቅንም (ምስጢር) የማውቅ በነበርኩ ኖሮ ከመልካም ነገር ባበዛሁና 
ክፉም ነገር ባልነካኝ ነበር፤ እኔ ለሚያምኑ ሕዝቦች አስፈራሪና አብሳሪ እንጂ ሌላ 
አይደለሁም በላቸው።  
አል-አሕቃፍ 46፡9 ከመልክተኞች ብጤ የሌለኝ አይደለሁም በኔም 
በናንተም ምን እንደሚሠራም አላውቅም ወደኔ የሚወረደውን እጅግ ሌላን 
አልከተልም እኔም ግልጽ አስፈራሪ እንጅ ሌላ አይደለሁም በላቸው ፡፡  
 
 



125. 
ስለ ዓለም ፍፃሜ በስፋትና በዝርዝር ተነግሯልን? (ነገረ ፍጻሜ / ገይብ 
ሐበር) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 24፡3, 14&25 እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ፥ ደቀ 
መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው፦ ንገረን፥ ይህ መቼ ይሆናል? 
የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድር ነው? አሉት።
….ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም 
ሁሉ ይሰበካል፥ በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል።…እነሆ፥ አስቀድሜ 
ነገርኋችሁ። 
ዮሐንስ ራእይ 1፡1 ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ ያሳይ 
ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በእርሱም የተገለጠው ይህ 
ነው፥ ኢየሱስም በመልአኩ ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ አመለከተ፥ 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡50 «ለእናንተ የአላህ ግምጃ ቤቶች እኔ ዘንድ ናቸው 
አልልም፡፡ ሩቅንም አላውቅም፡፡ ለእናንተም እኔ መልአክ ነኝ አልልም፡፡ 
ወደእኔ 

126. 
አደገኛ የሆነ ሰይጣናዊ ገዢ በመጨረሻው ዘመን በመምጣት ዓለምን 
እንደሚገዛ የተነገሩ ጥቅሶች አሉን? (የክርስቶስ ተቃዋሚ / መሕዲ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 24፡21-25 በዚያን ጊዜ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ 
ያልሆነ እንግዲህም ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናልና።….እነሆ፥ 
አስቀድሜ ነገርኋችሁ። 
2 ተሰሎንቄ 2፡7-9 የዓመፅ ምሥጢር አሁን ይሠራልና፤ ብቻ ከመንገድ 
እስኪወገድ ድረስ አሁን የሚከለክል አለ።…ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር 
ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ፥ የእርሱ መምጣት በተአምራት ሁሉና በምልክቶች 
በሐሰተኞች ድንቆችም በዓመፅም መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሠራር 
ነው። 
1 ዮሐንስ 2፡18 ልጆች ሆይ፥ መጨረሻው ሰዓት ነው፥ የክርስቶስም 
ተቃዋሚ ይመጣ ዘንድ እንደ ሰማችሁ አሁን እንኳ ብዙዎች የክርስቶስ 
ተቃዋሚዎች ተነሥተዋል፤ ስለዚህም መጨረሻው ሰዓት እንደ ሆነ 
እናውቃለን። 
ዮሐንስ ራእይ 6፡1-2 በጉም ከሰባቱ ማኅተም አንዱን በፈታ ጊዜ አየሁ፥ 
ከአራቱም እንስሶች አንዱ ነጐድጓድ በሚመስል ድምፅ፦ መጥተህ እይ ሲል 
ሰማሁ።….አየሁም፥ እነሆም፥ አምባላይ ፈረስ ወጣ፥ በእርሱም ላይ 
የተቀመጠው ቀስት ነበረው፥ አክሊልም ተሰጠው፥ ድልም እየነሣ ወጣ ድል 
ለመንሣት። 
------------------------------------------------- 

ቁርአን ስለ ፀረ ክርስቶስ ወይም መሐዲ መምጣት አይጠቅስም. 
 

 
 



127. 
እግዚአብሔር ሙታንን በማስነሳት ወደ ገነትና ወደ ገሃነም የሚገቡት እነ 
ማን እንደሆኑ ፍርድ የሚሰጥበት ቀን አለን? (አሒረት ጉኑ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ዕብራውያን 9፡27 ለሰዎችም አንድ ጊዜ መሞት ከእርሱ በኋላም ፍርድ 
እንደ ተመደበባቸው፥ 
2 የጴጥሮስ 2፡9 ጌታ እግዚአብሔርን የሚያመልኩትን ከፈተና እንዴት 
እንዲያድን፥ በደለኞችንም ይልቁንም በርኵስ ምኞት የሥጋን 
ፍትወትእየተከተሉ የሚመላለሱትን ጌትነትንም የሚንቁትን እየቀጣቸው 
ለፍርድ ቀን እንዴት እንዲጠብቅ ያውቃል። ደፋሮችና ኵሩዎች ሆነው 
ሥልጣን ያላቸውን ሲሳደ ቡ አይንቀጠቀጡም፤ 
ዮሐንስ ራእይ 20፡11-15 ታላቅና ነጭ ዙፋንን በእርሱም ላይ የተቀመጠውን አየሁ፥ 
ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ ስፍራም አልተገኘላቸውም።….በሕይወትም 
መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡113 እነርሱ መጽሐፉን የሚያነቡ ሲኾኑ አይሁዶች፡- ክርስቲያኖች 
በምንም ላይ አይደሉም አሉ፡፡ ክርስቲያኖችም፡- አይሁዶች በምንም ላይ አይደሉም 
አሉ፡፡ እንደዚሁ እነዚያ የማያውቁት (አጋሪዎች) የንግግራቸውን ብጤ አሉ፡፡ አላህም 
በዚያ በርሱ ይለያዩበት በነበሩት ነገር በትንሣኤ ቀን በመካከላቸው ይፈርዳል፡፡  
አሊ-ዒምራን 3፡185 ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ናት፤ ምንዳዎቻችሁንም 
የምትሞሉት በትንሣኤ ቀን ብቻ ነዉ። ከእሳትም የተራቀና ገነትን የተገባ*** 
ሰዉ፣ በእርግጥ ምኞቱን አገኘ ቅርቢቱም ሕይወት የመታለያ መሣሪያ እንጅ 
ሌላ አይደለችም። ** የምትሰጡት *** እንዲገባ የተደረገ  

128. 
ሁሉም ሰው በስቃይ የተወሰነ ጊዜ ገሃነም ውስጥ ማሳለፍ ይኖርበታልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዮሐንስ 5፡24 እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም 
የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፥ ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ 
ወደ ፍርድ አይመጣም። 
ሮሜ 8፡1 እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኵነኔ የለባቸውም። 
1 ተሰሎንቄ 5፡9 እግዚአብሔር ለቍጣ አልመረጠንምና፥ በጌታችን 
በኢየሱስ ክርስቶስ መዳንን ለማግኘት ነው እንጂ። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡185 ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ናት፤ ምንዳዎቻችሁንም 
የምትሞሉት** በትንሣኤ ቀን ብቻ ነዉ። ከእሳትም የተራቀና ገነትን የተገባ*** 
ሰዉ፣ በእርግጥ ምኞቱን አገኘ ቅርቢቱም ሕይወት የመታለያ መሣሪያ እንጅሌላ 
አይደለችም። ** የምትሰጡት ***  
እንዲገባ የተደረገመርየም 19፡70-72 ከዚያም እኛ እነዚያን እነሱ በርሷ 
ለመግባት ተገቢ የኾኑትን እናዉቃለን።………ከዚያም እነዚያን የተጠነቀቁትን 
እናድናለን፤ አመጠኞቹንም የተንበረከኩ ኾነዉ በዉስጧ እንተዋቸዋለን። 
 



129. 
ሰው አንዴ ገሃነም ከገባ ከዚያ በመውጣት ወደ ገነት የሚሄድበት ዕድል 
ይኖረዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
የማቴዎስ 25፡41&46 በዚያን ጊዜ በግራው ያሉትን ደግሞ ይላቸዋል፦ 
እናንተ ርጉማን፥ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም እሳት 
ከእኔ ሂዱ።…..እነዚያም ወደ ዘላለም ቅጣት፥ ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም 
ሕይወት ይሄዳሉ። 
ሉቃስ 16፡25-26 አብርሃም ግን፦ ልጄ ሆይ፥ አንተ በሕይወትህ ሳለህ 
መልካም እንደ ተቀበልህ አስብ አልዓዛርም እንዲሁ ክፉ፤ አሁን ግን እርሱ 
በዚህ ይጽናናል አንተም ትሣቀያለህ።…..ከዚህም ሁሉ ጋር ከዚህ ወደ 
እናንተ ሊያልፉ የሚፈልጉ እንዳይችሉ፥ ወዲያ ያሉ ደግሞ ወደ እኛ 
እንዳይሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል ተደርጎአል አለ። 
------------------------------------------------- 

አል-አንዓም 6፡128   ያንንም ለእኛ የወሰንክልንን ጊዜያችንን ደረስን» 
ይላሉ፡፡ እሳት አላህ የሻው ጊዜ ሲቀር በውስጧ ዘውታሪዎች ስትኾኑ 
መኖሪያችሁ ናት ይላቸዋል፡፡ 
ሁድ 11፡106-107 እነዚያ መናጢ የሆኑትማ፣ በእሳት ውስጥ ናቸው፤ ለነርሱ 
በርሷ ውስጥ ማናፋትና መንሰቅሰቅ አላቸው። ……..ጌታህ ከሻው (ጭማሬ) 
ሌላ ሰማያትና ምድር እስከ ዘወተሩ ድረስ በውስጧ ዘውታሪዎች ሲሆኑ 
(በእሳት ይኖራሉ)፤ ጌታህ የሚሻውን ሠሪ ነውና።  

130. 
የሥጋ ትንሣኤ ማለት የሥጋ፣ የአጥንትና የደም ትንሣኤ ማለት ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
1 ቆሮንቶስ 15፡35-50 ነገር ግን ሰው፦ ሙታን እንዴት ይነሣሉ? በምንስ 
ዓይነት አካል ይመጣሉ? የሚል ይኖር ይሆናል።……….ነገር ግን፥ ወንድሞች 
ሆይ፥ ይህን እላለሁ፦ ሥጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርሱ 
አይችሉም፥ የሚበሰብሰውም የማይበሰብሰውን አይወርስም። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡25 & 259 ለነሱም በውስጧ ንጹህ የተደረጉ ሚስቶች 
አሏቸው፡፡ እነሱም በውስጧ ዘውታሪዎች ናቸው፡፡…………. ፡ ወደ 
ዐፅሞቹም እንዴት እንደምናስነሳት ከዚያም ሥጋን እንደምናለብሳት 
ተመልከት» አለው፡፡ ለርሱም (በማየት) በተገለጸለት ጊዜ፡- «አላህ በነገሩ 
ሁሉ ላይ ቻይ መኾኑን ዐውቃለሁ» አለ፡፡ 
አል-ዙኽሩፍ 43፡70 ገነትን ግቡ እናንተም ሚስቶቻችሁም፣ ትደሰታላችሁ፤ 
ተከበሩም አልላችሁ፤ (ይባላሉ)።  
አል-ዋቂዓህ 56፡35-38 እኛ አዲስ ፍጥረት አድርገን (ለነሱ) ፈጠርናቸው።
…ለቀኝ ጓዶች (አዘጋጀናቸው)።  
አል-ነበእ 78፡33 እኩያዎች የሆኑ ጡተ ጉቻማዎችም።  
 

 



131. 
የግብረ ሥጋ ግንኙነትና ጋብቻ በገነት ውስጥ ይኖራልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 22፡28-53 ሁሉ አግብተዋታልና በትንሣኤ ቀንስ፥ ከሰባቱ 
ለማናቸው ሚስት ትሆናለች...ሕዝቡም ይህን ሰምተው በትምህርቱ 
ተገረሙ። 
1 ቆሮንቶስ 15፡35-50 ነገር ግን ሰው፦ ሙታን እንዴት ይነሣሉ? በምንስ 
ዓይነት አካል ይመጣሉ? የሚል ይኖር ይሆናል።….ነገር ግን፥ ወንድሞች 
ሆይ፥ ይህን እላለሁ፦ ሥጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርሱ 
አይችሉም፥ የሚበሰብሰውም የማይበሰብሰውን አይወርስም። 
------------------------------------------------- 

አል ጡር 52፡20 በተደረደሩ አልጋዎች ላይ ተደጋፊዎች ሆነው (በገነት 
ይኖራሉ)። ዓይናማዎች በሆኑ ነጫጭ ሴቶችም እናጠናዳቸዋለን።  
አል ረሕማን 55፡55-56,70-72 ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው 
ታስተባብላላችሁ?........በውስጣቸው ከበፊታቸው (ከባሎቻቸው በፊት) 
ሰውም ጅንም ያልገሠሣቸው ዓይኖቻቸውን (በባሎቻቸው ላይ) አሳጣሪዎች 
(ሴቶች) አልሉ።…በውስጣቸው ጠባየ መልካሞች መልከ ውቦች (ሴቶች) 
አልሉ። …በድንኳኖች ውስጥ የተጨጐሉ፥ የዓይኖቻቸው ጥቁረትና ንጣት 
ደማቅ የሆኑ ናቸው።  

132. 
ዓለም አቀፋዊቷ ቤተክርስቲያን “የክርስቶስ ሙሽራ” እንደሆነች ተነግሯልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ኤፌሶን 5፡23, 25, &32 ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደ ሆነ 
እርሱም አካሉን የሚያድን እንደ ሆነ ባል የሚስት ራስ ነውና።…..ባሎች 
ሆይ፥ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ወደዳት ሚስቶቻችሁን 
ውደዱ፤ በውኃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርስዋ 
ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤ 
ዮሐንስ ራእይ 19፡7 የበጉ ሰርግ ስለ ደረሰ ሚስቱም ራስዋን ስላዘጋጀች ደስ 
ይበለን ሐሤትም እናድርግ ክብርንም ለእርሱ እናቅርብ። 
ዮሐንስ ራእይ 21፡9 ሰባቱም ኋለኛዎች መቅሠፍቶች የሞሉባቸውን ሰባቱን 
ጽዋዎች ከያዙት ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ፦ ወደዚህ ና፥ የበጉንም 
ሚስት ሙሽራይቱን አሳይሃለሁ ብሎ ተናገረኝ። 
ዮሐንስ ራእይ 22፡17 መንፈሱና ሙሽራይቱም፦ ና ይላሉ። የሚሰማም፦ ና 
ይበል። የተጠማም ይምጣ፥ የወደደም የሕይወትን ውኃ እንዲያው 
ይውሰድ። 
ማስታወሻ፡ ቁርአን ቤተ ክርስቲያንን አንዴ ብቻ የጠቀሰ ሲሆን የክርስቶስ 
ሙሽራ መሆኗን አልተናገረም፡፡ 
------------------------------------------------- 
ቁርአን ቤተክርስቲያንን ብቻ የገለፀች ሲሆን "የክርስቶስን ሙሽራ" 
አያጠቃልልም. 
 
 
 



የተጨባጩ ኑሮ ጉዳዮች 
133. 

አማኞች ዛሬ በሕግ ስር እንዲኖሩ እግዚአብሔር ይፈልጋልን? (ሸሪኣ) 
መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 

ሮሜ 6፡14 ኃጢአት አይገዛችሁምና፤ ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች 
አይደላችሁምና። 
ሮሜ 10፡14 የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና። 
ገላትያ 3፡11 ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎአልና ማንም በእግዚአብሔር 
ፊት በሕግ እንዳይጸድቅ ግልጥ ነው። 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡48 ወደ አንተም መጽሐፉን ከበፊቱ ያለውን መጽሐፍ 
አረጋጋጭና በርሱ ላይ ተጠባባቂ ሲሆን በውነት አወረድን፤ 
በመካከላቸውም፣ አላህ ባወረደው ሕግ ፍረድ፤ እውነቱም ከመጣልህ በኋላ 
ዝንባሌዎቻቸውን አትከተል። ከናንተ ለሁሉም ሕግንና መንገድን አደረግን፤ 
አላህም በሻ ኖሮ አንድ ሕዝብ ባደረጋችሁ ነበር፤ ግን በሰጣችሁ ሕግጋት 
ሊሞክራችሁ፣ (ለያያችሁ)፤ በጎ ሥራዎችንም (ለመሥራት) ተሽቀዳደሙ፤ 
መመለሻችሁ በጠቅላላ ወደ አላህ ነው፤ በርሱም ትለያዩበት የነበራችሁትን 
ነገር ይነግራችኋል።  
አል-ጃሢያህ 45፡18 ክዚያም ከነገሩ፣ (ከሃይማኖት)፣ በትክክለኛይቱ ሕግ 
ላይ አደረግንህ፤ ስለዚህ ተከተላት፤ የነዚያንም የማያውቁትን ሕዝቦች 
ዝንባሌዎች አትከተል።  

134. 
አማኞች ወይን በመጠኑ ከመጠጣት ተከልክለዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሉቃስ 7፡34-35 የሰው ልጅ እየበላና እየጠጣ መጥቶአልና፦ እነሆ፥ 
በላተኛና የወይን ጠጅ ጠጭ፥ የቀራጮችና የኃጢአተኞች ወዳጅ 
አላችሁት።…ጥበብም ለልጆችዋ ሁሉ ጸደቀች። 
ዮሐንስ 2፡1-11 በሦስተኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ፥ የኢየሱስም 
እናት በዚያ ነበረች፤…ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና 
አደረገ፤ ክብሩንም ገለጠ፥ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ። 
1 ጢሞቴዎስ 5 ስለ ሆድህና ስለ በሽታህ ብዛት ጥቂት የወይን ጠጅ ጠጣ 
እንጂ፥ ወደ ፊት ውኃ ብቻ አትጠጣ። 
------------------------------------------------- 
አል-በቀራህ 2፡219 አእምሮን ከሚቃወም መጠጥና ከቁማር ይጠይቁሃል፡፡ 
«በሁለቱም ውስጥ ታላቅ ኃጢኣትና ለሰዎች ጥቅሞች አሉባቸው፡፡ ግን 
ኃጢኣታቸው ከጥቅማቸው በጣም ትልቅ ነው» በላቸው፡፡ ምንን 
እንደሚመጸውቱም (መጠኑን) ይጠይቁሃል፡፡ «ትርፍን (መጽውቱ)» 
በላቸው፡፡ እንደዚሁ ታስተነትኑ ዘንድ አላህ ለናንተ አንቀጾችን 
ይገልጽላችኋል፡፡  
አል-ማኢዳህ 5፡90-91 እላንተ ያመናችሁ ሆይ! የሚያሰክር መጠጥ፣ 
ቁማርም፣ ጣዖታትም አዝላምም ከሰይጣን ሥራ የሆኑ እርኩስ ብቻ ናቸው፤ 
(እርኩስን) ራቁትም ልትድኑ ይከጀላልና። የመጠንቆያ እንጨቶች…ሰይጣን 
የሚፈልገው በሚያሰክር መጠጥና በቁማር በመካከላችሁ ጠብንና ጥላቻን 
ሊጥል፣ አላህን ከማውሳትና ከስግደትም ሊያግዳችሁ፣ ብቻ ነው ታዲያ 
እናንተ (ከነዚህ) ተከልካዮች ናችሁን? (ተከልከሉ)። 
 
