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Müqəddəs Kitablar Haqqında 
1. 

Allahın Sözü əzəli və əbədidir mi?(Levh-i Mahfuz) 
Bibliya  Bəli / Bəli  Quarani 

Yeşaya 40:8.....Allahımızın sözü əbədi. 

Matta 24:35.....Yer və göy keçib gedəcək, amma 

Mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək.    

Yəhya 1:1.... Başlanğıcda Kəlam var idi. 

1 Peter 1:23.....Amma Rəbbin sözü əbədi qalar» 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:64.....müjdə vardır. Allahın sözləri heç 

vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur! 

Hadid 57:22.....bir müsibət yoxdur ki, Biz onu 

yaratmamışdan əvvəl o, bir kitabda (lövhi-məhfuzda) 

yazılmamış olsun. Bu, Allah üçün çox asandır! 

Qeyd: İslamiyyət tarixində, bu mövzuda iki fərqli 

görüş var idi. Əşari məktəblərin cavabı "Bəli" 

olardı, Mu'tezilerin cavabı "Xeyr" olacaq. 

2. 
Müqəddəs Kitab (Tövrat, Zəbur və İncil) Allahın 

Sözü olaraq qəbul edilirmi? (Müqəddəs Kitab 

olaraq). 
Bibliya  Bəli / Bəli  Quarani 

2 Timotey 3:16.....Bütün Müqəddəs Yazılar 

Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, 

salehlik tərbiyəsi üçün faydalıdır. 

2 Peter 1:20-21.....20. Hər şeydən əvvəl bunu 

bilməlisiniz ki, Müqəddəs Yazılardakı peyğəmbərlik 

sözlərinin heç birini şəxsən ərh etmək olmaz. 21. 

Çünki heç vaxt peyğəmbərlik insan iradəsi ilə 

qaynaqlanmamıdır, lakin Müqəddəs Ruh tərəfindən 

yönəldilən insanlar Allahdan gələn sözləri söylədi. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:119.....Siz kitabın hamısına (bütün 

ilahi kitablara) inanırsınız. 

Ankebut 29:46.....deyin: “Biz həm özümüzə nazil 

olana (Qur’ana), həm də sizə nazil olana (Tövrata 

və İncilə) inanırıq.  

Secde 32:23.....heç bir şəkk-şübhə yoxdur! 

Şura 42:15.....de: “Mən Allahın nazil etdiyi 

kitaba (bütün ilahi kitablara) inandım. 

 

 

6. 



f 

3. 
Allah Müqəddəs Kitabı göndərəndə ancaq 

Yəhudilərin vasitəsiyləmi göndərməyə qərar 

vermişti? 
Bibliya  Bəli / Bəli  Quarani 

Romalılar 3:1-2.....1. Bes Yahudi’nin ne üstünlüğü 

var? 2. Hər cəhətdən böyük üstünlüyü var. Hər Ģeydən 

əvvəl, Allahın sözləri Yəhudilərə əmanət edilib.  

Romalılar 9:4.....bu, israillilərdir ki, övladlığa 

götürülmə, izzət, əhdlər, Qanunun verilməsi, məbəd 

ibadəti və vədlər onlara məxsusdur… 

------------------------------------------------- 

Ankebut 29:27.....Biz ona (İbrahimə) İshaqı və 

Yə’qubu bəxş etdik, peyğəmbərliyi və kitabı onun 

nəslinə əta etdik, dünyada onun mükafatını verdik. 

Jathiyah 45:16.....And olsun ki, Biz İsrail 

oğullarına Kitab, hikmət və peyğəmbərlik əta 

etmiş, onlara pak ne’mətlərdən ruzi vermiş və 

onları aləmlərə üstün etmişdik. 

4. 
Müqəddəs Kitabdaki peyğəmbərlərin Allah 

tərəfindən göndərildiyinə dair sübut olaraq 

onlara mücüzələr eləmə gücü verilmiş idimi? 
Bibliya  Bəli / Bəli  Quarani 

Çıxış 10:1—2.....1. Rəbb Musaya dedi: «Fironun 

yanına get… onların arasında Öz əlamətlərimi 

göstərim. 2 Sən isə Misirdə nə cür işlər etdiyimi 

və onlara göstərdiyim əlamətləri oğluna və nəvənə 

nəql edərsən. Onda biləcəksiniz ki, Rəbb Mənəm». 

Yəhya 14:9-12.....1. İsa... 11. mene iman edin…. 

Mən Atadayam, Ata da Məndədir, bu sözümə inanın. 

Heç olmasa o işlərə görə inanın. 

İbranilərə 2:4.....Allah da əlamət, xariqələr, 

müxtəlif möcüzələr və Öz iradəsinə uyğun olaraq 

payladığı Müqəddəs Ruhun ənamları ilə şəhadət etdi. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:92.....Musa sizə açıq-aydın dəlillər 

(mö’cüzələr) gətirmişdi.  

Al-i İmran 3:45-49.....45. İsa… 49. “Mən, 

həqiqətən, Rəbbinizdən sizə mö’cüzə gətirmişəm. 

Al-i İmran 3:183..... “Məndən əvvəl də sizə 

peyğəmbərlər açıq-aşkar mö’cüzələr… gətirmişdilər.   
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5. 
Allah, Öz Müqəddəs Kitablarını təhrif olmaqdan 

qorumaq istəyirmi? (Niyyət) 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Zəbur 89:34.....Öz əhdimi pozmaram, Dilimdən 

çıxan sözləri dəyişmərəm. 

Vəhy 22:18-19.....18. Mən bu kitabın peyğəmbərlik 

sözlərini eşidən hər kəsə xəbərdarlıq edirəm: kim 

bunlara bir şey artırarsa, Allah da ona bu kitabda 

yazılan bəlaları artıracaq; 19. kim bu peyğəmbərlik 

kitabının sözlərindən bir şey götürərsə, Allah da 

bu kitabda yazılmış həyat ağacından… götürəcək. 

------------------------------------------------- 

Yûnus 10:64.....Allahın sözləri (verdiyi və’dlər) 

heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)! 

Hicr 15:9.....Biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz 

də onu (hər cür təhrif və təbdildən; artırıb-

əskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!” 

Kehf 18:27.....Onun sözlərini heç kəs dəyişdirə bilməz.  

Fâtır 35:43.....Məgər onlar Allahın adəti (qayda-

qanunu) üzrə (özlərindən) əvvəlkilərin düçar 

olduqları müsibətlərimi gözləyirlər? 

Vâkıa 56:78.....qorunub saxlanılan bir Kitabdadır. 

6. 
Allah, Öz Müqəddəs Kitablarını təhrif qoruya 

bıləcək gücdədirmi? (Qüdrət) 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yeşaya 14:24 & 27.....24. Ordular Rəbbi and içib 

belə deyir:.. 27. Ordular Rəbbinin hökmünü kim 

poza bilər? Uzanan əlini kim geri qaytara bilər?» 

Yeşaya 54:10.....Sənə olan məhəbbətim dəyişməz, Sülh 

əhdim sarsılmaz». Bunu sənə rəhm edən Rəbb deyir.  

Luka 21:33.....Yer və göy keçib-gedəcək, amma 

Mənim sözlərim əsla keçib-getməyəcək. 

Yəhya 10:35.....Müqəddəs Yazı ki pozula bilməz. 

------------------------------------------------- 

En’âm 6:34 & 115.....34. Allahın sözlərini dəyişə 

biləcək heç bir kimsə yoxdur! 115. Rəbbinin sözü 

düzgün və ədalətli şəkildə tamam oldu. Onun 

sözlərini dəyişdirə biləcək bir kimsə yoxdur. 