 



135. 
አማኞች የአሣማ ሥጋ ከመብላት ተከልክለዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ምሳሌ 10፡13-15 በብልሃተኛ ከንፈር ጥበብ ትገኛለች፤ በትር ግን አእምሮ 
ለጐደለው ሰው ጀርባ ነው። 
1 ቆሮንቶስ 10፡25 በሥጋ ገበያ የሚሸጠውን ሁሉ ከሕሊና የተነሣ 
ሳትመራመሩ ብሉ፤ 
ቆላስይስ 2፡16 እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓል 
ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንም አይፍረድባችሁ፤ 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡3 በክት ፈሳሽ ደምም የእሪያ (አሣማ) ሥጋም በርሱ ከአላህ 
(ስም) ሌላ የተነሳበትም፤ የታነቀችም ተደብድባ የተገደለችም ተንከባላ 
የሞተችም በቀንድ ተወግታ የሞተችም ከርሷ አውሬ የበላትም 
(ከነዚህበሕይወት ደርሳችሁ) ያረዳችሁት ብቻ ሲቀር ለጣዖታትም 
የታረደው በአዝላምም ** ዕድልን መፈለጋችሁ በናንተ ላይ እርም ተደረገ 
ይሃችሁ አመጥ ነው። 
አል-አንዓም 6፡145 (ሙሐመድ ሆይ!) በላቸው፡- «ወደእኔ በተወረደው 
ውስጥ በክት ወይም ፈሳሽ ደም ወይም የአሳማ ስጋ እርሱ ርኩስ ነውና 
ወይም በአመጽ ከአላህ ስም ሌላ በእርሱ ላይ የተወሳበት ካልኾነ በስተቀር 
በሚመገበው ተመጋቢ ላይ እርም የኾነን ነገር አላገኝም፡፡  

136. 
አማኞች ዛሬም እንዲፆሙ እግዚአብሔር ይፈልጋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ኢዮኤል 2፡12 አሁንስ፥ ይላል እግዚአብሔር፥ በፍጹም ልባችሁ፥ በጾምም፥ 
በልቅሶና በዋይታ ወደ እኔ ተመለሱ። 
ማቴዎስ 6፡17 ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ብትሉ፥ የሰማዩ አባታችሁ 
እናንተን ደግሞ ይቅር ይላችኋልና፤ 
ማርቆስ 2፡20 ነገር ግን ሙሽራው ከእነርሱ የሚወሰድበት ወራት 
ይመጣል፥ በዚያ ወራትም ይጦማሉ። 
1 ቆሮንቶስ 7፡5 ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ 
በቀር፥ እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ፤ ራሳችሁን ስለ አለመግዛት ሰይጣን 
እንዳይፈታተናችሁ ደግሞ አብራችሁ ሁኑ። 
------------------------------------------------- 
አል-በቀራህ2፡183 እናንተ ያመናችሁ ሆይ ጾም በነዚያ ከናንተ በፊት በነበሩት 
(ሕዝቦች) ላይ እንደ ተጻፈ በናንተም ላይ ተጻፈ (ተደነባ) ልትጠነቀቁ ይከጀላልና፡
፡ …(እንድትጾሙ የተጻፈባችሁ) ያ በርሱ ውስጥ ለሰዎች መሪ ከቅን መንገድና 
(እውነትን ከውሸት) ከሚለዩም ገላጮች (አንቀጾች) ሲኾን ቁርኣን የተወረደበት 
የረመዳን ወር ነው፡፡ ከእናንተም ወሩን ያገኘ ሰው ይጹመው፡፡ በሽተኛ ወይም 
በጉዞ ላይ የኾነም ሰው ከሌሎች ቀኖች ቁጥሮችን (በልኩ) መጾም አለበት፡፡አል- 
አሕዛብ 33፡35  አላህን ፈሪዎች ወንዶችና አላህን ፈሪዎች ሴቶችም፣ 
መጽዋቾች ወንዶችና መጽዋቾች ሴቶችም፣ ጿሚዎች ወንዶችና ጿሚዎች 
ሴቶችም፣ ( ካልተፈቀደ ሥራ) ብልቶቻቸውን ጠባቂዎች ወንዶችና 
ጠባቂዎች ሴቶችም፣  አላህ ለነርሱ ምሕረትንና ታላቅን ምንዳ 
አዘጋጅቶላቸዋል። 
 
 



137. 
እግዚአብሔር ስንፆምና ስንጸልይ ሰዎች ሊያዩ በሚችሉበት ሁኔታ እንዲሆን 
ይፈልጋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 6፡5-8 ስትጸልዩም እንደ ግብዞች አትሁኑ፤ ለሰው ይታዩ ዘንድ 
በምኩራብና በመንገድ ማዕዘን ቆመው መጸለይን ይወዳሉና፤ እውነት 
እላችኋለሁ፥ ዋጋቸውን ተቀብለዋል።…..ስለዚህ አትምሰሉአቸው፤ 
ሳትለምኑት አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃልና። 
ማቴዎስ 6፡16-18 ስትጦሙም፥ እንደ ግብዞች አትጠውልጉ፤ ለሰዎች እንደ 
ጦመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉና፤ እውነት እላችኋለሁ፥ ዋጋቸውን 
ተቀብለዋል። አንተ ግን ስትጦም፥ በስውር ላለው አባትህ እንጂ እንደ 
ጦመኛ ለሰዎች እንዳትታይ ራስህን ተቀባ ፊትህንም ታጠብ፤ በስውር 
የሚያይ አባትህም በግልጥ ይከፍልሃል። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡163  እኛ ወደ ኑሕና ከርሱ በኋላ ወደ ነበሩት ነቢያት 
እንዳወረድን፣ ወደ አንተም አወረድን፤ ወደ ኢብራሂምም፣ ወደ 
ኢስማዒልም፣ ወደ ኢስሐቅም፣ ወደ ያዕቆብም፣ ወደ ነገዶቹም ወደ ዒሳም፣ 
ወደ አዮብም፣ ወደ ዩኑስም፣ ወደ ሀሩንና ወደ ሱለይማንም አወረድን፤ 
ለዳዉድም ዘቡርን ሰጠነው።  
አል- ጁሙዓህ 62፡9 እላንተ ያመናችሁ ሆይ! በአርብ ቀን ለስግደት ጥሪ 
በተደረገ ጊዜ ወደ አላህ ማውሳት ኺዱ፤ መሸጥንም ተዉ ይሃችሁ 
የምታውቁ ብትሆኑ ለናንተ በጣም የተሻለ ነው።  

138. 
እግዚአብሔር በአንድ አመት ውስጥ አንድን ወር በመምረጥ አማኞች ቀን 
ቀን ፆመው ሌሊት ሌሊት ድግስ እየበሉ እንዲያነጉ ተናግሯልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ኢሳይያስ 58፡3-7 ስለ ምን ጾምን፥ አንተም አልተመለከትኸንም? ሰውነታችንንስ ስለ 
ምን አዋረድን፥ አንተም አላወቅህም? ይላሉ። እነሆ፥ በጾማችሁ ቀን ፈቃዳችሁን 
ታደርጋላችሁ፥ ሠራተኞቻችሁንም ሁሉ ታስጨንቃላችሁ።….እንጀራህንስ ለተራበ 
ትቈርስ ዘንድ፥ ስደተኞቹን ድሆች ወደ ቤትህ ታገባ ዘንድ፥ የተራቈተውንስ ብታይ 
ታለብሰው ዘንድ፥ ከሥጋ ዘምድህ እንዳትሸሽግ አይደለምን? 
ማቴዎስ 6፡16-18 ስትጦሙም፥ እንደ ግብዞች አትጠውልጉ፤ ለሰዎች እንደ ጦመኛ 
ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉና፤ እውነት እላችኋለሁ፥ ዋጋቸውን ተቀብለዋል።…አንተ ግን 
ስትጦም፥ በስውር ላለው አባትህ እንጂ እንደ ጦመኛ ለሰዎች እንዳትታይ ራስህን ተቀባ 
ፊትህንም ታጠብ፤ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ይከፍልሃል። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡183-185 እናንተ ያመናችሁ ሆይ ጾም (እንድትጾሙ የተጻፈባችሁ) 
ያ በርሱ ውስጥ ለሰዎች መሪ ከቅን መንገድና (እውነትን ከውሸት) ከሚለዩም ገላጮች 
(አንቀጾች) ሲኾን ቁርኣን የተወረደበት የረመዳን ወር ነው፡፡ ከእናንተም ወሩን ያገኘ ሰው 
ይጹመው፡፡ በሽተኛ ወይም በጉዞ ላይ የኾነም ሰው ከሌሎች ቀኖች ቁጥሮችን (በልኩ) 
መጾም አለበት፡፡ አላህ በእናንተ ገሩን (ነገር) ይሻል፡፡ በእናንተም ችግሩን አይሻም፡፡ 
ቁጥሮችንም ልትሞሉ አላህንም ቅኑን መንገድ ስለመራችሁ ታከብሩትና ታመሰግኑት 
ዘንድ (ይህን ደነገግንላችሁ)፡፡ በነዚያ ከናንተ በፊት በነበሩት (ሕዝቦች) ላይ እንደ ተጻፈ 
በናንተም ላይ ተጻፈ (ተደነባ) ልትጠነቀቁ ይከጀላልና፡፡  
 
 



139. 
እግዚአብሔር አማኞች አሥራትን እንዲያወጡና ምፅዋትን እንዲሰጡ 
ይፈልጋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ሚልክያስ 3፡8 ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃልን? እናንተ ግን እኔን 
ሰርቃችኋል። እናንተም፦ የሰረቅንህ በምንድር ነው? ብላችኋል። 
በአሥራትና በበኵራት ነው። 
ማቴዎስ 6፡3 አንተ ግን ምጽዋት ስታደርግ ምጽዋትህ በስውር እንዲሆን 
ቀኝህ የምትሠራውን ግራህ አትወቅ፤ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ 
ይከፍልሃል። 
ማቴዎስ 19፡21 ኢየሱስም፦ ፍጹም ልትሆን ብትወድ፥ ሂድና ያለህን ሸጠህ 
ለድሆች ስጥ፥ መዝገብም በሰማያት ታገኛለህ፥ መጥተህም ተከተለኝ 
አለው። 
ሉቃስ 11፡41 ነገር ግን በውስጥ ያለውን ምጽዋት አድርጋችሁ ስጡ፥ 
እነሆም፥ ሁሉ ንጹሕ ይሆንላችኋል። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡177 መልካም ሥራ ፊቶቻችሁን ወደ ምሥራቅና ምዕራብ 
አቅጣጫ ማዞር አይደለም፡፡ ግን መልካም ሥራ በአላህና በመጨረሻው ቀን፣ 
በመላእክትም፣ በመጻሕፍትም፣ በነቢያትም፣ ያመነ ሰው ገንዘብንም 
ከመውደዱ ጋር ለዝምድና ባለቤቶችና ለየቲሞች *** ለምስኪኖችም፣ 
ለመንገደኞችም፣ ለለማኞችም፣ ለጫንቃዎችም (ማስለቀቅ) የሰጠ ሰውና 
ሶላትንም ደንቡን ጠብቆ የሰገደ፣ ዘካንም የሰጠ፣ ቃል ኪዳንም በገቡ ጊዜ 
በኪዳናቸው የሞሉ (ሰዎች ሥራ) ነው፡፡ በችግር በበሽታና በጦር ጊዜም 
ታጋሾችን (እናወድሳለን)፡፡ እነዚህ እነዚያ እውነትን የያዙ ናቸው፡፡ እነዚያም 
ተጠንቃቂዎቹ እነርሱ ናቸው፡፡  
አል-ተውባህ 9፡103-104 አላህ እርሱ ከባሮቹ ንስሐን የሚቀበል፣ 
ምጽዋቶችንም የሚወስድ መሆኑን አላህም እርሱ ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ 
መሆኑን አያዉቁምን?  

140. 
እግዚአብሔር የተሸመደዱ ጸሎቶችን በየቀኑና በተመሳሳይ ሰዓት 
እንድንደግም ይፈልጋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 6፡7 አሕዛብም በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋልና 
ስትጸልዩ እንደ እነርሱ በከንቱ አትድገሙ። 
ዮሐንስ 4፡24 እግዚአብሔር መንፈስ ነው፥ የሚሰግዱለትም በመንፈስና 
በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡45 በመታገስና በሶላትም ተረዱ፡፡ እርሷም (ሶላት) 
በፈሪዎች ላይ እንጅ በሌላው ላይ በእርግጥ ከባድ ናት፡፡  
ሁድ 11፡114 ሶላትንም በቀን ጫፎች፤ (1) ከሌሊትም ክፍሎች ፈጽም፤ 
መልካም ሥራዎች ኅጢአቶችን ያስወግዳሉና፤ ይህ ለተገሣጮች ግሣጤ 
ነው። (1) ጥዋትና ከቀትር በኋላ 
አል-ኢስራእ 17፡78 ሶላትን ከፀሐይ መዘንበል እስከ ሌሊት ጨለማ ድረስ 
ስገድ፤ የጎህ ሶላት (መላ እክት) የሚጣዱት ነውና። 
 
 
 



141. 
እግዚአብሔር አማኞች በሕይወት ዘመናቸው ቢያንስ አንድ ጊዜ ወደ 
ተቀደሰ ቦታ ሃይማኖታዊ ጉዞ እንዲያደርጉ ይፈልጋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 24፡24-26 ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሣሉና፥ 
ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቅ 
ያሳያሉ።….እንግዲህ፦ እነሆ፥ በበረሀ ነው ቢሉአችሁ፥ አትውጡ፤ እነሆ፥ 
በእልፍኝ ነው ቢሉአችሁ፥ አትመኑ፤ 
ዮሐንስ 4፡19-24 ሴቲቱ፦ ጌታ ሆይ፥ አንተ ነቢይ እንደ ሆንህ አያለሁ።
…..እግዚአብሔር መንፈስ ነው፥ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት 
ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡196 ሐጅንና ዑምራንም ለአላህ ሙሉ፡፡ 
አሊ-ዒምራን 3፡97 በዉስጡ ግልጽ የሆኑ ታምራቶች፥ የኢብራሂም 
መቆሚያ አለ የገባዉም ሰዉ ጸጥተኛ ይሆናል፤ ለአላህም በሰዎች ላይ 
ወደርሱ መኼድን በቻለ ሁሉ ላይ ቤቱን መጐብኘት ግዴታ አለባቸዉ፤ 
የካደም ሰዉ አላህ ከዓለማት ሁሉ የተብቃቃ ነዉ። ሰላምን ያገኛል 

142. 
እግዚአብሔር ዛሬም አማኞች በዓመት አንዴ የእንስሳትን መሥዋዕት 
እንዲያቀርቡ ይፈልጋልን? (ቁርባን) 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
መዝሙረ ዳዊት 51፡16-17 መሥዋዕትን ብትወድድስ በሰጠሁህ ነበር የሚቃጠለውም 
መሥዋዕት ደስ አያሰኝህም። …የእግዚአብሔር መሥዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው፥ 
የተሰበርውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም። 
ዕብራውያን 9፡11-12 &25-28 ነገር ግን ክርስቶስ ይመጣ ዘንድ ላለው 
መልካም ነገር ሊቀ ካህናት ሆኖ፥ በምትበልጠውና በምትሻለው በእጆችም 
ባልተሠራች ማለት ለዚህ ፍጥረት ባልሆነች ድንኳን፥….የዘላለምን ቤዛነት 
አግኝቶ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ወደ ቅድስት በገዛ ደሙ ገባ እንጂ በፍየሎችና 
በጥጆች ደም አይደለም።…ሊቀ ካህናትም በየዓመቱ የሌላውን ደም ይዞ ወደ 
ቅድስት እንደሚገባ፥ ራሱን ብዙ ጊዜ ሊያቀርብ አልገባም፤….እንዲሁ 
ክርስቶስ ደግሞ፥ የብዙዎችን ኃጢአት ሊሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ፥ 
ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት ይታይላቸዋል። 
-------------------------------------------------  
አል-በቀራህ 2፡196  ያላገኘም ሰው ሶስትን ቀኖች በሐጅ ወራት፤ ሰባትም 
በተመለሳችሁ ጊዜ መጾም አለበት፡፡ ይህች ሙሉ ዐሥር (ቀናት) ናት፡፡ 
አል-ሐጅ 22፡28 & 38 ለነሱ የሆኑ ጥቅሞችን ይጣዱ ዘንድ፣ በታወቁ 
ቀኖችም ውስጥ ከማለዳ እንሰሳዎች በሰጣቸው ሲሳይ ላይ የአላህን ስም 
ያወሱ ዘንድ፣ (ይመጡሃል)፤ ከርሷም ብሉ፤ ችግረኛ ድኻንም አብሉ።
…አላህ ከነዚያ ካመኑት ላይ ይከላከልላቸዋል፤ አላህ ከዳተኛን፣ ውለታቢስን 
ሁሉ አይወድም።  
 
 



143. 
ሙስሊሞች ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄ ቢኖራቸው ክርስቲያኖችን ቢጠይቁ 
ትክክል ይሆናልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
1 የጴጥሮስ 3፡15 1ኛ የጴጥሮስዳሩ ግን ጌታን እርሱም ክርስቶስ በልባችሁ 
ቀድሱት። በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያትን ለሚጠይቁአችሁ ሁሉ መልስ 
ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ፥ ነገር ግን በየዋህነትና በፍርሃት 
ይሁን። 
------------------------------------------------- 

ዩኑስ 10፡94 ወደ አንተም ካወረድነው በመጠራጠር ውስጥ ብትሆን 
እነዚያን ከአንተ በፊት መጽሐፉን የሚያነቡትን ጠይቅ፡፡ እውነቱ ከጌታህ 
ዘንድ በእርግጥ መጥቶልሃል፡፡ ከተጠራጣሪዎቹም አትሁን፡፡  
አል-ነሕል፥ 16፡43 ከአንተም በፊት ወደነሱ ወሕይን (ራእይን) 
የምናወርድላቸውን ሰዎችን እንጂ፣ ሌላን አልላክንም፤ የማታውቁም 
ብትሆኑ የዕውቀትን በለቤቶች ጠይቁ።  

144. 
አንድ ሰው በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ በሚገኝ ጉዳይ ላይ ጥያቄ 
ቢፈጠርበት መልሱን ሊወድደው ስለማይችል ተብሎ ጥያቄውን ከማቅረብ 
ይከለከላልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሐዋርያት ሥራ 17፡11 እነዚህም በተሰሎንቄ ከሚኖሩት ይልቅ ልበ ሰፊዎች 
ነበሩና፦ ነገሩ እንደዚሁ ይሆንን? ብለው ዕለት ዕለት መጻሕፍትን 
እየመረመሩ ቃሉን በሙሉ ፈቃድ ተቀበሉ። 
1ኛ የዮሐንስወዳጆች ሆይ፥ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፥ ነገር ግን መናፍስት 
ከእግዚአብሔር ሆነው እንደ ሆነ መርምሩ፤ ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ 
ዓለም ወጥተዋልና። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡108 በእውነቱ ከአሁን በፊት ሙሳ እንደተጠየቀ ብጤ 
መልክተኛችሁን ልትጠይቁ ትፈልጋላችሁን? በእምነትም ክህደትን 
የሚለውጥ ሰው ትክክለኛውን መንገድ በእርግጥ ተሳሳተ፡፡  
አል-ማኢዳህ 5፡101-102 እላንተ ያመናችሁ ሆይ! ለናንተ ቢገለጹ 
ከሚያስከፏችሁ ነገሮች አትጠይቁ፤ ቁርአንም በሚወርድበት ጊዜ ከርሷ 
ብትጠይቁ፣ ለናንተ ትገለጻለች፤ ከርሷ (*) አላህ ይቅርታ አደረገ፤ አላህም 
መሐሪ ታጋሽ ነው። *** ካለፈው ጥያቄያችሁ…ከናንተም በፊት ሕዝቦች 
በእርግጥ ጠየቋት፤ ከዚያም በርሷ (ምክንያት) ከሐዲዎች ሆኑ።  
 