Yunus 10:64.....Allahın sözləri heç vaxt dəyişməz. 

Hıcr 15:9.....Biz də onu qoruyub saxlayacağıq! 
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7. 
Uca Allahın niyyət və qüdrətinə qarşı, Onun 

göndərdiyi Müqəddəs Kitabların Şeytan, cinlər ya 

da fani insanlar tərəfindən təhrif olmasına və ya 

deyişdirilməsinə icazə verərmi? (Təhrif bi’l-lafz) 
Bibliya Xeyir / Xeyir  Quarani 

Yeşaya 55:11.....Ağzımdan çıxan kəlmə də belədir:  Boş 

yerə yanıma qayıtmaz, Ancaq istədiyimi yerinə yetirər, 

Onu göndərdiyim iş icra olunsun deyə həyata keçirər. 

Mark 12:24.....İsa onlara belə cavab verdi: «Nə 

Müqəddəs Yazıları, nə də Allahın qüdrətini 

bilirsiniz. Yanılmanıza səbəb budeyilmi? 

Luka 16:17.....Amma göyün və yerin keçib getməsi 

Qanundan bir nöqtənin düşməsindən daha asandır. 

1 Peter 1:23.....Çünki siz çürüyən toxumdan deyil, 

çürüməzdən, Allahın canlı, davamlı olan kəlamı 

vasitəsilə yenidən doğulmusunuz. 

------------------------------------------------- 

Hajj 22:52.....Biz səndən əvvəl də… elə bir nəbi 

(peyğəmbər) göndərmədik ki, o, arzu etdikdə 

Şeytan onun arzusuna bir xələl qatmasın! Lakin 

Allah Şeytanın vəsvəsini batil (yox) edər. Sonra 

isə Allah Öz ayələrini möhkəmlədər. 

Hakka 69:44-47 & 51.....44. Əgər o özündən bə’zi 

sözlər uydurub Bizə isnad etsəydi, 45. Biz ondan 

mütləq şiddətli intiqam alardıq (sağ əlini kəsərdik, 

yaxud boynunu vurardıq)! 46. Sonra onun şah 

damarını qopardardıq! 51. bu gerçək bir həqiqətdir. 

8. 
İnsanlar tərəfindən Allahın Sözünün səhv bir 

şəkillərdə izah etmək ya da bir ayəni səhv olaraq 

ötürmək (bildirmək) mümkündürmü? (Tahrif bi’l-ma’na) 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Qalatiyalılar 1:7-8.....7. başka bir müjde yoktur. 

Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesi'ni 

çarpıtmak isteyen kimseler vardır. 8. Biz, ya da 

gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye 

ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona! 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:78.....Onlardan (kitab əhlindən) bir 

zümrə də vardır ki… kitab oxuyan zaman dillərini 

(qəsdən) o tərəf-bu tərəfə əyirlər (bükürlər). 
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9. 
Allahın sözünün təhrif olduğunu iddia edənlər, ya 

Allahın Öz kitablarını təhrif olacağını bilmədiyini, 

ya Allahın Öz kitablarının təhrif olmasına diqqət 

göstərmədiyini, ya da Allahın Öz Sözünü qoruya 

bilməyəcəyini eyham edərək, Allahı təhqir etmirlərmi? 

(El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir) 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

İbranilər 4:12-13.....12. Allahın kəlamı canlı və 

təsirlidir, hər ikiağızlı qılıncdan da itidir… 13 

Allahdan gizli heç nə yoxdur. Lakin Onun gözləri 

qarşısında hər şey çılpaq və açıq-aşkardır. Biz Ona 

hesabat verəcəyik.  

------------------------------------------ 
Baqara 2:20, 29 & 255.....20. Həqiqətən, Allah hər 

şeyə qadirdir… 29. O, hər şeyi biləndir! Bunları 

mühafizə etmək Onun üçün heç də çətin deyildir. 