 



 

145. 
ከመለኮታዊ መገለጥ በተጓዳኝ ቅዱሳት መጻሕፍትን በትክክል ለመረዳት 
ወሳኝ የሆኑ የሰዎች አባባሎችና ትውፊቶች አሉን? (ሶላ ስክሪፕቶራ / 
ሐዲስ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሮሜ 3፡4 እንዲህ አይሁን፤ በቃልህ ትጸድቅ ዘንድ ወደ ፍርድ በገባህም ጊዜ 
ትረታ ዘንድ ተብሎ እንደ ተጻፈ፥ ሰው ሁሉ ውሸተኛ ከሆነ እግዚአብሔር 
እውነተኛ ይሁን። 
------------------------------------------------- 

አል ጡር 52፡33-34 ወይም ቀጠፈው ይላሉን? አይደለም፤ በውነቱ 
አያምኑም።…እውነተኞችም ቢሆኑ መሰሉ የሆነ ንግግር ያምጡ።  
ማሳሰቢያ-በኢስላም ውስጥ እጅግ በጣም የታመኑ እና ብዙ ጊዜ የሃዲት 
ሰብሳቢዎችን ያጠቃልሉት ኢብን ኢስሃቅ (ዲ 768); ኢበ ዳዳድ 
(d.775); ኢብሂ ሒሻም (ዲ 833); ሙሐመድ አሌ-ቡካሪ-(870); 
ሰሂህ ሙስሊም (ቁጥር 875); İbn ማጅ (ል 886); አሌ-ቲርሚዲ 
(892); Ebu Jafer Taberi (d. 923); ከእነዚህ ሰዎች መካከል 
አንዳቸውም በሂዝ ላይ እንኳ አልኖሩም እንኳ አልነበሩም. የመሐመድ 
የሕይወት ዘመን (570-632). በ 16 አመታት ውስጥ ከቡና ውስጥ ከ 
600,000 አስር ዓመታት በላይ ሰብስቧል, 7,397 ብቻ ነው 
የተቀመጠው. ከሃይማኖታዊ ሙስሊም ውስጥ የሰበሰበዉን ሃሳብ ግስጋሴ 
ወይም እውነተኝነቱን ከ 99% በላይ አፍርሷል. 

146. 
አማኞች በቃጋ እንዲያመልኩና እምነታቸውን እንዲያስፋፉ የእግዚአብሔር 
ፈቃድ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 28፡19 እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ 
ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፥ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ 
እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፤ እነሆም እኔ እስከ ዓለም 
ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። 
2 ቆሮንቶስ 5፡20 እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ 
ክርስቶስ መልክተኞች ነን፤ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ 
እንለምናለን። 
1 የጴጥሮስ 3፡15 ዳሩ ግን ጌታን እርሱም ክርስቶስ በልባችሁ ቀድሱት። 
በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያትን ለሚጠይቁአችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት 
ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ፥ ነገር ግን በየዋህነትና በፍርሃት ይሁን። 
------------------------------------------------- 

አል-ተውባህ 9፡33 እርሱ ያ አጋሪዎቹ ቢጠሉም መልክተኛዉን 
(ሙሐመድን) በቅን መንገድና በእውነተኛ ሃይማኖት ላይ ከሃይማኖት ሁሉ 
በላይ ይፋ ያደርገው ዘንድ የላከው ነዉ።  
አል-ነሕል 16፡125 ወደ ጌታህ መንገድ በብልሃትና በመልካም ግሣጼ 
(በለዘብታ ቃል)፥ ጥራ፤ በዚያችም እርሷ መልካም በሆነችው (ዘዴ) 
ተከራከራቸው፤ ጌታህ እርሱ ከመንገዱ የተሳሳተውን ሰው ዐዋቂ ነው፤ 
እርሱም ቅን የሆኑትን ሰዎች ዐዋቂ ነው።  
 
 
 



  

147. 
አማኞች በተለያዩ ጎራዎች እንዲከፋፈሉና እንዲገነጣጠሉ የእግዚአብሔር 
ፈቃድ ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አይ ቁርአን 
1 ቆሮንቶስ 1፡10 ነገር ግን፥ ወንድሞች ሆይ፥ ሁላችሁ አንድ ንግግር 
እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ አሳብም የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ 
መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
እለምናችኋለሁ። 
1 ቆሮንቶስ 3፡3-4 ገና ሥጋውያን ናችሁና እስከ አሁን ድረስ ገና 
አትችሉም። ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ሥጋውያን መሆናችሁ 
አይደላችሁምን? እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን?.....አንዱ፦ እኔ 
የጳውሎስ ነኝ፥ ሁለተኛውም፦ እኔ የአጵሎስ ነኝ ቢል ሰዎች ብቻ 
መሆናችሁ አይደለምን? 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡103 የአላህንም (የማመን) ገመድ ሁሉችሁም ያዙ፤ 
አትለያዩም፤ ጠበኞችም በነበራችሁ ጊዜ በናንተ ላይ (የዋለዉን) የአላህን 
ጸጋ አስታውሱ፤ በልቦቻችሁም መካከል አስማማ፤ በጸጋዉም 
ወንድማማቾች ሆናችሁ፤ በእሳት ጉድጓድ አፋፍም ላይ ነበራችሁ፤ 
ከእርስዋም አዳናችሁ፤ እንደዚሁ ትመሩ ዘንድ አላህ ለናንተ አንቀጾች 
ያብራራል።  
አል-አንዓም 6፡159 እነዚያ ሃይማኖታቸውን የለያዩ አሕዛብም የኾኑ 
በምንም ከእነሱ አይደለህም፡፡ ነገራቸው ወደ አላህ ብቻ ነው፡፡ ከዚያም 
ይሠሩት የነበሩትን ሁሉ ይነገራቸዋል፡፡  

148. 
ሰዎች በዚህ ዓለም ደስተኛ ሆነው መኖር እንዲችሉ የሚያበረታቱ ጥቅሶች 
አሉን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
መዝሙረ ዳዊት 5፡11 በአንተ የሚታመኑት ሁሉ ግን ደስ ይላቸዋል፤ 
ለዘላለሙ ደስ ይላቸዋል፥ እነርሱንም ትጠብቃለህ ስምህንም የሚወድዱ 
ሁሉ በአንተ ይመካሉ። 
ሮሜ 14፡17 የእግዚአብሔር መንግሥት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስም 
የሆነ ደስታ ናት እንጂ መብልና መጠጥ አይደለችምና። 
ፊልጵስዩስ 4፡4 nሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፤ ደግሜ እላለሁ፥ ደስ 
ይበላችሁ። 
------------------------------------------------- 

አል-ዙኽሩፍ 43፡70 ገነትን ግቡ እናንተም ሚስቶቻችሁም፣ ትደሰታላችሁ፤ 
ተከበሩም አልላችሁ፤ (ይባላሉ)።  
አል-ደህር 76፡11 አላህም የዚያን ቀን ክፋት ጠበቃቸው፤ (ፊታቸው) 
ማማርንና መደሰትንም ገጠማቸው።  
ማስታወሻ፡ ሰዎች ደስተኛ እንዲሆኑ የሚናገሩ ብቸኛ የቁርአን ጥቅሶች 
መጻዒውን ዓለም የተመለከቱ ብቻ ናቸው፡፡ 
 
 
 



149. 
እግዚአብሔር ለሰዎች አካላዊ ፈውስ እንደሰጠ በምሳሌነት የተጠቀሱ ሰዎች 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ አሉን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘጸአት 15፡26 የአሮን እኅት ነቢይቱ ማሪያምም ከበሮ በእጅዋ ወሰደች 
ሴቶችም ሁሉ በከበሮና በዘፈን በኋላዋ ወጡ። 
መዝሙረ ዳዊት 103፡2-3 ነፍሴ ሆይ፥ እግዚአብሔርን ባርኪ፥ 
ምስጋናውንም ሁሉ አትርሺ፤…..ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል፥ ደዌሽንም 
ሁሉ የሚፈውስ፥ 
ማቴዎስ 4፡23ኢየሱስም በምኩራቦቻቸው እያስተማረ የመንግሥትንም 
ወንጌል እየሰበከ በሕዝብም ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ እየፈወሰ በገሊላ 
ሁሉ ይዞር ነበር። 
ሐዋርያት ሥራ 5፡15-16 ስለዚህም ጴጥሮስ ሲያልፍ ጥላውም ቢሆን 
ከእነርሱ አንዱን ይጋርድ ዘንድ ድውያንን ወደ አደባባይ አውጥተው 
በአልጋና በወሰካ ያኖሩአቸው ነበር።…ደግሞም በኢየሩሳሌም ዙሪያ ካለችው 
ከተማ ድውያንንና በርኵሳን መናፍስት የተሣቀዩትን እያመጡ ብዙ ሰዎች 
ይሰበስቡ ነበር፤ ሁሉም ይፈወሱ ነበር። 
1 ቆሮንቶስ 12፡28 &30 እግዚአብሔርም በቤተ ክርስቲያን አንዳንዶቹን 
አስቀድሞ ሐዋርያትን፥ ሁለተኛም ነቢያትን፥ ሦስተኛም አስተማሪዎችን፥ 
ቀጥሎም ተአምራት ማድረግን፥ ቀጥሎም የመፈወስን ስጦታ፥ እርዳታንም፥ 
አገዛዝንም፥ የልዩ ልዩ ዓይነት ልሳኖችንም አድርጎአል።……ሁሉስ የመፈወስ 
ስጦታ አላቸውን? ሁሉስ በልሳኖች ይናገራሉን? ሁሉስ ይተረጉማሉን? 
-------------------------------------------------  
ማስታወሻ፡  ማስታወሻ በአዲስ ኪዳን ውስጥ በኢየሱስ ብቻ 26 የመዘገዙ 
ፈውሶች አሉ. ነገር ግን በሂዝ ውስጥ በቁርአን ውስጥ ለሰዎች አካላዊ ፈውስ 
በመስጠት ስለ እግዚአብሔር አካላዊ መግለጫዎች አይሰጡም. የመሐመድ 
የሕይወት ዘመን. 

150. 
እግዚአብሔር በአምልኳቸው ውስጥ አማኞች ሙዚቃን፣ ሽብሸባንና 
ዝማሬን እንዲጠቀሙ የሚያበረታታበት ጥቅስ አለን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘዳግም 31፡19 አሁንም ይህችን መዝሙር ለእናንተ ጻፉ፥ ለእስራኤልም 
ልጆች አስተምሩአቸው፤ ይህችም መዝሙር በእስራኤል ላይ ምስክር 
ትሆንልኝ ዘንድ በአፋቸው አድርጓት። 
መዝሙረ ዳዊት 100፡1-2 ምድር ሁሉ፥ ለእግዚአብሔር እልል በሉ፥
…በደስታም ለእግዚአብሔር ተገዙ፥ በሐሤትም ወደ ፊቱ ግቡ። 
ኤፌሶን 5፡18-19 መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ 
ማባከን ነውና፤…..በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ 
ተነጋገሩ፤ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ፤ 
ቆላስይስ 3፡16 የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ፤ በጥበብ ሁሉ 
እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገሥጹ፤ በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም 
ቅኔ በጸጋው በልባችሁ ለእግዚአብሔር ዘምሩ፤ 
------------------------------------------------- 

ማስታወሻ፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሙዚቃ፣ ሽብሸባና ዝማሬን 
የሚያበረታቱ ወደ 450 ጥቅሶች ሲኖሩ በቁርአን ውስጥ ግን ምንም የለም፡፡ 
 
 
 



151. 
በተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ መሠረት አንድ ሰው ከአንድ በላይ 
ሚስቶች እንዲኖሩት ተፈቅዷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘዳግም 17፡17 ልቡም እንዳይስት ሚስቶችን ለእርሱ አያበዛም፤ ወርቅና 
ብርም ለእርሱ እጅግ አያበዛም። 
1 ቆሮንቶስ 7፡2 ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት 
ትኑረው ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራስዋ ባል ይኑራት። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ4፡3&24 በየቲሞችም (ማግባት) አለማስተካከላችሁን ብትፈሩ፣ (ዝሙትንና 
ከተወሰነላችሁ በላይ ማግባትንም ፍሩ)፤ ከሴቶች ለእናንተ የተዋበላችሁን ሁለት 
ሁለት፣ ሦስት ሦስትም፣ አራት አራትም አግቡ።  ያዙ፤ ይህ ወደ አለመበደል በጣም 
የቀረበ ነው። *** ሀብታችሁ የኾኑትን ዕቁባት…. ከሴቶችም (በባል) ጥብቆቹ 
እጆቻችሁ (በምርኮ) የያዙዋቸው ሲቀሩ በናንተ ላይ እርም ናቸው።  ከመወሰንም 
በኋላ በተዋደዳችሁበት ነገር በናንተ ላይ ኃጢያት የለም። 
33፡21,32-33 ,38 &50 ለናንተ፣ አላህንና የመጨረሻውን ቀን የሚከጅል ለሆነ 
ሰው፥ አላህንም በብዙ ለሚያወሳ፣ በአላህ መልክተኛ መልካም መከተል አላችሁ፤
…የነቢዩ ሴቶች ሆይ ከሴቶች እንድ ማናቸው አይደላችሁም፤ አላህን ብትፈሩ 
(ትበልጣላችሁ)፤  …በነቢዩ ላይ አላህ ለርሱ በፈረደው ነገር ምንም ችግር 
ሊኖርበት አይገባም፤ በነዚያ ከዚያ በፊት ባለፉት (ነቢያት)፥ አላህ የነገረው 
የአላህን ትእዛዝ የተፈረደ ፍርድ ነው። ከምእምናን ሌላ ላንተ ብቻ የጠራች 
ስትሆን፣ (ፈቀድንልህ)፤ በነርሱ (በምእምናን) ላይ በሚስቶቻቸውና እጆቻቸውም 
በጨበጧቸው (ባሮች ነገር) ግዴታ ያደረግንባቸው በእርግጥ አውቀናል፤ ባንተ 
ላይ ችግር እንዳይኖር፣ (ያለፉትን ፈቀድንልህ)፤ 

152. 
አንድ ወንድ ከአንድ በላይ ሚስቶች ቢኖሩት በእኩል ዐይን ሊያያቸው 
ይችላልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አይ ቁርአን 
ዘዳግም 21፡15 ለአንድ ሰው አንዲቱ የተወደደች አንዲቱም የተጠላች ሁለት 
ሚስቶች ቢኖሩት፥ ለእርሱም የተወደደችው ደግሞም የተጠላችው ልጆችን 
ቢወልዱ፥ በኵሩም ከተጠላችው ሚስት የተወለደው ልጅ ቢሆን፥ 
ነህምያ 13፡26-27 የእስራኤል ንጉሥ ሰሎሞን በዚህ ነገር ኃጢአት አድርጎ 
የለምን? በብዙ አሕዛብም መካከል እንደ እርሱ ያለ ንጉሥ አልነበረም፥ 
በአምላኩም ዘንድ የተወደደ ነበረ፥ እግዚአብሔርም በእስራኤል ሁሉ ላይ 
አንግሦት ነበር፤ እርሱንም እንኳ እንግዶች ሴቶች አሳቱት።…..በውኑ 
ይህንሁሉ ታላቅ ክፋት እንሠራ፥ እንግዶችንም ሴቶች በማግባት አምላካችን 
እንበድል ዘንድ እናንተን እንስማ? 
-------------------------------------------------  
አል-ኒሳእ 4፡129 በሴቶችም መካከል ምንም እንኳ ብትጓጉ (በፍቅር) 
ለማስተካከል አትችሉም። እንደ ተንጠለጠለችም አድርጋችሁ ትተዋት ዘንድ 
(ወደምትወዷት) መዝዘንበልን ሁሉ አትዝዘንብሉ፤ ብታበጁም 
ብትጠነቀቁም አላህ መሐሪ አዛኝ ነው።  
 
 



153. 
ጊዜያዊ ወይንም በጊዜ የተገደበ ጋብቻ ተፈቅዷልን?  (ሙታህ / የፍላጎት ሕግ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሚልክያስ 2፡16 መፋታትን እጠላለሁ፥ ይላል የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር፥ 
ልብሱንም በግፍ ሥራ የሚከድነውን ሰው እጠላለሁ፥ ይላል የሠራዊት ጌታ 
እግዚአብሔር፤ ስለዚህ እንዳታታልሉ መንፈሳችሁን ጠብቁ። 
1 ቆሮንቶስ 7፡10-13ሚስትም ከባልዋ አትለያይ፥ ብትለያይ ግን ሳታገባ ትኑር 
ወይም ከባልዋ ትታረቅ፥ ባልም ሚስቱን አይተዋት ብዬ የተጋቡትን 
አዛቸዋለሁ፥ እኔ ግን አላዝም፥ ጌታ እንጂ።……ያላመነ ባል ያላት ሚስትም 
ብትኖር ይህ ከእርስዋ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ፥ አትተወው። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡24 ከሴቶችም (በባል) ጥብቆቹ እጆቻችሁ (በምርኮ) 
የያዙዋቸው ሲቀሩ በናንተ ላይ እርም ናቸው። (ይህን) አላህ በናንተ ላይ 
ጻፈ፤ ከዚሀችሁም (ከተከለከሉት) ወዲያ ጥብቆች ሆናችሁ ዝሙተኞች 
ሳትሆኑ በገንዘቦቻችሁ *** ልትፈልጉ ለናንተ ተፈቀደ፤ ከነሱም በርሱ 
(በመገናኘት) የተጠቀማችሁባቸውን ሴቶች፣ መህሮቻቸውን ግዴታ ሲኾን 
ስጧቸው። ከመወሰንም በኋላ በተዋደዳችሁበት ነገር በናንተ ላይ ኃጢያት 
የለም። አላህ ዐዋቂ ጥበበኛ ነውና። *** በጋብቻ ወይንም በግዥ 
አል-ማኢዳህ 5፡87 እላንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህ ለናንተ የፈቀደላችሁን 
ጣፋጮች እርም አታድርጉ፤ ወሰንንም አትለፉ፤ አላህ ወሰን አላፊዎችን 
አይወድምና።  

154. 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ሴቶች እንደ ፍትወት መሣርያዎች፣ እንደ 
ቁሳቁሶች ወይንም እንደ ባሎቻቸው ንብረቶች ተቆጥረዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
1 የጴጥሮስ 3፡7 እንዲሁም፥ እናንተ ባሎች ሆይ፥ ደካማ ፍጥረት ስለ ሆኑ 
ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ፤ ጸሎታችሁ እንዳይከለከል 
አብረው ደግሞ የሕይወትን ጸጋ እንደሚወርሱ አድርጋችሁ አክብሩአቸው። 
ኤፌሶን 5፡25 ባሎች ሆይ፥ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ወደዳት 
ሚስቶቻችሁን ውደዱ፤ በውኃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት 
ስለ እርስዋ ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤ 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡223 ሴቶቻችሁ ለናንተ እርሻ ናቸው፡፡ እርሻችሁንም 
በፈለጋችሁት ኹነታ ድረሱ፡፡ ለነፍሶቻችሁም (መልካም ሥራን) 
አስቀድሙ፡፡ አላህንም ፍሩ፡፡ እናንተም ተገናኝዎቹ መኾናችሁን ዕወቁ፡፡ 
ምእመናንንም (በገነት) አብስር፡፡  
አሊ-ዒምራን 3፡14 ከሴቶች, ከወንዶች ልጆችም ከወርቅና ከብር ከተከማቹ 
ገንዘቦችም, ከተሰማሩ ፈረሶችም, ከግመል ከከብትና ከፍየልም, ከአዝመራም 
የሆኑ ፍላጐቶችን መዉደድ ለሰዎች ተሸለመ፤ ይህ ሁሉ የቅርቢቱ ሕይወት 
መጠቀሚያ ነዉ፤ አላህም አርሱ ዘንድ መልካም መመለሻ (ገነት) አለ፡፡  
 
 
 



155. 
አንድ ሰው ሴት ባርያዎችን በመያዝ ወይንም በመግዛት አብሯቸው 
መተኛት ይችላልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
1 ቆሮንቶስ 7፡23 በዋጋ ተገዝታችኋል፤ የሰው ባሪያዎች አትሁኑ። 
1 ተሰሎንቄ 4፡3-7 ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም መቀደሳችሁ ነውና፤
…ለርኵሰት ሳይሆን እግዚአብሔር በቅድስና ጠርቶናልና። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡24 ከሴቶችም (በባል) ጥብቆቹ እጆቻችሁ (በምርኮ) 
የያዙዋቸው ሲቀሩ በናንተ ላይ እርም ናቸው። (ይህን) አላህ በናንተ ላይ 
ጻፈ፤ ከዚሀችሁም (ከተከለከሉት) ወዲያ ጥብቆች ሆናችሁ ዝሙተኞች 
ሳትሆኑ በገንዘቦቻችሁ *** ልትፈልጉ ለናንተ ተፈቀደ፤ ከነሱም በርሱ 
(በመገናኘት) የተጠቀማችሁባቸውን ሴቶች፣ መህሮቻቸውን ግዴታ ሲኾን 
ስጧቸው። ከመወሰንም በኋላ በተዋደዳችሁበት ነገር በናንተ ላይ ኃጢያት 
የለም። አላህ ዐዋቂ ጥበበኛ ነውና።  
አል-ሙእሚኑን 23፡5-6 እነዚያም እነርሱ ብልቶቻቸውን ጠባቂዎች የሆኑት 
(አገኙ)፡፡…በሚስቶቻቸው ወይም እጆቻቸው በያዟቸው (ባሪያዎች) ላይ 
ሲቀር፡፡ እነርሱ (በነዚህ) የማይወቀሱ ናቸውና፡፡  
አል-መዓሪጅ 70፡22&29-30 ሰጋጆቹ ብቻ ሲቀሩ።…እነዚያም እነሱ 
ብልቶቻቸውን ጠባቂዎች የሆኑት።…በሚስቶቻቸው ወይንም እጆቻቸው 
በያዙዋቸው (ባሮች)፣ ላይ ሲቀር። እነሱ (በነዚህ) የማይወቀሱ ናቸውና።  

156. 
ሴቶች ከቤት ውጪ ሲሆኑ ፊቶቻቸውን እንዲሸፍኑ ግዴታ አለባቸውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
1 ቆሮንቶስ 11፡55 ወንድ ጠጉሩን ቢያስረዝም ነውር እንዲሆንበት፥ ሴት ግን 
ጠጉርዋን ብታስረዝም ክብር እንዲሆንላት ተፈጥሮ እንኳ 
አያስተምራችሁምን? ጠጉርዋ መጎናጸፊያ ሊሆን ተሰጥቶአታልና። 
ገላትያ 5፡1 በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን፤ እንግዲህ ጸንታችሁ 
ቁሙ እንደ ገናም በባርነት ቀንበር አትያዙ። 
ቆላስይስ 2፡20 ከዓለማዊ ከመጀመሪያ ትምህርት ርቃችሁ ከክርስቶስ ጋር 
ከሞታችሁ፥ 
-------------------------------------------------  
አል-ኑር 24፡30-31 ለምእምናን ንገራቸው ፦ ዓይኖቻቸውን (ያልተፈቀደን 
ከማየት) ይከልክሉ፤ ብልቶቻቸውንም ይጠብቁ፤ ይህ ለነሱ የተሻለ ነው፤ 
አላህ በሚሠሩት ሁሉ ውስጠ ዐዋቂ ነው። …ለምእምናትም ንገራቸው ፦ 
ዓይኖቻቸውን ይከልክሉ፤ ብልቶቻቸውንም ይጠብቁ፤ ጌጣቸውንም ከርሷ 
ግልጽ ከሆነው በስተቀር አይግለጡ፤ 
አል- አሕዛብ 33፡59 አንተ ነቢይ ሆይ ለሚስቶችህ፣ ለሴቶች ልጆችህም፣ 
ለምእምናን ሚስቶችም፣ ከመከናነቢያቸው በላያቸው ላይ እንዲለቁ 
ንገራቸው፤ ይህ እንዲታውቁና (በበለጌዎች) እንዳይደፍሩ ለመሆን በጣም 
የቀረበ ነው፤ አላህም መሐሪ አዛኝ ነው።  
 
 



157. 
የሴቶች መብት ከወንዶች እኩል ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘዳግም 16፡19 ፍርድን አታጣምም፤ ፊት አይተህም አታድላ፤ ጉቦ የጥበበኞችን 
ዓይን ያሳውራልና፥ የጻድቃንንም ቃል ያጣምማልና ጉቦ አትቀበል። 
1 ዜና መዋዕል 19፡7 ሠላሳ ሁለትም ሺህ ሰረገሎች የመዓካንም ንጉሥ 
ሕዝቡንም ቀጠሩ፤ መጥተውም በሜድባ ፊት ለፊት ሰፈሩ። የአሞንም 
ልጆች ከየከተሞቻቸው ተሰብስበው ወደ ሰልፍ መጡ። 
ሮሜ 2፡11 እግዚአብሔር ለሰው ፊት አያዳላምና። 
ገላትያ 2፡6 አለቆች የመሰሉት ግን፥ በፊት ማን እንደ ነበሩ አይገደኝም፤ 
እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ አያደላም፤ አለቆች የመሰሉት አንዳች 
እንኳ አልጨመሩልኝምና፥ 
ገላትያ 2፡6 አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም፥ ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የለም፥ 
ወንድም ሴትም የለም፤ ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁና። 
ያዕቆብ 2፡9 ለሰው ፊት ግን ብታደሉ ኃጢአትን ትሠራላችሁ፥ ሕግም እንደ 
ተላላፊዎች ይወቅሳችኋል። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡228,282  ለእነርሱም (ለሴቶች) የዚያ በእነርሱ ላይ 
ያለባቸው (ግዳጅ) ብጤ በመልካም አኑዋኑዋር (በባሎቻቸው ላይ መብት) 
አላቸው፡፡ ለወንዶችም (ጣጣቸውን ስለሚሸከሙ) በእነሱ ላይ ብልጫ 
አላቸው፡፡  ከወንዶቻችሁም ሁለትን ምስክሮች አስመስክሩ፡፡ ሁለትም 
ወንዶች ባይኾኑ ከምስክሮች ሲኾኑ ከምትወዱዋቸው የኾኑን አንድ ወንድና 
አንደኛዋ ስትረሳ አንደኛይቱ ሌላዋን ታስታውሳት ዘንድ ሁለት ሴቶች 
(ይመስክሩ)፡፡ 
አል-ኒሳእ 4፡3,11&176  በየቲሞችም (ማግባት) አለማስተካከላችሁን 
ብትፈሩ፣ (ዝሙትንና ከተወሰነላችሁ በላይ ማግባትንም ፍሩ)፤ ከሴቶች 
ለእናንተ የተዋበላችሁን ሁለት ሁለት፣ ሦስት ሦስትም፣ አራት አራትም 
አግቡ።   ወንድሞች (ና እኅቶች) ወንዶችና ሴቶች ቢሆኑም፣ ለወንዱ 
የሁለት ሴቶች ድርሻ ቢጤ አለው። 

158. 
ባል ሚስቱን እንዲመታ ተፈቅዷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ኤፌሶን 5፡25-29 ባሎች ሆይ፥ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደ 
ወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ፤ በውኃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ 
እንዲቀድሳት ስለ እርስዋ ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤…ማንም የገዛ ሥጋውን 
የሚጠላ ከቶ የለምና፥ ነገር ግን የአካሉ ብልቶች ስለሆንን፥ ክርስቶስ ደግሞ 
ለቤተ ክርስቲያን እንዳደረገላት፥ ይመግበዋል ይከባከበውማል። 
ቆላስይስ 3፡19 ባሎች ሆይ፥ ሚስቶቻችሁን ውደዱ መራራም 
አትሁኑባቸው። 
1 የጴጥሮስ 3፡7 እንዲሁም፥ እናንተ ባሎች ሆይ፥ ደካማ ፍጥረት ስለ ሆኑ 
ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ፤ ጸሎታችሁ እንዳይከለከል 
አብረው ደግሞ የሕይወትን ጸጋ እንደሚወርሱ አድርጋችሁ አክብሩአቸው። 
-------------------------------------------------  
አል-ኒሳእ 4፡34 ናቸው። እነዚያንም ማመጣቸውን የምትፈሩትን 
ገሥጹዋቸው፤ በመኝታዎችም ተለዩዋቸው፣ (ሳካ ሳታደርሱ) 
ምቱዋቸውም። 
 
 
 



159. 
ለክርስቲያን ወይም ለሙስሊም ከሃይማኖቱ ውጪ ማግባት ተፈቅዷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘዳግም 7፡3 ከእነርሱም ጋር አትጋባ፤ ሴት ልጅህን ለወንድ ልጁ አትስጥ፥ 
ሴት ልጁንም ለወንድ ልጅህ አትውሰድ። 
2 ቆሮንቶስ 6፡14 &17 ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ፤ 
ጽድቅ ከዓመፅ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና? ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን 
ኅብረት አለው?...ስለዚህም ጌታ፦ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ 
ርኵስንም አትንኩ ይላል፤ ሁሉንም የሚገዛ ጌታ፦ እኔም እቀበላችኋለሁ፥ 
ለእናንተም አባት እሆናለሁ እናንተም ለእኔ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች 
ትሆናላችሁ ይላል። 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡5 ዛሬ መልካሞች ሁሉ ለናንተ ተፈቀዱ፤ የነዚያም 
መጽሐፍን የተሰጡት ሰዎች ምግብ (ያረዱት) ለናንተ የተፈቀደ ነው፤ 
ምግባችሁም ለነሱ የተፈቀደ ነው፤ ከምእምናት ጥብቆቹም ከነዚያ ከናንተ 
በፊት መጽሐፍን ክተሰጡት ሴቶች ጥብቆቹም ዘማዊዎችና የሚስጢር 
ወዳጅ ያዢዎች ሳትሆኑ ጥብቆች ሆናችሁ መህሮቻቸውን በሰጠችኋቸው 
ጊዜ (ልታገቡዋቸው የተፈቀዱ ናቸው)፤ ከእምነትም የሚመለስ ሰው 
በእርግጥ ሥራው ተበላሸ። በመጨረሻም ቀን እርሱ ከከሳሪዎቹ ነው።  

160. 
አንድ ሰው ያለ ዝሙት ምክንያት ትዳሩን ቢፈታ እንዲያገባ 
ተፈቅዶለታልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 5፡32 እኔ ግን እላችኋለሁ፥ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን 
የሚፈታ ሁሉ አመንዝራ ያደርጋታል፥ የተፈታችውንም የሚያገባ ሁሉ 
ያመነዝራል። 
ማቴዎስ 19፡9 እኔ ግን እላችኋለሁ፥ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን ፈትቶ 
ሌላዪቱን የሚያገባ ሁሉ ያመነዝራል፥ የተፈታችውንም የሚያገባ 
ያመነዝራል አላቸው። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡231 ሴቶችን በፈታችሁና (የዒዳ) ጊዜያቸውን በደረሱ ጊዜ 
በመልካም ያዙዋቸው፤ (ተማለሷቸው) ወይም በመልካም ኹኔታ 
አሰናብቱዋቸው፡፡ ለመጉዳትም ወሰን ታልፋባቸው ዘንድ አትያዙዋቸው፤ 
ይህንንም የሚሠራ ሰው ነፍሱን በእርግጥ በደለ፡፡ የአላህንም አንቀጾች 
ማላገጫ አድርጋችሁ አትያዙ፡፡ የአላህንም ጸጋ በናንተ ላይ ያደረገውን 
ከመጽሐፍና ከጥበብም በርሱ የሚገስጻችሁ ሲኾን በናንተ ላይ ያወረደውን 
አስታውሱ፡፡ አላህንም ፍሩ፤ አላህም ነገሩን ሁሉ ዐዋቂ መኾኑን ዕወቁ፡፡  
አል- ተሕሪም 66፡5 (መላችሁንም) ቢፈታችሁ ከናንተ የበለጡ ሚስቶችን 
እስላሞች፣ አማኞች፣ ታዛዦች፣ ተጸጻቾች(ለአላህ) ተገዢዎች ጾመኛዎች 
ፈቶች ደናግልም የሆኑትን ጌታው ሊለውጠው ይከጀላል።  
 
 



161. 
ክርስቲያኖች ክርስቶስን እንዲመስሉ ሙስሊሞች መሐመድን እንዲመስሉ 
በመጻሕፍታቸው ተነግሯቸዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 10፡24-25 ደቀ መዝሙር ከመምህሩ፥ ባሪያም ከጌታው 
አይበልጥም።…ደቀ መዝሙር እንደ መምህሩ፥ ባሪያም እንደ ጌታው መሆኑ 
ይበቃዋል። ባለቤቱን ብዔል ዜቡል ካሉት፥ ቤተሰዎቹንማ እንዴት 
አብዝተው አይሉአቸው! 
ሉቃስ 6፡40 ደቀ መዝሙር ከመምህሩ አይበልጥም፤ ፈጽሞ የተማረ ሁሉ 
ግን እንደ መምህሩ ይሆናል። 
ዮሐንስ 14፡15 &23-24 ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። እኔም አብን 
እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል፤
…ኢየሱስም መለሰ አለውም፦ የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል፤ አባቴም 
ይወደዋል ወደ እርሱም እንመጣለን በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን።
የማይወደኝቃሌን አይጠብቅም፤ የምትሰሙትም ቃል የላከኝ የአብ ነው 
እንጂ የእኔ አይደለም። 
------------------------------------------------- 
አሊ-ዒምራን 3፡31 በላቸዉ- አላህን የምትወዱ እንደሆናችሁ፣ ተከተሉኝ፤ አላህ 
ይወዳችኋልና፤ ኅጢአቶቻችሁንም ለናንተ ይምራልና፤ አላህም መሐሪ አዛኝ ነዉ።  
አል-ኒሳእ 4፡80 መልክተኛውን የሚታዘዝ ሰው በእርግጥ አላህን ታዘዘ፤ 
ከትዕዛዝም የሸሸ ሰው፣ (አያሳስብህ) በነሱ ላይ ጠባቂ አድርገን አልላክንህምና።  
አል- አሕዛብ 33፡21 ለናንተ፣ አላህንና የመጨረሻውን ቀን የሚከጅል ለሆነ ሰው፥ 
አላህንም በብዙ ለሚያወሳ፣ በአላህ መልክተኛ መልካም መከተል አላችሁ፤  
አል-ዙኽሩፍ 43፡63 ዒሳ በታምራቶች በመጣ ጊዜም አላቸው፦ በእርግጥ 
በጥበብ መጣኋችሁ፤ የዚያንም በርሱ የምትለያዩበትን ከፊሉን ለናንተ 
ላብራራላችሁ፣ (መጣሁ) አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም።  

ጠላቶችና ጦርነት 
162. 