İbrahim 14:47.....Allahın peyğəmbərlərə verdiyi 

və’də xilaf çıxacağını sanma! 

Fussilet 41:41-42....41. şübhəsiz ki, çox dəyərli 

(qiymətli) bir kitabdır. 42. Nə öncə, nə də sonra 

batil ona yol tapa bilməz.  

10. 
Allahın Sözünün təhrif olduğunu iddia edənlər, Uca 

Tanrının Müqəddəs Kitabları üçün mübarizəsini 

uduzduğunu və Şeytanın qalib gəldiyini eyham 

etmirlərmi? (El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-

Muktedir) 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yeşaya 14:24 ,27.....24. Ordular Rəbbi and içib 

belə deyir: 27. Ordular Rəbbinin hökmünü kim poza 

bilər? Uzanan əlini kim geri qaytara bilər?» 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:20 & 255....20. Həqiqətən, Allah hər 

şeyə qadirdir. 255. Ən uca, ən böyük varlıq da Odur! 

Yunus 10:17.....Allaha iftira yaxan, Onun 

ayələrini yalan hesab edən adamdan daha zalım kim 

ola bilər? Günahkarlar nicat tapa bilməzlər! 

Hicr 15:9.....Şübhəsiz ki… Biz nazil etdik və sözsüz 

ki, Biz də onu (hər cür təhrif və təbdildən; 

artırıb-əskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!” 
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11. 
Tanrı yalnız bir Müqəddəs Kitabını qoruyub, 

diyərlərini qoruya bilməyəcək qədər iki 

üzlümüdür?  (El-Adl, El-Hadi, El-Mumin, El-

Muksit) 
Bibliya Xeyir / Xeyir  Quarani 

Zəbur 12:6-7.....6. Rəbbin kəlamları pakdır, 7. 

Sən, ya Rəbb, onları qoru, bu nəsildən onların 

hər birini əbədilik hifz et. 

Luka 21:33......Yer və göy keçib-gedəcək, amma 

Mənim sözlərim əsla keçib-getməyəcək. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:111.....Tövratda, İncildə və Qur’anda 

haqq olaraq və’d edilmiş Cənnət müqabilində satın 

almışdır. Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir? 

Hud 11:57....Rəbbim hər şeyi hifz edəndir!” 

İbrahim 14:47.....Allahın peyğəmbərlərə verdiyi 

və’də xilaf çıxacağını sanma!  

Hac 22:47.....Allah Öz və’dinə əsla xilaf çıxmaz! 

12. 
Allahın Sözü Axirət günündə bütün insanları 

mühakimə etmək üçün deyişməyən bir standard 

olacaqmıdır? (El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib) 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yəhya 12:48.....Məni rədd edib sözlərimi qəbul 

etməyəni mühakimə edən bir şey var: bu da Mənim 

söylədiyim sözdür ki, son gündə onu mühakimə edəcək. 

Vəhy 20:12.....Mən gördüm ki, böyükdən kiçiyə 

qədər ölülər taxtın önündə dayanıb. Kitablar  

açıldı və həyat kitabı olan başqa bir kitab da 

açıldı. Ölülər kitablarda yazılanlara əsasən öz  

əməllərinə görə mühakimə olundu. 

------------------------------------------------- 

Hicr 15:9.....Şübhəsiz ki… Biz nazil etdik və 

sözsüz ki, Biz də onu (hər cür təhrif və təbdildən; 

artırıb-əskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!”  

Zumar 39:69-70.....69. peyğəmbərlər və şahidlər 

(əməlisaleh insanlar və ya mələklər araya) 

gətiriləcək, onlar (bəndələr) arasında ədalətlə 

hökm olunacaq və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir! 70. 