በቅዱሳት መጻሕፍቱ ውስጥ በኃይል ሃይማኖትን ማስለወጥ ተፈቅዷልን? 
መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 

ሉቃስ 17፡30-21 ፈሪሳውያንም፦ የእግዚአብሔር መንግሥት መቼ 
ትመጣለች ብለው ቢጠይቁት፥ መልሶ፦ የእግዚአብሔር መንግሥት 
በመጠባበቅ አትመጣም፤…ደግሞም፦ እንኋት በዚህ ወይም፦ እንኋት በዚያ 
አይሉአትም። እነሆ፥ የእግዚአብሔር መንግሥት በመካከላችሁ ናትና 
አላቸው። 
ሮሜ 14፡17 & 22 የእግዚአብሔር መንግሥት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ 
ቅዱስም የሆነ ደስታ ናት እንጂ መብልና መጠጥ አይደለችምና።…….ለአንተ 
ያለህ እምነት በእግዚአብሔር ፊት ለራስህ ይሁንልህ። ፈትኖ መልካም 
እንዲሆን በሚቈጥረው ነገር በራሱ ላይ የማይፈርድ ብፁዕ ነው። 
------------------------------------------------- 

አል-ተውባህ 9፡33 እርሱ ያ አጋሪዎቹ ቢጠሉም መልክተኛዉን 
(ሙሐመድን) በቅን መንገድና በእውነተኛ ሃይማኖት ላይ ከሃይማኖት ሁሉ 
በላይ ይፋ ያደርገው ዘንድ የላከው ነዉ።  
አል - ሶፍ 61፡8-9 የአላህን ብርሃን በአፎቻቸው ሊያጠፉ ይሻሉ፤ አላህም 
ከሐዲዎቹ ቢጠሉም እንኳ ብርሃኑን ገላጭ ነው።  
 
 
 

 



163. 
በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ኃይልን መጠቀም ትክክል ነውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አይ ቁርአን 
2 ጢሞቴዎስ 2፡24-25 የጌታም ባሪያ ለሰው ሁሉ ገር ለማስተማርም የሚበቃ 
ለትዕግሥትም የሚጸና ሊሆን እንጂ ሊጣላ አይገባውም።…ደግሞም፦ ምናልባት 
እግዚአብሔር እውነትን ያውቁ ዘንድ ንስሐን ይሰጣቸዋልና ፈቃዱን ለማድረግ 
በዲያብሎስ ሕያዋን ሆነው ከተያዙበት ወጥመድ ወጥተው፥ ወደ አእምሮ 
ይመለሳሉ ብሎ የሚቃወሙትን በየዋህነት ይቅጣ። 
ፊልሞና 14 ነገር ግን በጎነትህ በፈቃድህ እንጂ በግድ እንዳይሆን፥ 
ሳልማከርህ ምንም እንኳ ላደርግ አልወደድሁም። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡256 በሃይማኖት ማስገደድ የለም፡፡ ቅኑ መንገድ ከጠማማው 
በእርግጥ ተገለጠ፡፡ በጣዖትም የሚክድና በአላህ የሚያምን ሰው ለርሷ መበጠስ 
የሌላትን ጠንካራ ዘለበት በእርግጥ ጨበጠ፡፡ አላህም ሰሚ ዐዋቂ ነው፡፡  
አሊ-ዒምራን 3፡20 ቢከራከሩህም፡- ፊቴን ለአላህ ሰጠሁ፤ የተከተሉኝም ሰዎች 
(እንደዚሁ ለአላህ ሰጡ) በላቸዉ፤ ለእነዚያም መጽሐፍን ለተሰጡት ሰዎችና 
ለመሀይሞቹ፦ሰለችማሁን? በላቸዉ፤ ቢሰልሙም በእርገጥ ተመሩ እምቢ ቢሉም 
በአንተ ላይ ያለበህ ማድረስ ብቻ ነዉ፡፡ አላህም ባሮቹን ተመልካች ነው፡፡  
ቃፍ 50፡45 እኛ የሚሉትን ሁሉ ዐዋቂ ነን፡፡ አንተም በእነርሱ ላይ አስገዳጅ 
አይደለህም፡፡ ስለዚህ ዛቻየን የሚፈራን ሰው በቁርኣን አስታውስ፡፡  

164. 
ዛሬ እግዚአብሔር አማኞች የሌሎች እምነቶች ተከታዮችን በመዋጋት 
ሃይማኖታቸውን የበላይ እንዲያደርጉ አዟቸዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሮሜ 12፡17-19 ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ፤ በሰው ሁሉ ፊት 
መልካም የሆነውን አስቡ።…ተወዳጆች ሆይ፥ ራሳችሁ አትበቀሉ፥ ለቍጣው 
ፈንታ ስጡ እንጂ፤ በቀል የእኔ ነው፥ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ 
ተብሎ ተጽፎአልና። 
ዕብራውያን 12፡14 ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ ትቀደሱም ዘንድ 
ፈልጉ፥ ያለ እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡190-193 እነዚያንም የሚጋደሉዋችሁን (ከሓዲዎች) በአላህ 
መንገድ ተጋደሉ፡፡ ወሰንንም አትለፉ፤ አላህ ወሰን አላፊዎን አይወድምና፡፡ 
…ሁከት እስከማይገኝና ሃይማኖት ለአላህ ብቻ እስከሚኾን ድረስ 
ተጋደሉዋቸው፡፡ ቢከለክሉም ወሰንን ማለፍ፤ በበዳዮች ላይ እንጂ የለም 
(ወሰን አትለፉባቸው)፡፡  
አል-ተውባህ 9፡29 ከነዚያ መጽሐፍን ከተሰጡት ሰዎች፣ እነዚያን በአላህ 
በመጨረሻዉ ቀን የማያምኑትን፣ አላህና መልክተኛዉ እርም ያደረጉትንም 
እርም የማያደርጉትንና እዉነተኛዉንም ሃይማኖት የማይቀበሉትን እነርሱ 
የተዋረዱ ሆነዉ ግብርን በእጆቻቸው እስከሚሰጡ ድረስ ተዋጉዋቸው።  
ማስታወሻ ጂሃድ በቁርአን ውስጥ ትልቁ ርዕሰ ጉዳይ ነው. 139 ጥቅስ ከ 6, 
236 = 1 ከ 45 ቱ ጥቅሶች ውስጥ. ሐዲት በጂሃድ 21% ነው-ሲራህ (የሃዝ 
መሃመድ የሕይወት ታሪክ) በጂሃድ 67% ነው. 64% የሚሆነው የቁርአን-
ካፊር ላይ ተንሰራፍቶ ይገኛል. 
 

 
 

 



165. 
ሰዎች የቀድሞ እምነታቸው ቢክዱ ወይንም ለመካድ ቢወስኑ መገደል 
አለባቸውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዕብራውያን 3፡12-13 ወንድሞች ሆይ፥ ምናልባት ሕያው እግዚአብሔርን 
የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከእናንተ በአንዳችሁ እንዳይኖር 
ተጠንቀቁ፤…ነገር ግን ከእናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልከኛ 
እንዳይሆን፥ ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ፥ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ 
ተመካከሩ፤ 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡89 (እነሱ) እንደካዱ ብትክዱና እኩል ብትሆኑ ተመኙ! 
በአላህም ሃይማኖት እስከሚሰደዱ ድረስ ከነሱ ወዳጆችን አትያዙ፤ 
(ከእምነት) ቢያፈገፍጉም ያዙዋቸው፤ (ማርኩዋቸው) ባገኛችሁበትም ስፍራ 
ግደሉዋቸው፤ ከነሱም ወዳጅንና ረዳትን አትያዙ።  
ማስታወሻ፡ ቀጥሎ ያለው መሐመድ በሳሂህ አል-ቡኻሪ ውስጥ 
እምነታቸውን ስለሚክዱ ሰዎ የተሰጠ ትዕዛዝ ነው፡- የአላህ መልእክተኛ 
ከእስልምና የሚወጡ ሰዎችን በሙሉ ግደሉ ብለዋል፡፡ (Sahih 
Bukhari፡ Vol. 9, Book 84, No. 57-58, Cf. Vol. 4, Book 56, 
No. 808) 

166. 
ቤተሰብን፣ ጓደኞች ወይንም ወንድሞችን መዋጋት አንዳንዴ ተፈቅዷለን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
1 ቆሮንቶስ 7፡13-24 ያላመነ ባል ያላት ሚስትም ብትኖር ይህ ከእርስዋ ጋር 
ሊቀመጥ ቢስማማ፥ አትተወው።…ወንድሞች ሆይ፥ እያንዳንዱ በተጠራበት 
እንደዚሁ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ይኑር። 
------------------------------------------------- 

አል-ሙጀድላህ 58፡22 በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑትን ሕዝቦች፣ 
አላህንና መልክተኛውን የሚከራከሩትን ሰዎች፤ አባቶቻቸው ወይም 
ልጆቻቸው፤ ወይም ወንድሞቻቸው ወይም ዘመዶቻቸው ቢኾኑም እንኳ 
የሚወዳጁ ኾነው አታገኛቸውም፤ እነዛ በልቦቻቸው ውስጥ እምነትን 
ጽፏል፤ ከርሱም በኾነ መንፈስ ደግፏቸዋል፤ ከሥሮቻቸውም ወንዞች 
የሚፈሱባቸውን ገነቶች በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲኾኑ ያገባቸዋል፤ አላህ 
ከነርሱ ወዷል። ከርሱም ወደዋል፤ እነዚያ የአላህ ሕዝቦች ናቸው፤ ንቁ 
የአላህ ሕዝቦች እነሱ ምኞታቸውን የሚያገኙ ናቸው።  
አልተጋቡን 64፡14 እላንተ ያመናችሁ ሆይ! ከሚስቶቻችሁና ከልጆቻችሁ 
(ከአላህ መንገድ በማስተካከል) ለናንተ ጠላቶች የኾኑ አልሉ፤ ስለዚህ 
ተጠንቀቋቸው፤ ይቅርታ ብታደርጉ ብታልፏቸውም ብትምሯቸውም አላህ 
በጣም መሐሪ አዛኝ ነው።  
 

 

 

 



167. 
አማኞች አማኝ ያልሆኑትን  ኅሊናቸው ባይፈቅድም እንዲገድሉ 
ታዝዘዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሐዋርያት ሥራ 24፡16 ስለዚህ እኔ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት 
ሁልጊዜ ነውር የሌለባት ሕሊና ትኖረኝ ዘንድ እተጋለሁ። 
1 ጢሞቴዎስ 1፡5 የትእዛዝ ፍጻሜ ግን ከንጹሕ ልብና ከበጎ ሕሊና 
ግብዝነትም ከሌለበት እምነት የሚወጣ ፍቅር ነው፤ 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡16 እነዚህ እነዚያ ስህተትን በቅንነት የገዙ ናቸው፡፡ 
ንግዳቸውም አላተረፈችም፤ ቀጥተኞችም አልኾኑም፡፡  
አል-አንፋል 8፡17 አልገደልኋቸውም ግን አላህ ገደላቸው፤ (ጭብጥን ዐፈር) 
በወረወርክም ጊዜ አንተ አልወረወርክም፤ ግን አላህ ወረወረ፤ (ወደ 
ዓይኖቻቸው አደረሰው)፤ ለአማኞችም ከርሱ የሆነን መልካም ጸጋ 
ለመስጠት (ይህን አደረገ)። አላህ ሰሚ ዐዋቂ ነውና።  

168. 
የሌሎች እምነቶች ተከታዮችን መዋጋት እንደ መልካም ነገር ይቆጠራልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ገላትያ 5፡19-21 የሥጋ ሥራም የተገለጠ ነው እርሱም ዝሙት፥ ርኵሰት፥ 
መዳራት፥…ምቀኝነት፥ መግደል፥ ስካር፥ ዘፋኝነት፥ ይህንም የሚመስል 
ነው። አስቀድሜም እንዳልሁ፥ እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ 
የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም። 
ያዕቆብ 4፡1 & 8 በእናንተ ዘንድ ጦርና ጠብ ከወዴት ይመጣሉ? 
በብልቶቻችሁ ውስጥ ከሚዋጉ ከእነዚህ ከምቾቶቻችሁ አይደሉምን?...ወደ 
እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተም ይቀርባል። እናንተ ኃጢአተኞች፥ 
እጆቻችሁን አንጹ፤ ሁለት አሳብም ያላችሁ እናንተ፥ ልባችሁን አጥሩ። 
------------------------------------------------- 

አል-ተውባህ 9፡41 ቀላሎችም ከባዶችም ሆናችሁ ዝመቱ፤ በአላህም 
መንገድ በገንዘቦቻችሁ በነፍሶቻችሁም ታገሉ፤ ይሃችሁ የምታዉቁ ብትሆኑ 
ለናንተ በጣም የተሻለ ነው።  
አል-ዐንከቡት 29፡6 የታገለ ሰውም የሚታገለው ለነፍሱ ነው፤ አላህ 
ከዓለማት በእርግጥ ተብቃቂ ነውና።  
አል - ሶፍ 61፡11 (እርሷም) በአላህና በመልክተኛው ታምናላችሁ፣ በአላህ 
መንገድም በገንዘቦቻችሁ በነፍሶቻችሁም ትታገላላችሁ፤ ይሃችሁ የምታውቁ 
ብትሆኑ ለናንተ የተሻለ ነው።  

 
 
 
 



169. 
መሐመድ እስልምናን ለማስፋፋት በርካታ የጦርነት ጥፋቶችን እንዲጀምሩ 
እግዚአብሔር አበረታቶታልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዮሐንስ 18፡36 ኢየሱስም መልሶ፦ መንግሥቴ ከዚህ ዓለም አይደለችም፤ 
መንግሥቴስ ከዚህ ዓለም ብትሆን፥ ወደ አይሁድ እንዳልሰጥ ሎሌዎቼ 
ይዋጉልኝ ነበር፤ አሁን ግን መንግሥቴ ከዚህ አይደለችም አለው። 
2 ቆሮንቶስ 10፡3-5 በሰው ልማድ ምንም እንኳ የምንመላለስ ብንሆን፥ 
እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም፤…የሰውንም አሳብ በእግዚአብሔርም እውቀት 
ላይ የሚነሣውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን ለክርስቶስም 
ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን፥ 

1. የበድር ጦርነት ፡ (የካቲት 624) 
አሊ - ኢምራን 3፡13፣ 123 ፤ አንፋል 8፡5-19፣ 41-044 

2. የኡሑድ ጦርነት ፡ (የካቲት 625) 
አሊ-ኢምራን 3፡121-122፣ 3፡140፣ 165-172 

3. የኸንደቅ ጦርነት ፡ (ጥር 627) የምሽጎች ጦርነት  
አሕዛብ 33፡9-12፣ 25-27 

4. የሑደይቢያህ ጦርነት ፡ (የካቲት 628) 
ፈቲህ 48፡1-3፣ 22-27 

5. የሙጣ ጦርነት ፡ (ነሐሴ 629) በቀራ 2፡191-193  
6. የሁነይን ጦርነት ፡ (ታህሳስ 630) 

ተዋብ 9፡25-27 
7. የተቡክ ጦርነት ፡ (ጥቅምት 630) ተዋብ 9፡38-40፣ 42-52፣ 

65-66፣ 81-83፣ 86-87፣ 90፣ 93፣ 117 
8. የመካ ጦርነት ፡ (ጥር 630) ተዋብ 9፡12፣ ቀሶስ 28፡85፣ 

ሰፍፋት 61፡13፣ ነስር 110፡1-3 

170. 
በቅዱሳት መጻሕፍቱ ውስጥ የመጽሐፉን ሰዎች መዋጋት ተፈቅዷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሮሜ 12፡18 ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። 
------------------------------------------------- 

አል-ተውባህ 9፡29 ከነዚያ መጽሐፍን ከተሰጡት ሰዎች፣ እነዚያን በአላህ 
በመጨረሻዉ ቀን የማያምኑትን፣ አላህና መልክተኛዉ እርም ያደረጉትንምእርም 
የማያደርጉትንና እዉነተኛዉንም ሃይማኖት የማይቀበሉትን እነርሱ የተዋረዱ 
ሆነዉ ግብርን በእጆቻቸው እስከሚሰጡ ድረስ ተዋጉዋቸው።  
አል- አሕዛብ 33፡26 እነዚያንም ከመጽሐፉ ባለቤቶች (አሕዛቦችን) 
የረዶቸዉን (ቁረይዟን) ከምሽጎቻቸዉ አወረዳቸዉ፤ በልቦቻቸዉም ዉስጥ 
መባባትን ጣለባቸዉ፤ ከፊሉን ትገድላላችሁ፤ ከፊሉንም ትማርካላችሁ።  
 

 



171. 
ዛሬ የሌሎች እምነቶች ተከታዮችን በማጥቃት መዋጋት ተፈቅዷልን? (ጂሃድ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ኤፌሶን 6፡12 መጋደላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለምና፥ ከአለቆችና 
ከሥልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዦች ጋር በሰማያዊም ስፍራ 
ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሠራዊት ጋር ነው እንጂ። 
1 ጢሞቴዎስ 2፡1-2 እንግዲህ እግዚአብሔርን በመምሰልና በጭምትነት ሁሉ 
ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር፥ ልመናና ጸሎት ምልጃም ምስጋናም ስለ ሰዎች ሁሉ 
ስለ ነገሥታትና ስለ መኳንንትም ሁሉ እንዲደረጉ ከሁሉ በፊት እመክራለሁ። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡76-77 እነዚያ ያመኑት ሰዎች፣ በአላህ መንገድ ይጋደላሉ፤ እነዛ 
የካዱትም በጣዖት መንገድ ይጋደላሉ፤ የሰይጣንንም ጭፍሮች ተጋደሉ። 
የሰይጣን ተንኮል ደካማ ነውና …ወደነዚያ ለነርሱ፦ እጆቻችሁን 
(ከመጋደል) ሰብስቡ፣ ሶላትንም ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ፣ ግዴታ 
ምጽዋትንም ስጡ፣ ወደ ተባሉት አላየህምን? በነርሱ ላይ መጋደል በተጻፈ 
ጊዜ፣ ከነሱ ከፊሎቹ ወዲያውኑ ሰዎችን አላህን እንደሚፈሩ፣ ወይም የበለጠ 
ፍራቻን ይፈራሉ፤ ጌታችን ሆይ! በኛ ላይ መጋደልን ለምን ደነገግክ? እስከ 
ቅርብ ጊዜ ድረስ አታቆየንም ኖሮአልን? ይላሉም፤ የቅርቢቱ ሕይወት 
ጥቅም አነስተኛ ነው፤ መጨረሻዪቱም ዓለም አላህን ለሚፈራ ሰው በላጭ 
ናት፤ በተምር ፍሬ ውስጥ ያለን ክር ያህል እንኳ አትበደሉም በላቸው።  
አል-ተውባህ 9፡123 እላንተ ያመናችሁ ሆይ! እነዚያን በአቅራቢያችሁ 
ያሉትን ከሐዲዎች ተዋጉ፤ ከናንተም ብርታትን ያግኙ፤ አላህም 
ከሚጠነቀቁት ጋር መሆኑን ዕወቁ።  

172. 
በዚህ ዘመን አማኞች የሌሎች እምነቶች ተከታዮችን እንዲዘርፉ ይፈቅዳልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘፍጥረት 14፡23 አንተ፦ አብራምን ባለጠጋ አደረግሁት እንዳትል፥ 
ብላቴኖቹ ከበሉት በቀር ከእኔ ጋር ከሄዱትም ድርሻ በቀር፥ ፈትልም ቢሆን 
የጫማ ማዘቢያም ቢሆን፥ ለአንተ ከሆነው ሁሉ እንዳልወስድ አውናን 
ኤስኮልም መምሬም እነርሱ ድርሻቸውን ይውሰዱ። 
ዘጸአት 20፡15 &17 አትስረቅ።….የባልንጀራህን ቤት አትመኝ፤ የባልንጀራህን 
ሚስት ሎሌውንም ገረዱንም በሬውንም አህያውንም ከባልንጀራህ ገንዘብ 
ሁሉ ማናቸውንም አትመኝ። 
ኤፌሶን 4፡28 የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ፥ ነገር ግን በዚያ ፈንታ ለጎደለው 
የሚያካፍለው እንዲኖርለት በገዛ እጆቹ መልካምን እየሠራ ይድከም። 
------------------------------------------------- 

አል-አንፋል 8፡1 &41 ከጦር ዘረፋ ገንዘቦች ይጠይቁሃል፤ የዘረፋ ገንዘቦች 
የአላህና የመልክተኛው ናቸው፤ ስለዚህ አላህን ፍሩ፤ በመካከላችሁ 
ያለችውንም ሁኔታ አሳምሩ፤ አማኞችም እንደሆናችሁ፣ አላህንና 
መልክተኛውን ታዘዙ በላቸው።…..ከማንኛውም ነገር በጦር (ከከሐዲዎች) 
የዘረፋችሁትም አንድ አምስተኛው ለአላህና ለመልክተኛው፤ (ለነቢዩ) 
የዝምድና ባለቤቶችም ለየቲሞችም፤ ለምስኪኖችም፤ ለመንገደኛም የተገባ 
መሆኑን ዕወቁ፤ በአላህና በዚያም እውነትና ውሸት በተለየበት ቀን ሁለቱ 
ጭፍሮች በተገናኙበት (በበድር) ቀን በባሪያችን ላይ ባወረድነው የምታምኑ 
እንደሆናችሁ (ይህንን ዕወቁ) አላህም በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነው። 
 
 
 



173. 
እግዚአብሔር አማኞች ባላመኑት ላይ ሽብርና ጭካኔን እንዲጠቀሙ 
ይፈቅዳልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ኤርምያስ 22፡3 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፦ ፍርድንና ጽድቅን አድርጉ 
የተበዘበዘውንም ከአስጨናቂው እጅ አድኑ፤ መጻተኛውንና ድሀ አደጉንመበለቲቱንም 
አትበድሉ፥ አታምፁባቸውም፥ በዚህም ስፍራ ንጹሕ ደምን አታፍስሱ። 
2 ጢሞቴዎስ 2፡24-25 የጌታም ባሪያ ለሰው ሁሉ ገር ለማስተማርም የሚበቃ 
ለትዕግሥትም የሚጸና ሊሆን እንጂ ሊጣላ አይገባውም። 
ደግሞም፦ ምናልባት እግዚአብሔር እውነትን ያውቁ ዘንድ ንስሐን ይሰጣቸዋልና 
ፈቃዱን ለማድረግ በዲያብሎስ ሕያዋን ሆነው ከተያዙበት ወጥመድ ወጥተው፥ 
ወደ አእምሮ ይመለሳሉ ብሎ የሚቃወሙትን በየዋህነት ይቅጣ። 
-------------------------------------------------

አል-አዕራፍ 7፡4 ከከተማም ልናጠፋት የሻነው ወድያውም ብርቱ ቅጣታችን 
ሌሊት ወይም ቀን እነርሱ በቀትር አርፈው ሳሉ የመጣባቸው ብዙ ናቸው።  
አል-አንፋል 8፡12 ጌታህ ወደ መላእክቱ፦ እኔ (በርዳታዬ) ከናንተ ጋር 
ነኝና፣ እነዚያን ያመኑትን አጥናኑ፤ በነዚያ በካዱት ልቦች ውስጥ ፍርሃትን 
በእርግጥ እጥላለሁ፤ ከአንገቶችም በላይ (ራሶችን) ምቱ፤ ከነሱም 
የቅርንጫፎችን መለያልይ ሁሉ ምቱ፤ ሲል ያወረደውን (አስታውስ) ።  
አል-አንፋል 8፡67 ለነቢይ በምድር ላይ እስቲያደክም ድረስ ለርሱ 
ምርኮኞች ሊኖሩት አይገባም፤ የቅርቢቱን ዓለም ጠፊ ጥቅም ትፈልጋላችሁ 
አላህም መጨረሻይቱን ይሻል፤ አላህም አሸናፊ ጥበበኛ ነው።  

174. 
እግዚአብሔር ዛሬ የበቀል ሕግጋት ተግባራዊ እንዲሆኑ ይፈቅዳልን? (ዐይን 
ስለ ዐይን ጥርስ ስለ ጥርስ / ቂሳስ) 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ማቴዎስ 5፡39 እኔ ግን እላችኋለሁ፥ ክፉውን አትቃወሙ፤ ዳሩ ግን ቀኝ 
ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታህ ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ አዙርለት፤ 
ሮሜ 12፡19-20 ተወዳጆች ሆይ፥ ራሳችሁ አትበቀሉ፥ ለቍጣው ፈንታ ስጡ 
እንጂ፤ በቀል የእኔ ነው፥ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ 
ተጽፎአልና። …ጠላትህ ግን ቢራብ አብላው፤ ቢጠማ አጠጣው፤ ይህን 
በማድረግህ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ትከምራለህና። 
-------------------------------------------------

አል-በቀራህ 2፡194 የተከበረው ወር በተከበረው ወር አንጻር ነው፡፡ 
ክብሮችም ሁሉ ተመሳሳዮች ናቸው፡፡ በእናንተም ላይ (በተከበረው ወር) 
ወሰን ያለፈባችሁን ሰው በናንተ ላይ ወሰን ባለፈው ብጤ በርሱ ላይ ወሰን 
እለፉበት፡፡ አላህንም ፍሩ አላህ ከሚፈሩት ጋር መኾኑንም ዕወቁ፡፡  
አል-ሹራ 42፡40-41 የመጥፎም ነገር ዋጋ ብጤዋ መጥፎ ናት፤ ይቅርም 
ያለና ያሳመረ ሰው ምንዳው በአላህ ላይ ነው። እርሱ በደለኞችን 
አይወድም። …ከተበደሉም በኋላ (በመሰሉ) የተቀበሉ፣ እነዚያ በነርሱ ላይ 
ምንም (የወቀሳ) መንገድ የለባቸውም።  
 
 
 



175. 
ቅዱሱ እግዚአብሔር አማኞች በገዛ እጃቸው እንዲበቀሉ ይፈቅዳልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘዳግም 32፡35-36 የጥፋታቸው ቀን ቀርቦአልና፥ የሚመጣባቸውም ነገር 
ይፈጥናልና እግራቸው ሲሰናከል በቀልና ፍርድ የእኔ ነው። ኃይላቸውም 
እንደ ደከመ፥ የተዘጋ የተለቀቀም እንደሌለ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ለሕዝቡ 
ይፈርዳል፥ ስለ ባሪያዎቹም ያዝናል። 
ሮሜ 12፡14-18 የሚያሳድዱአችሁን መርቁ፥ መርቁ እንጂ አትርገሙ። 
…ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡179 ለእናንተም ባለ አእምሮዎች ሆይ! በማመሳሰል (ሕግ) 
ውስጥ ሕይወት አላችሁ፡፡ ትጠነቀቁ ዘንድ (ገዳይን መግደል 
ተደነገገላችሁ)፡፡  
አል-ማኢዳህ 5፡45 በነርሱም ላይ በውስጧ ነፍስ በነፍስ፣ ዓይንም በአይን፣ 
አፍንጫም በአፍንጫ፣ ጆሮም በጆሮ፣ ጥርስም በጥርስ (ይያዛል) ፣ 
ቁስሎችንም ማመሳሰል አለባቸው ማለትን ጻፍን፤ በርሱም የመጸወተ 
(የማረ) ሰው፣ እርሱ ለርሱ (ለሠራው ኃጢአት) ማስተሰሪያ ነው፤ አላህም 
ባወረደው ነገር የማይፈርድ ሰው፤ እነዚያ በደለኞቹ እነርሱ ናቸው።  
ሮሜ 2፡1 ስለዚህ፥ አንተ የምትፈርድ ሰው ሁሉ ሆይ፥ የምታመካኘው 
የለህም፤ በሌላው በምትፈርድበት ነገር ራስህን ትኰንናለህና፤ አንተው 
ፈራጁ እነዚያን ታደርጋለህና። 

176. 
ቅዱሱ አምላክ አማኞች ጠላቶቻቸውን እንዲራገሙ ይፈቅዳልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሉቃስ 6፡27-28 ነገር ግን ለእናንተ ለምትሰሙ እላችኋለሁ፥ ጠላቶቻችሁን 
ውደዱ፥ ለሚጠሉአችሁ መልካም አድርጉ፥ 
የሚረግሙአችሁንም መርቁ፥ ስለሚበድሉአችሁም ጸልዩ። 
ያዕቆብ 3፡10 ከአንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣሉ። ወንድሞቼ ሆይ፥ 
ይህ እንዲህ ሊሆን አይገባም። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡159 እነዚያ ከአንቀጾችና ከቅን መምሪያ ያወረድነውን 
ለሰዎች በመጽሐፉ ከገለጽነው በኋላ የሚደብቁ፤ እነዚያ አላህ 
ይረግማቸዋል፤ ረጋሚዎችም ሁሉ ይረግሟቸዋል፡፡  
አሊ-ዒምራን 3፡61 ዕውቀቱም ከመጣልህ በኋላ በርሱ (በዒሳ) 
የተከራከሩህን ሰዎች ፡- ኑ፤ ልጆቻችንንና ልጆቻችሁንም፤ ሴቶቻችንንና 
ሴቶቻችሁንም፤ ነፍሶቻችንንና ነፍሶቻችንን እንጥራ፤ ከዚያም አጥብቀን 
አላህን እንለምን፤ የአላህንም ቁጣ በዉሸታሞቹ ላይ እናድርግ በላቸዉ።  
 

 



177. 
እግዚአብሔር አይሁድ በእርግማን ስር እንዲሆኑና እንደ ሕዝብ የጠፉ 
እንዲሆኑ ፈቅዷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ኤርምያስ 31፡37 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፦ ሰማይ በላይ ቢከነዳ፥ 
የምድርም መሠረት በታች ቢመረመር፥ በዚያን ጊዜ ስላደረጉት ነገር ሁሉ 
የእስራኤልን ዘር ሁሉ እጥላለሁ፥ ይላል እግዚአብሔር፡፡ 
ሮሜ 11፡1-2 እንግዲህ፦ እግዚአብሔር ሕዝቡን ጣላቸውን? እላለሁ። 
አይደለም እኔ ደግሞ እስራኤላዊና ከአብርሃም ዘር ከብንያምም ወገን ነኝና።
……እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸውን ሕዝብ አልጣላቸውም። መጽሐፍ 
ስለ ኤልያስ በተጻፈው የሚለውን፥ በእግዚአብሔር ፊት እስራኤልን እንዴት 
እንደሚከስ፥ አታውቁምን? 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡88-89 «ልቦቻችንም ሽፍኖች ናቸው» አሉ፤ አይደለም አላህ 
በክሕደታቸው ምክንያት ረገማቸው ጥቂትንም ብቻ ያምናሉ፡፡ …ከነሱም ጋር 
ያለውን (መጽሐፍ) አረጋጋጭ የኾነ መጽሐፍ ከአላህ ዘንድ በመጣላቸው ጊዜ 
(ከመምጣቱ) በፊት በነዚያ በካዱት ላይ ይረዱበት የነበሩ ሲኾኑ ያወቁት ነገር 
በመጣላቸው ጊዜ በርሱ ካዱ፡፡ የአላህም ርግማን በከሓዲዎች ላይ ይኹን፡፡  
አል-ማኢዳህ 5፡12-13 አላህም የእስራኤልን ልጆች የጠበቀ ቃል ኪዳን 
በእርግጥ ያዘባቸው። ከነሱም ዐሥራ ሁለትን አለቆች አስነሣን፤ አላህም 
አላቸው፤ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ፤ ሶላትን ብታስተካክሉ ግዴታ ምጽዋትንም 
ብትሰጡ በመልክተኞቼም ብታምኑ፣ ብትረዱአቸውም፣ ለአላህም መልካም 
ብድርን ብታበድሩ ኃጢአቶቻችሁን ከናንተ በእርግጥ አብሳለሁ፤ 
ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነቶችም በእርግጥ አገባችኋለሁ። 
ከዚህም በኋላ ከናንተ የካደ ሰው ቀጥተኛውን መንገድ በእርግጥ ተሳሳተ። 
…ቃልኪዳናቸውንም በማፍረሳቸው ረገምናቸው፤ ልቦቻቸውንም ደረቆች 
አደረግን፤ ቃላትን ከቦታዎቻቸው ይለውጣሉ። በርሱም ከታዘዙበት ነገር 
ፈንታን ተዉ። ከነሱም ጥቂቶች ሲቀሩ ከነርሱ የሆነን ክዳት 
የምታውቅባቸው ከመሆን አትወገድም፤ ከነርሱም ይቅርታ አድርግ፤ 
እለፋቸውም፤ አላህ መልካም ሠሪዎችን ይወዳልና።  

178. 
የሚዋጉት ከማይዋጉት የተሻሉ እንደሆኑ ይታሰባልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
1 ሳሙኤል 30፡23-24 ዳዊትም፦ ወንድሞቼ ሆይ፥ የጠበቀን በእኛም ላይ 
የመጣውን ጭፍራ በእጃችን አሳልፎ የሰጠን እግዚአብሔር በሰጠን ነገር 
እንዲህ አታድርጉ፤…ይህንስ ነገ ማን ይሰማችኋል? ነገር ግን የተዋጉትና 
ዕቃውን የጠበቁት እድል ፈንታ እኩል ይሆናል፥ አንድነት ይካፈላሉ አለ። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡95 ከምእመናን የጉዳት ባለቤት ከሆኑት በቀር ተቀማጮቹና 
በአላህ መንገድ በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸው የሚታገሉት 
አይስተካከሉም፤ በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸው የሚታገሉትን አላህ 
በተቀማጮቹ ላይ በደረጃ አበለጠ፤ ለሁሉም አላህ መልካሚቱን (ገነት) 
ተስፋ ሰጠ። ታጋዮቹንም በተቀማጮቹ ላይ አላህ በታላቅ ምንዳ አበለጠ።  
አል-ተውባህ 9፡20 እነዚያ ያመኑት ከአገራቸዉም የተሰደዱት 
በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸዉም በአላህ መንገድ ላይ የታገሉት አላህ ዘንድ 
በደረጃ በጣም የላቁ ናቸው፤ እነዚያም እነሱ ፍላጎታቸውን ያገኙ ናቸው።  
 
 
 



179. 
ቅዱሳት መጻሕፍቱ የማይዋጉትን በገሃነም በማስፈራራትና የሚዋጉትን 
በገነት በማበረታታት ሰዎች በእግዚአብሔር ወይንም በአላህ መንገድ 
እየተዋጉ እንዲሞቱ ያደርጋሉን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ያዕቆብ 1፡20 የሰው ቍጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሠራምና። 
ያዕቆብ 4፡1 &8 በእናንተ ዘንድ ጦርና ጠብ ከወዴት ይመጣሉ? 
በብልቶቻችሁ ውስጥ ከሚዋጉ ከእነዚህ ከምቾቶቻችሁ አይደሉምን?....ወደ 
እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተም ይቀርባል። እናንተ ኃጢአተኞች፥ 
እጆቻችሁን አንጹ፤ ሁለት አሳብም ያላችሁ እናንተ፥ ልባችሁን አጥሩ። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡77 ወደነዚያ ለነርሱ፦ እጆቻችሁን (ከመጋደል) ሰብስቡ፣ 
ሶላትንም ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ፣ ግዴታ ምጽዋትንም ስጡ፣ ወደ 
ተባሉት አላየህምን? በነርሱ ላይ መጋደል በተጻፈ ጊዜ፣ ከነሱ ከፊሎቹ 
ወዲያውኑ ሰዎችን አላህን እንደሚፈሩ፣ ወይም የበለጠ ፍራቻን ይፈራሉ፤ 
ጌታችን ሆይ! በኛ ላይ መጋደልን ለምን ደነገግክ? እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 
አታቆየንም ኖሮአልን? ይላሉም፤ የቅርቢቱ ሕይወት ጥቅም አነስተኛ ነው፤ 
መጨረሻዪቱም ዓለም አላህን ለሚፈራ ሰው በላጭ ናት፤ በተምር ፍሬ 
ውስጥ ያለን ክር ያህል እንኳ አትበደሉም በላቸው።  
አል ፈትሕ 48፡16 ከአዕራቦች ወደ ኋላ ለቀሩት በላቸው፦ የብርቱ ጭካኔ 
ባለቤት ወደ ሆኑ ሕዞች (ውጊያ)ወደፊት ትጥጠራላችሁ፤ 
ትጋደሏቸዋላችሁ፤ ወይም ይሰልማሉ፤ ብትታዘዙም አላህ መልካም ምንዳን 
ይሰጣችኋል፤ ከአሁን በፊት እንደሸሻችሁ ብትሸሹም አሳማሚ ቅጣት 
ይጠብቃችኋል።  

ታሪካዊ ክስተቶች 
180. 

ፍጥረትን ከፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን በማረፍ ለሰዎች 
ልጆች ምሳሌን ትቶላቸዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘጸአት 20፡8-10 የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ።…ሰባተኛው ቀን 
ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክህ ሰንበት ነው፤ አንተ፥ ወንድ ልጅህም፥ ሴት 
ልጅህም፥ ሎሌህም፥ ገረድህም፥ ከብትህም፥ በደጆችህም ውስጥ ያለ እንግዳ 
በእርሱ ምንም ሥራ አትሥሩ፤ 
ዕብራውያን 4፡4-10 ስለ ሰባተኛው ቀን በአንድ ስፍራ፦ እግዚአብሔርም 
በሰባተኛው ቀን ከሥራው ሁሉ ዐረፈ ብሎአልና፤….ወደ ዕረፍቱ የገባ፥ 
እግዚአብሔር ከሥራው እንዳረፈ፥ እርሱ ደግሞ ከሥራው አርፎአልና። 
------------------------------------------------- 

ቃፍ 50፡38 ሰማያትንና ምድርን በመካከላቸው ያለውንም ሁሉ በስድስት 
ቀናት ውስጥ በእርግጥ ፈጠርን፡፡ ድካምም ምንም አልነካንም፡፡  
 
 
 
 
 



181. 
እግዚአብሔር ሰዎችን በራሱ አምሳል ፈጥሯልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘፍጥረት 1፡26-27 እግዚአብሔርም አለ፦ ሰውን በመልካችን እንደ 
ምሳሌአችን እንፍጠር፤ የባሕር ዓሦችንና የሰማይ ወፎችን፥ እንስሳትንና  
ምድርን ሁሉ፥ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ።
….እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፤ በእግዚአብሔር መልክ 
ፈጠረው፤ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። 
1 ቆሮንቶስ 11፡7 ወንድ የእግዚአብሔር ምሳሌና ክብር ስለ ሆነ ራሱን 
መከናነብ አይገባውም፤ ሴት ግን የወንድ ክብር ናት። 
------------------------------------------------- 

ኢብራሂም 14፡34 ከለመናችሁትም ሁሉ የሰጣችሁ ነው፤ የአላህን ጸጋ 
ብትቆጥሩ፣ አትዘልቋትም፤ ሰው በጣም በደለኛ ከሐዲ ነው።  
አል-ሹራ 42፡11 ሰማያትንና ምድርን ፈጣሪ ነው፤ ከነፍሶቻችሁ (1) ሴቶችን፣ 
ከቤት እንሰሳዎችም ዓይነቶችን (ወንዶችና ሴቶችን) ለእናንተ አደረገላችሁ፤ 
በርሱ (2) ያበዛችኋል፤ የሚመስለው ምንም ነገር የለም፤ እርሱም ሰሚው 
ተመልካቹ ነው።  
አል-ዐስር 103፡2 ሰው ሁሉ በእርግጥ በከሳራ ውስጥ ነው።  

182. 
እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ከኤደን ገነት ካስወጣ በኋላ በወንድና በሴት 
መካከል ጠላትነት እንደሚኖር ተናግሯልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘፍጥረት 3፡3-15 ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ፥ 
እግዚአብሔር አለ፦ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም።…..በአንተና 
በሴቲቱ መካከል፥ በዘርህና በዘርዋም መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፤ 
እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፥ አንተም ሰኰናውን ትቀጠቅጣለህ። 
------------------------------------------------- 

አል-አዕራፍ 7፡23-25 ፦ ጌታችን ሆይ! ነፍሶቻችንን በደልን፤ ለኛ ባትምር 
ባታዝንልም በእርግጥ ከከሳሪዎቹ እንሆናለን አሉ።… በርሷ ላይ 
ትኖራላችሁ፤ በርሷም ላይ ትሞታላችሁ፤ ከርሷም ውስጥ ትወጣላችሁ 
አላቸው።  
ሱረቱ ጣሀ 20፡123 አላቸው፦ ከፊላችሁም ለከፊሉ ጠላት ሲኾን 
ሁላችሁም ከርሷ ውረዱ፤ ከኔም የሆነ መሪ ቢመጣላችሁ፣ መሪየን የተከተለ 
አይሳሳትም፤ አይቸገርምም።  
ማስታወሻ: እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የጠላት ጠላትነት 
በአዳምና በሔዋን መካከል እንጂ በሰይጣንና በሰዎች መካከል አልነበረም. 
 
 

 



183. 
በጥፋት ውኀ ታሪክ ውስጥ ከኖኀ ልጆች መካከል አንዱ ሰጥሞ መርከቢቱ 
በጁዲ ተራራ ላይ አርፋለችን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘፍጥረት 7፡7 ኖኅም ስለ ጥፋት ውኃ ልጆቹንና ሚስቱን የልጆቹንም 
ሚስቶች ይዞ ወደ መርከብ ገባ። 
ዘፍጥረት 8፡4 & 18 መርከቢቱም በሰባተኛው ወር ከወሩም በአሥራ 
ሰባተኛው ቀን በአራራት ተራሮች ላይ ተቀመጠች።….ኖኅም ልጆቹንና 
ሚስቱን የልጆቹንም ሚስቶች ይዞ ወጣ፤ 
ዘፍጥረት 10፡1 የኖኅ ልጆች የሴም የካም የያፌት ትውልድ ይህ ነው፤ 
ከጥፋት ውኃም በኋላ ልጆች ተወለዱላቸው። 
1 የጴጥሮስ 3፡20 ጥቂቶች ማለት ስምንት ነፍስ በውኃ የዳኑበት መርከብ 
ሲዘጋጅ፥ የእግዚአብሔር ትዕግሥት በኖኅ ዘመን በቈየ ጊዜ ቀድሞ 
አልታዘዙም። 
------------------------------------------------- 

ሱረቱ ሁድ 11፡42-44 እርሷም እንደ ተራራዎች በሆነ ማዕበል ውስጥ 
በነርሱ (ይዛቸው) የምትንሻለል ስትሆን፣ (በአላህ ስም ተቀመጡባት)፤ 
ኑሕም ልጁን ከመርከቢቱ የራቀ ሆኖ ሳለ፦ ልጄ ሆይ ከኛ ጋር ተሳፈር፣ 
ከከሐዲዎቹም አትሁን ሲል ጠራው። …ተባለም ፦ ምድር ሆይ ውሃሽን 
ዋጪ፤ ሰማይም ሆይ (ዝናምሽን) ያዢ፤ ውሃውም ሠረገ፤ ቅጣቱም 
ተፈጸመ፤ ጁዲይ በሚባልም ተራራ ላይ (መርከቢቱ) ተደላደለች፤ 
ለከሐዲዎችም ሰዎች ጥፋት ተገባቸው (ጠፉ) ተባለ።  

184. 
በአብረሃም ዘር በኩል የሚመጣው በረከት ተስፋ በእስማኤል ሳይሆን 
በይስሐቅ በኩል እንደሚፈፀም ተነግሯልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘፍጥረት 16፡11-12 የእግዚአብሔር መልአክም አላት፦ እነሆ አንቺ ፀንሰሻል፥ 
ወንድ ልጅንም ትወልጃለሽ፤ ስሙንም እስማኤል ብለሽ ትጠሪዋለሽ፥ 
እግዚአብሔር መቸገርሽን ሰምቶአልና።….እርሱም የበዳ አህያን የሚመስል 
ሰው ይሆናል፤ እጁ በሁሉ ላይ ይሆናል፥ የሁሉም እጅ ደግሞ በእርሱ ላይ 
ይሆናል፤ እርሱም በወንድሞቹ ሁሉ ፊት ይኖራል። 
ዘፍጥረት 17፡18-21 አብርሃምም እግዚአብሔርን፦ እስማኤል በፊትህ ቢኖር 
በወደድሁ ነበር አለው።…ቃል ኪዳኔን ግን በሚመጣው ዓመት በዚሁ ጊዜ 
ሣራ ከምትወልድልህ ከይስሐቅ ጋር አቆማለሁ። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡163 እኛ ወደ ኑሕና ከርሱ በኋላ ወደ ነበሩት ነቢያት 
እንዳወረድን፣ ወደ አንተም አወረድን፤ ወደ ኢብራሂምም፣ ወደ 
ኢስማዒልም፣ ወደ ኢስሐቅም፣ ወደ ያዕቆብም፣ ወደ ነገዶቹም ወደ ዒሳም፣ 
ወደ አዮብም፣ ወደ ዩኑስም፣ ወደ ሀሩንና ወደ ሱለይማንም አወረድን፤ 
ለዳዉድም ዘቡርን ሰጠነው።  
መርየም 19፡54 በመጽሐፉ ኢስማዔልንም አዉሳ፤ እርሱ ቀጠሮን አክባሪ 
ነበረና፤ መልክተኛ ነቢይም ነበር።  
 
 



185. 
አብረሃም በካዕባ ለመሰዋት ወደ መካ ተጉዟልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
 1. የከለዳውያን ዑር (ዘፍ. 11፡31፣ ሐዋ. 7፡2-4) 
 2. ካራን  ዘፍ. 12፡1-4፣ ሐዋ. 7፡4) 
 3. ደማስቆ (ዘፍ. 15፡2) 
 4. ሴኬም (ዘፍ. 12፡6, 7) 
 5. ቤቴል (ዘፍ. 12፡8) 
 6. ግብፅ (ዘፍ. 12፡9-20) 
 7. ቤቴል (ዘፍ. 13፡1-9) 
 8. ኬብሮን (ዘፍ. 13፡10-18) 
 9. ዳን (ዘፍ. 14፡1-14)  
10. ኮባህ (ዘፍ. 14፡15, 16) 
11. ሳሌም (ዘፍ. 14፡17-21)  
12. ኬብሮን (ዘፍ. 15፡1-21፣ 17፡1-27, ዘፍ. 16)  
13. ጌራር (ዘፍ. 20፡1-18) 
14. ቤርሳቤህ (ዘፍ. 21፡1-34) 
15. ሞርያ (ዘፍ. 22፡1-18) 
16. ኬብሮን (ዘፍ. 23፡1-20) 
------------------------------------------------- 

አል-ሐጅ 22፡26 ለኢብራሂምም የቤቱን (የከዕባን) ስፍራ መመለሻ 
ባደረግንለት ጊዜ፣ በኔ ምንንም አታጋራ፤ ቤቴንም፣ ለሚዞሩትና 
ለሚቆሙበት፣ ለሚያጎነብሱትና በግንባራቸውም ለሚደፉት ንጹሕ 
አድርግላቸው፣ (ባልነው ጊዜ አስታውስ)።  
ማስታወሻ፡ አብረሃም ወደ መካ አለመሄዱን መጽሐፍ ቅዱስ ያሳያል፡፡ 
በ175 ዓመቱ በኬብሮን ሕይወቱ አልፏል፡፡ 

186. 
አብረሃም ብቸኛ ሕጋዊ ልጁን ይስሐቅን ለእግዚአብሔር ለመሰዋት 
አቅርቧልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘፍጥረት 22፡2 &9-12 የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ 
ሞሪያም ምድር ሂድ፤ እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ 
መሥዋዕት አድርገህ ሠዋው አለ።….እግዚአብሔር ወዳለውም ቦታ ደረሱ፤ 
አብርሃምም በዚያ መሠዊያውን ሠራ፥ እንጨትንም ረበረበ፤ ልጁን 
ይስሐቅንም አስሮ በመሠዊያው በእንጨቱ ላይ አጋደመው።…እርሱም፦ 
በብላቴናው ላይ እጅህን አትዘርጋ፥ አንዳችም አታድርግበት፤ አንድ ልጅህን 
ለእኔ አልከለከልህምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደ ሆንህ አሁን 
አውቄአለሁ አለ። 
ሳፋት 37፡ 100-107 ጌታዬ ሆይ! ከመልካሞቹ የሆነን (ልጅ) ስጠኝ፡፡ ታጋሽ በሆነ 
ወጣት ልጅም አበሰርነው፡፡ ከእርሱ ጋርም ለሥራ በደረሰ ጊዜ «ልጄ ሆይ! እኔ 
በሕልሜ እኔ የማርድህ ሆኜ አያለሁ፡፡ ተመልከትም፤ ምን ታያለህ?» አለው፡፡ 
«አባቴ ሆይ! የታዘዝከውን ሥራ፡፡ አላህ ቢሻ ከታጋሾቹ ሆኜ ታገኘኛለህ» አለ፡፡ 
ሁለቱም ትዕዛዙን በተቀበሉና በግንባሩም ጎን ላይ በጣለው ጊዜ (የሆነው ሆነ)፡፡ 
ጠራነውም፤ (አልነው) «ኢብራሂም ሆይ! ራእይቱን በእውነት አረጋገጥክ፡፡» እኛ 
እንደዚሁ መልካም ሠሪዎችን እንመነዳለን፡፡ 
 
Note:  The Bible indicates that Abraham never went 
to Mecca. He died at the age of 175 in Hebron. 

186. 



187. 
የአብርሃም ልጅ እስማኤል ነቢይ ነበርን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘፍጥረት 16፡7-15 የእግዚአብሔር መልአክም በውኃ ምንጭ አጠገብ 
በበረሀ አገኛት፤ ምንጩም ወደ ሱር በምትወስደው መንገድ አጠገብ ነው።
…አጋርም ለአብራም ወንድ ልጅን ወለደችለት፤ አብራምም አጋር 
የወለደችለትን የልጁን ስም እስማኤል ብሎ ጠራው። 
ገላትያ 4፡22-31 አንዱ ከባሪያይቱ አንዱም ከጨዋይቱ የሆኑ ሁለት ልጆች 
ለአብርሃም እንደ ነበሩት ተጽፎአልና። …ስለዚህ፥ ወንድሞች ሆይ፥ 
የጨዋይቱ ልጆች ነን እንጂ የባሪያይቱ አይደለንም። 
------------------------------------------------- 

አል-ኒሳእ 4፡163 እኛ ወደ ኑሕና ከርሱ በኋላ ወደ ነበሩት ነቢያት 
እንዳወረድን፣ ወደ አንተም አወረድን፤ ወደ ኢብራሂምም፣ ወደ 
ኢስማዒልም፣ ወደ ኢስሐቅም፣ ወደ ያዕቆብም፣ ወደ ነገዶቹም ወደ ዒሳም፣ 
ወደ አዮብም፣ ወደ ዩኑስም፣ ወደ ሀሩንና ወደ ሱለይማንም አወረድን፤ 
ለዳዉድም ዘቡርን ሰጠነው።  
መርየም 19፡54 በመጽሐፉ ኢስማዔልንም አዉሳ፤ እርሱ ቀጠሮን አክባሪ 
ነበረና፤ መልክተኛ ነቢይም ነበር።  

188. 
ጣዖታትን ለማምለክ እንቢ በማለቱ ምክንያት እሳት ውስጥ የተጣለው 
አብርሃም ነበርን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዳንኤል 3፡1-30 ንጉሡ ናቡከደነፆር ቁመቱ ስድሳ ክንድ ወርዱም ስድስት 
ክንድ የሆነውን የወርቁን ምስል አሠራ፤ በባቢሎንም አውራጃ በዱራ ሜዳ 
አቆመው።…የዚያን ጊዜም ንጉሡ ሲድራቅንና ሚሳቅን አብደናጎንም 
በባቢሎን አውራጃ ውስጥ ከፍ ከፍ አደረጋቸው። 
------------------------------------------------- 

አል-አንቢያ 21፡51-71 ለኢብራሂምም፣ ከዚያ በፊት ቅን መንገዱን በእርግጥ 
ሰጠነው፤ እኛም በርሱ (ተገቢነት) ዐዋቂዎች ነበርን።….እርሱንና ሉጥንም 
ወደዚያች፤ በውስጧ ለዓለማት በረከትን ወደ አደረግንባት ምድር 
(በመውሰድ) አዳን።  
ማስታወሻ: በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጣዖታትን ለማምለክ ፈቃደኛ 
ባለመሆኑ ምክንያት ወደ እሳት የተወረወው አብርሃም አይደለም. ይህ 
ታሪክ ሲድራቅ, ሚሳቅና አብደኔጎን በመጥቀስ ነው. Cf. አኔክ 29: 16-24 
እና Saffat 37:83 & 97. 
 
 

 

 

 



189. 
ሙሴ የእግዚአብሔርን ክብር እንዲያይ በጠየቀ ጊዜ እግዚአብሔር በሰው 
አምሳል ጀርባውን አሳይቶታልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘጸአት 33፡18-23 እርሱም፦ እባክህ ክብርህን አሳየኝ አለ።…እጄንም ፈቀቅ 
አደርጋለሁ፥ ጀርባዬንም ታያለህ፤ ፊቴ ግን አይታይም። 
------------------------------------------------- 

አል-አዕራፍ 7፡143 ሙሳም ለቀጠሯችን በመጣና ጌታውም ባነጋገረው 
ጊዜ፦ ጌታዬ ሆይ! (ነፍስህን) አሳየኝ ወደ አንተ እመለከታለሁና አለ 
(አላህም) ፦ በፍጹም አታየኝም፣ ግን ወደ ተራራው ተመልከት፤ 
በስፍራውም ቢረጋ በእርግጥ ታየኛለህ አለው፤ ጌታውም ለተራራው 
በተገለጸ ጊዜ ንኩትኩት አደረገው፤ ሙሳም ጮኾ ወደቀ፤ በአንሰራራም ጊዜ 
ጥራት ይገባህ፤ ወዳንተ ተመለስኩ፤ እኔም (በወቅቱ) የምእመናን መጀመሪያ 
ነኝ አለ።  

190. 
ሐማ የኖረው በሙሴና በፈርዖን ዘመን ነበርን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ዘጸአት 2፡9-10 የፈርዖንም ልጅ፦ ይህን ሕፃን ወስደሽ አጥቢልኝ፥ ዋጋሽንም 
እሰጥሻለሁ አለቻት። ሴቲቱም ሕፃኑን ወስዳ አጠባችው።…..ሕፃኑም አደገ፥ 
ወደ ፈርዖንም ልጅ ዘንድ አመጣችው፥ ለእርስዋም ልጅ ሆነላት። እኔ 
ከውኃ አውጥቼዋለሁና ስትልም ስሙን ሙሴ ብላ ጠራችው። 
አስቴር 3፡1 ከዚህም ነገር በኋላ ንጉሡ አርጤክስስ የአጋጋዊውን 
የሐመዳቱን ልጅ ሐማን ከፍ ከፍ አደረገው፥ አከበረውም፥ ወንበሩንም 
ከእርሱ ጋር ከነበሩት አዛውንት ሁሉ በላይ አደረገለት። 
------------------------------------------------- 

አል-ሙእሚን 40፡23-24&36-37 ሙሳንም በታምራቶቻችንና በግልጽ 
ማሥረጃ በእርግጥ ላክነው።…ወደ ፈርዖንና ወደ ሃማን፤ ወደ ቃሩንም፣ 
(ላክነው)፤ ድግምተኛ ውሸታም ነው አሉም።…ፈርዖንም አለ፦ ሃማን ሆይ! 
መንገዶችን እደርስ ዘንድ፣ ረዢም ሕንጻን ለኔ ካብልኝ። …የሰማያትን 
መንገዶች፣ (እደርስ ዘንድ)፤ ወደ ሙሳም አምላክ እመለከት ዘንድ እኔ 
ውሸታም ነው ብዬ በእርግጥ እጠረጥረዋለሁ፣ (አለ)፤ እንደዚሁም ለፈርዖን 
መጥፎ ሥራው ተሸለመለት፤ ከቅን መንገድም ታገደ፤ የፈርዖንም ተንኮል 
በከሳራ ውስጥ እንጅ አይደለም።  
ማስታወሻ ሙሴ እና ፈርዖን በ 1450 ከክርስቶስ ልደት በፊት የኖሩ ናቸው. 
በአስቴር መጽሐፍ ውስጥ ሐማ ከአንድ አመት በኋላ በአሳርሱት (ዘመነ 
ንጉሥ Xerxes) 486-474 ዓ.ዓ ዘመን ኖረ. 
 

 
 



191. 
በምድረ ግብፅ በአሥሩ መቅሰፍቶች ወቅት የሞት መልአክ የእስራኤልን 
በኩራት ሳይገድል ባለፈ ጊዜ ለመታሰብያነት የፋሲካ በዓል ተደንግጓልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ዘጸአት 12፡1-24 እግዚአብሔርም በግብፅ አገር ሙሴንና አሮንን እንዲህ 
ብሎ ተናገራቸው፦…ለእናንተ ለልጆቻችሁም ለዘላለም ሥርዓት አድርጋችሁ 
ይህችን ነገር ጠብቁ። 
ማቴዎስ 26፡17-19በቂጣው በዓል በመጀመሪያ ቀን ደቀ መዛሙርቱ ወደ 
ኢየሱስ ቀርበው፦ ፋሲካን ትበላ ዘንድ ወዴት ልናሰናዳልህ ትወዳለህ 
አሉት።…ደቀ መዛሙርቱም ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ ፋሲካንም 
አሰናዱ። 
------------------------------------------------- 

አል-ኢስራእ 17፡101 ለሙሳም ግልጽ የሆኑን ዘጠኝ ታምራቶች በእርግጥ 
ሰጠነው፤ በመጣቸውም ጊዜ የእስራኤልን ልጆች (ከፈርዖን እንዲለቀቁ) 
ጠይቅ (አልነው)፤ ፈርዖንም፦ ሙሳ ሆይ! እኔ የተደገመብህ መሆንህን 
በእርግጥ እጠረጥርሃለሁ አለው።  
አል-ነምል 27፡12 እጅህንም በአንገትጌህ ውስጥ አግባ፤ ያለነውር (ያለ 
ለምጽ) ነጭ ሆና ትወጣለችና፤ በዘጠኝ ታምራት ወደ ፈርዖንና ወደ 
ሕዝቦቹ (ኺድ)፤ እነርሱ አመጠኞች ሕዝቦች ናቸውና።  

192. 
ወደ ጦርነት በወጣ ጊዜ ወታደሮቹን ወደ ወንዝ በመውሰድ የለያቸው ሳዖል 
(ጣሉት) ነበርን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
መሣፍንት 7፡2-6 እግዚአብሔርም ጌዴዎንን፦ ከአንተ ጋር ያለው ሕዝብ 
በዝቶአል፤ ስለዚህ እስራኤል፦ እጄ አዳነኝ ብሎ እንዳይታበይብኝ እኔ 
ምድያምን በእጃቸው አሳልፌ አልሰጣቸውም።…በእጃቸውም ውኃ ወደ 
አፋቸው አድርገው የጠጡት ቍጥር ሦስት መቶ ነበረ የቀሩት ሕዝብ ግን 
ውኃ ሊጠጡ በጕልበታቸው ተንበረከኩ። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራህ 2፡247-252 ነቢያቸውም ለእነርሱ፡- «አላህ ጧሉትን (ሳኦልን) 
ንጉሥ አድርጎ በእርግጥ ላከላችሁ» አላቸው፡፡ (እነርሱም)፡- «እኛ ከእርሱ 
ይልቅ በንግሥና ተገቢዎች ስንኾን ከሀብትም ስፋትን ያልተሰጠ ሲኾን 
ለእርሱ በኛ ላይ እንዴት ንግሥና ይኖረዋል?» አሉ፡፡ (ነቢያቸውም)፡-«አላህ 
በእናንተ ላይ መረጠው፡፡ በዕውቀትና በአካልም ስፋትን ጨመረለት፡፡ 
አላህም ንግሥናውን ለሚሻው ሰው ይሰጣል፡፡ አላህም ችሮታው ሰፊ ዐዋቂ 
ነው» አላቸው፡፡…እነዚህ (አንቀጾች) በውነት በአንተ ላይ የምናነባቸው 
ሲኾኑ የአላህ አንቀጾች ናቸው፤ አንተም በእርግጥ ከመልክተኞቹ ነህ፡፡  
ማስታወሻ፡ በመጽፍ ቅዱስ ውስጥ ወታደሮቹን ውኀ በማጠጣት የፈተነው 
ሳዖል ሳይሆን ጌድዮን ነበር፡፡ ሳዖል በዳዊት ዘመን 1010 ‹ 971 ነገር ግን 
ጌድዮን መቶ ዓመታትን በመቅደም 1162 ‹ 1122 ዓ.ዓ. ነበር የኖረው፡፡ 
 
 
 
 



193. 
ኢየሱስ በግርግም በቤተልሔም ተወልዷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ሚክያስ 5፡2 አንቺም ቤተ ልሔም ኤፍራታ ሆይ፥ አንቺ በይሁዳ አእላፋት 
መካከል ትሆኚ ዘንድ ታናሽ ነሽ፤ ከአንቺ ግን አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ 
ከዘላለም የሆነ፥ በእስራኤልም ላይ ገዥ የሚሆን ይወጣልኛል። 
ማቴዎስ 2፡1-11 ኢየሱስም በይሁዳ ቤተ ልሔም በንጉሡ በሄሮድስ ዘመን 
በተወለደ ጊዜ፥ እነሆ፥ ሰብአ ሰገል፦ የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት 
ነው? ኮከቡን በምሥራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናልና እያሉ 
ከምሥራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ።….ወደ ቤትም ገብተው ሕፃኑን ከእናቱ 
ከማርያም ጋር አዩት፥ ወድቀውም ሰገዱለት፥ ሣጥኖቻቸውንም ከፍተው 
እጅ መንሻ ወርቅና ዕጣን ከርቤም አቀረቡለት። 
ሉቃስ 2፡4-6 ዮሴፍም ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለ ነበረ ከገሊላ 
ከናዝሬት ከተማ ተነሥቶ ቤተ ልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ 
ይሁዳ፥ ፀንሳ ከነበረች ከእጮኛው ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወጣ።
….ፈጥነውም መጡ ማርያምንና ዮሴፍን ሕፃኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙ። 
------------------------------------------------- 

መርየም 19፡23 ምጡም ወደ ዘንባባይቱ ግንድ አስጠጋት፣ ዋ ምኞቴ! 
ምነው ከዚህ በፊት በሞትኩ፣ ተረስቼም የቀረሁ በኾንኩ፤ አለች።  

194. 
ሦስቱ ጠቢባን ኮከቡን ተከትለው ከምስራቅ በመምጣት ለህፃኑ ኢየሱስ 
ሰግደውለታልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አይ ቁርአን 
ማቴዎስ 2፡1-11 ኢየሱስም በይሁዳ ቤተ ልሔም በንጉሡ በሄሮድስ ዘመን 
በተወለደ ጊዜ፥ እነሆ፥ ሰብአ ሰገል፦ የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት 
ነው? ኮከቡን በምሥራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናልና እያሉ 
ከምሥራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ።…እነርሱም ንጉሡን ሰምተው ሄዱ፤ 
እነሆም፥ በምሥራቅ ያዩት ኮከብ ሕፃኑ ባለበት ላይ መጥቶ እስኪቆም ድረስ 
ይመራቸው ነበር።….ኮከቡንም ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው።
…..ወደ ቤትም ገብተው ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት፥ ወድቀውም 
ሰገዱለት፥ ሣጥኖቻቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅና ዕጣን ከርቤም 
አቀረቡለት። 
------------------------------------------------- 

ማስታወሻ፡ እንዲህ ያለ ታሪክ በቁርአን ውስጥ አልተመዘገበም፡፡ 
 

 

 

 

 

 



195. 
የቅዱሳት መጻሕፍት ጸሐፊያን የአይሁድን ተረቶች እውነተኛ ታሪክ 
መስለዋቸው ጠቅሰዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
1 ጢሞቴዎስ 1፡4 ወደ መቄዶንያ በሄድሁ ጊዜ፥ አንዳንዶች ልዩ ትምህርትን 
እንዳያስተምሩና ወደ ተረት መጨረሻም ወደሌለው ወደ ትውልዶች ታሪክ 
እንዳያደምጡ ልታዛቸው በኤፌሶን ትቀመጥ ዘንድ ለመንሁህ፤ እንደ እነዚህ ያሉ ነገሮች 
ክርክርን ያመጣሉና በእምነት ግን ላለ ለእግዚአብሔር መጋቢነት አይጠቅሙም። 
2 ጢሞቴዎስ 4፡4 እውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ፥ ወደ 
ተረትም ፈቀቅ ይላሉ። 
2 የጴጥሮስ 1፡16 የእርሱን ግርማ አይተን እንጂ በብልሃት የተፈጠረውን ተረት 
ሳንከተል የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት አስታወቅናችሁ። 
------------------------------------------------- 

አል-አንፋል 8፡31 አንቀጾቻችንም በነሱ ላይ በተነበቡ ጊዜ ፦ በእርግጥ 
ሰምተናል፤ በሻን ኖሮ የዚህን ብጤ ባልን ነበር፤ ይህ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች 
ጽሁፍ ተረቶች እንጂ ሌላ አይደለም ይላሉ።  
ማስታወሻ: በአፈ ታሪክ አጠቃቀም ረገድ ተጨማሪ ውንጀላዎች ይመልከቱ ኤንመም 6:25, 
ናሆብ 16:24, ሙንሙን 23:83, ፈርን 25 4-5, ናኤል 27:68, አቃፋ 46 17, ኬል 68 15 ኢሳ. 
83 13. 

196. 
ኢየሱስ በህፃንነቱ እንዳደረገው የተጻፈለት ተዓምር አለን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
ሉቃስ 3፡21-23 ሕዝቡም ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ ኢየሱስ ደግሞ ተጠመቀ። 
ሲጸልይም ሰማይ ተከፈተ፥…ኢየሱስም ሊያስተምር ሲጀምር ዕድሜው ሠላሳ 
ዓመት ያህል ሆኖት ነበር እንደመሰላቸው የዮሴፍ ልጅ ሆኖ፥ የኤሊ ልጅ፥ 
ዮሐንስ 2፡9-11 አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ 
ከወዴት እንደ መጣ አላወቀም፤ ውኃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ 
ነበር፤ አሳዳሪው ሙሽራውን ጠርቶ፦…ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ 
በገሊላ ቃና አደረገ፤ ክብሩንም ገለጠ፥ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ። 
------------------------------------------------- 

አሊ-ዒምራን 3፡49 ወደ እሥራኤልም ልጆች መልክተኛ የደርገዋል፤ (ይላልም) ፡-
እኔ ከጌታዬ ዘንድ በታምር መጣኋችሁ። እኔ ለናንተ ከጭቃ አንደ ወፍ ቅርጽ 
እፈጥራለሁ፤ በርሱም እተነፍስበታለሁ፤ በአላህም ፈቃድ ወፍ ይሆናል። በአላህም 
ፈቃድ ዕዉር ሆኖ የተወለደን፥ ለምጸኛንም፥ አድናለሁ፤ ሙታንንም አስነሳለሁ። 
የምትበሉትንና በቤታችሁ የምታደልቡትንም ሁሉ እነግራችኋለሁ፤ የምታምኑ 
እንደሆናችሁ ለእናንተ በዚህ ዉስጥ በእርግጥ ታምር አለበት።  
5፡110 አላህ በሚል ጊዜ (አስታውስ) ፦ የመርየም ልጅ ዒሳ ሆይ! በአንተና 
በእናትህ ላይ (የዋልኩላችሁን) ጸጋዬን አስታውስ፤ በሕጻንነትና በከፈኒሳነት 
(የበሰለ ሰው ሆነህ) ሰዎችን የምትናገር ስትሆን በቅዱስ መንፈስ (በገብሬል) 
ባበረታሁህ ጊዜ ጽሕፈትንና ጥበብንም፣ ተውራትንና ኢንጂልንም፣ ባስተማርኩህ 
ጊዜ ከጭቃም የወፍ ቅርጽ ብጤ በፈቃዴ በምትሠራና በውስጧ በምትነፋ፣ 
በፈቃዴም ወፍ በምትሆን ጊዜ፣ ዕውርም ሆኖ የተወለደንና ለምጻምንም በፈቃዴ 
በምታሽር ጊዜ፣ ሙታንንም በፈቃዴ (ከመቃብራቸው) በምታወጣ ጊዜ፣ 
የእስራኤልንም ልጆች በተአምራት በመጣህባቸውና ከነሱ እነዚያ የካዱት ይህ 
ግልጽ ድግምት እንጅ ሌላ አይደለም ባሉ ጊዜ፣ (ሊገድሉህ ሲያስቡህ) ከአንተ ላይ 
በከለከልኩልህም ጊዜ፣ (ያደረግሁልህን ውለታ አስታውስ)።  
 
 

 
 



197. 
ሰባት ሰዎችና ውሻ ለ309 ዓመታት ዋሻ ውስጥ ከተኙ በኋላ ነቅተዋልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
1 ጢሞቴዎስ 4፡7 ነገር ግን ለዚህ ዓለም ከሚመችና የአሮጊቶችን ሴቶች 
ጨዋታ ከሚመስለው ተረት ራቅ። እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን 
አስለምድ። 
ቲቶ 1፡14 ይህ ምስክር እውነተኛ ነው። ስለዚህ ምክንያት የአይሁድን 
ተረትና ከእውነት ፈቀቅ የሚሉትን ሰዎች ትእዛዝ ሳያዳምጡ፥ በሃይማኖት 
ጤናሞች እንዲሆኑ በብርቱ ውቀሳቸው። 
2 ጢሞቴዎስ 4፡4 እውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ፥ ወደ 
ተረትም ፈቀቅ ይላሉ። 
------------------------------------------------- 

አል ከህፍ 18፡9-25 የዋሻውና የሰሌዳው (1) ባለቤቶች፥ ከታምራቶቻችን 
ሲሆኑ ግሩም መሆናቸውን አሰብክን? በላዩ ስማቸው 
የተፃፈበት…በዋሻቸውም ውስጥ ሥስት መቶ ዓመታትን ቆዩ፤ ዘጠኝንም 
ጨመሩ። 
ማስታወሻ፡ የዚህ ተረት ቀዳሚያን ቅጂዎች የሳሩጉ ያዕቆብ (450-521 
ዓ.ም.) እና የቱርሱ ጎርጎርዮስ (538-594 ዓ.ም.) በተሰኙ ጸሐፍት ሥራዎች 
ውስጥ ይገኛሉ፡፡ Wikipedia: “Seven Sleepers of Ephesus.” 

198. 
ሰለሞች የጋኔኖች፣ የሰዎችና የወፎች ሠራዊት ነበረውን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
1 ጢሞቴዎስ 4፡7 ነገር ግን ለዚህ ዓለም ከሚመችና የአሮጊቶችን ሴቶች ጨዋታ 
ከሚመስለው ተረት ራቅ። እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን አስለምድ። 
2 ጢሞቴዎስ 4፡4 እውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ፥ ወደ 
ተረትም ፈቀቅ ይላሉ። 
2 የጴጥሮስ 1፡16 የእርሱን ግርማ አይተን እንጂ በብልሃት የተፈጠረውን 
ተረት ሳንከተል የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት 
አስታወቅናችሁ። 
------------------------------------------------- 

አል-ነምል 27፡17 ለሱለይማንም ሰራዊቶቹ ከጋኔን፣ ከሰውም ከበራሪም 
የሆኑት ተሰበሰቡ እነሱም ይከመከማሉ።  
ማስታወሻ፡ ስለ ሰለሞንና ስለ ሁድ ሁድ ወፍ የተነገረው ነምል 27፡15-44 
ላይ የሚገኘው ተረት በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ከተጻፈ 2ኛ የአስቴር 
ተርጉም ከተሰኘ የአይሁድ መጽሐፍ ላይ የተወሰደ ነው፡፡ 
 
 

 



199. 
ሰንበትን ባለማክበራቸው ምክንያት እግዚአብሔር ሰዎችን ወደ ዝንጀሮነት 
ቀይሯልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አይ / አዎን ቁርአን 
1 ጢሞቴዎስ 1፡4 ወደ መቄዶንያ በሄድሁ ጊዜ፥ አንዳንዶች ልዩ ትምህርትን 
እንዳያስተምሩና ወደ ተረት መጨረሻም ወደሌለው ወደ ትውልዶች ታሪክ 
እንዳያደምጡ ልታዛቸው በኤፌሶን ትቀመጥ ዘንድ ለመንሁህ፤ እንደ እነዚህ ያሉ 
ነገሮች ክርክርን ያመጣሉና በእምነት ግን ላለ ለእግዚአብሔር መጋቢነት 
አይጠቅሙም። 
1 ጢሞቴዎስ 4፡7 ነገር ግን ለዚህ ዓለም ከሚመችና የአሮጊቶችን ሴቶች ጨዋታ 
ከሚመስለው ተረት ራቅ። እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን አስለምድ። 
------------------------------------------------- 

አል-በቀራ 2፡ 64-65 ከዚያም ከዚህ በኋላ (ኪዳኑን) ተዋችሁ፡፡ በናንተም ላይ 
የአላህ ችሮታና እዝነቱ ባልነበረ ኖሮ በእርግጥ ከጠፊዎቹ በኾናችሁ ነበር፡፡ 
እነዚያንም ከእናንተ ውስጥ በቅዳሜ ቀን (ዐሣን በማጥመድ) ወሰን ያለፉትንና 
ለነሱ «ወራዳዎች ስትኾኑ ዝንጀሮዎች ኹኑ» ያልናቸውን በእርግጥ ዐወቃችሁ፡፡ 
(ቅጣቲቱንም) ለነዚያ በስተፊትዋ ለነበሩትና ለነዚያም ከበኋላዋ ላሉት (ሕዝቦች) 
መቀጣጫ ለፈራህያንም መገሰጫ አደረግናት፡፡ 
ማስታወሻ፡ ዩሱፍ አሊ በቁርአን ትርጉሙ ይህ ተረት ብቻ መሆኑን 
አምኗል፡፡ 

200. 
እግዚአብሔር የፓለስታይንን ምድር ለአይሁድ ተስፋ ሰጥቷልን? 

መጽሐፍ ቅዱስ አዎን / አዎን ቁርአን 
ሕዝቅኤል 37፡21-25 አንተም እንዲህ ትላቸዋለህ፦ ጌታ እግዚአብሔር 
እንዲህ ይላል፦ እነሆ፥ የእስራኤልን ልጆች ከሄዱባቸው ከአሕዛብ መካከል 
እወስዳለሁ ከስፍራም ሁሉ እሰበስባቸዋለሁ ወደ ገዛ ምድራቸውም 
አመጣቸዋለሁ፤…አባቶቻችሁም በኖሩበት ለባሪያዬ ለያዕቆብ በሰጠኋት 
ምድር ይኖራሉ፤ እነርሱና ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸውም ለዘላለም 
ይኖሩባታል፤ ባሪያዬም ዳዊት ለዘላለም አለቃ ይሆናቸዋል። 
------------------------------------------------- 

አል-ማኢዳህ 5፡20-21 ሙሳም ለሕዝቦቹ ባለ ጊዜ (አስታውስ)፤ ፦ ሕዝቦቼ 
ሆይ የአላህን ጸጋ በውስጣችሁ ነቢያትን ባደረገና ነገሥታትም ባደረጋችሁ፣ 
ከዓለማትም ለአንድም ያልሰጠውን ችሮታ በሰጣችሁ ጊዜ በናንተ ላይ 
(ያደረገውን ጸጋ) አስታውሱ። …ሕዝቦቼ ሆይ! ያችን አላህ ለናንተ 
ያደረጋትን የተቀደሰችውን መሬት ግቡ፤ ወደ ኋላችሁም አትመለሱ፤ 
ከሳሪዎች ሆናችሁ ትመለሳላችሁና።  
አል-ኢስራእ 17፡104 ከርሱም በኋላ ለእስራኤል ልጆች፦ ምድሪቱን 
ተቀመጡባት የኋለኛይቱም (ሰዓት) ቀጠሮ በመጣ ጊዜ እናንተን 
የተከማቻችሁ ስትሆኑ እናመጣችኋላን አልናቸው።  
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       & 51-52፣ ቡሩጅ 85:14 & 22. 
10.   ኢሳይያስ 14:24 & 27 / በቀራ 2:29 & 255፣ ቡሩጅ 85:14 & 22. 
11.    መዝሙር 111:7-9፣ መዝሙር 119:160፣ መዝሙር 146:5-6 / አሊ-ኢምራን 
      3:94፣ አዕራፍ 7:196፣ ሐሽር 59:23. 
12.    ሮሜ 3:1-4 / ፉሲላት 41:27-28. 
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ተጨማሪ ጥቅሶች 
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ሐዋርያት 17:11 

ደግሞም፦ የገሊላ ሰዎች ሆይ፥ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለ 
ምን ቆማችኋል? ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ 

ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት፥ እንዲሁ ይመጣል አሉአቸው። 
1ጢሞቴዎስ 4:15-16 

 

ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህን አስብ፥ ይህንም አዘውትር። 
ለራስህና ለትምህርትህ ተጠንቀቅ፥ በእነዚህም ጽና፤ ይህን ብታደርግ፥ 
ራስህንም የሚሰሙህንም ታድናለህና። 
 

2ጢሞቴዎስ 2:15 

የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍርም ሠራተኛ ሆነህ፥ 
የተፈተነውን ራስህን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ። 
 

አሊ-ኢምራን 3:79 
ለማንም ሰዉ አላህ መጽሐፍንና ጥበብን ነቢይነትንም ሊሰጠዉና ከዚያም 
ለሰዎች ከአላህ ሌላ ለእኔ ባሮች ሆኑ ሊል አይገባዉም፤ ግን 
መጽሐፍንየምታስተምሩ በነበራችሁትና የምታጠኑም በነበራችሁት 
በዕዉቀታችሁ ሠሪዎች ሁኑ (ይላቸዋል)። 
 

ዙመር 39:9 

እርሱ የመጨረሻይቱን ዓለም (ቅጣት) የሚፈራ የጌታውንም ችሮታ 

የሚከጅል ሲሆን በሌሊት ሰዓቶች ሰጋጅና ቋሚ ሆኖ ለጌታው 

የመግገዛ ሰው (እንደ ተስፋ ቢሱ ከሐዲ ነውን?በለው)፤ እነዚያ 

የሚያውቁና እነዚያ የማያውቁ ይተካከላሉን? በላቸው፤ የሚገነዘቡት 

ባለ አእምሮዎቹ ናቸው። 
 

ዙህሩፍ 43:61 

እርሱም (ዒሳ) ለሰዓቲቱ (ማወቂያ) በእርግጥ ምልክት ነው። 

በርሷም አትጠራጠሩ። ተከተሉኝም፤ ይህ ቀጥተኛ መንገድ ነው 

(በላቸው)። 
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