Hər kəs öz əməlinin cəzası (əvəzi) veriləcəkdir!  
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13. 
Allahın göndərdiyi kitabların bir qisminə 

inanmaq, bir qismini inkâr etmək doğru bir 

düşüncəmidir? 
Bibliya Xeyir / Xeyir  Quarani 

2 Timotey 2:15.....Özünü Allaha sınaqdan  

keçmiş, həqiqət kəlamını doğruluqla işlədən 

alnıaçıq bir işçi kimi təqdim etməyə çalış 

2 Timotey 3:16.....Bütün Müqəddəs Yazılar 

Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, 

salehlik tərbiyəsi üçün faydalıdır; 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:85 & 285.....85. Aya, siz kitabın 

(Tövratın) bir hissəsinə inanıb, digər qismini 

inkar edirsiniz?  285. (Onların) hamısı Allaha, 

Onun mələklərinə, kitablarına və (bütün) 

peyğəmbərlərinə iman gətirərək dedilər: “Biz Onun 

peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq.  

Al-i İmran 3:84 & 119....84. Rəbbi tərəfindən Musa, 

İsa və (sair) peyğəmbərlərə verilənlərə inandıq və 

onların heç birini bir-birindən ayırmırıq. Biz yalnız 

Ona (Allaha) təslim oluruq!”  119. Siz kitabın 

hamısına (bütün ilahi kitablara) inanırsınız. 

14. 
Allah, özünün göndərdiyi bütün Müqəddəs 

Kitabların hamı tərəfindən oxunmasını istəyirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Qanunun Təkrarı 6:4-7.....6. Bu gün sənə əmr 

etdiyim bu sözlər ürəyində kök salsın. 7 Bunları  

övladlarının şüuruna yaxşı-yaxşı yerit.  

Yeşua 1:8.....Bu Qanun kitabının sözləri dilindən 

düşməsin, orada yazılan hər şeyə dəqiq əməl etmək 

üçün gecə-gündüz onun üzərində düşün. Onda yolun 

uğurlu olacaq və müvəffəqiyyət qazanacaqsan. 

2 Timotey 2:15.....Özünü Allaha sınaqdan  

keçmiş, həqiqət kəlamını doğruluqla işlədən 

alnıaçıq bir işçi kimi təqdim etməyə çalış. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:79 & 119.....79. “Öyrətdiyiniz kitabın 

və öyrəndiyiniz şeyin sayəsində rəbbani (mükəmməl elm 

və əməl, gözəl əxlaq və itaət sahibi) olun!” - deyər. 

119. Siz kitabın hamısına inanırsınız. 
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15. 
Bir insanın həyatında “bərəkət” alması üçün Tanrının 

Sözünü oxuyub itaət etməsi ən vacib şərtmidir? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Qanunun Təkrarı 11:26-27.....26. Budur, bu gün qarşınıza 

xeyir-dua və lənəi qoyuram. 27. Allahınız Rəbbin 

əmrlərinə, bu gün sizə buyurduğum əmrlərə qulaq 

assanız, xeyir-dua alacaqsınız. 

Qanunun Təkrarı 28:14.....Bu gün sizə buyurduğum 

əmrlərdən kənara çıxmayın, başqa allahların 

ardınca getməyin, onlara sitayiş etməyin.  

Qanunun Təkrarı 30:19.....Qarşınızda həyatla 

ölümü, xeyir-dua ilə lənəti qoyduğum üçün bu gün  

göyü və yeri sizə şahid tuturam. Həyatı seçin ki, 

siz və övladlarınız yaşaya biləsiniz.  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:2-5.....2. O kəslərki, sənə göndərilənə 

(Qur’ana) və səndən əvvəl göndərilənlərə (Tövrat, 

İncil, Zəbur və s.) iman gətirir və axirətə də 

şəksiz inanırlar, 5. doğru yoldadırlar. 

16. 
Müqəddəs Kitaba oxumaq və itaət etmək 

istəmiyənlər kâfir olub lə’nətlənirlərmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yeremya 11:3.....“Bu əhdin sözlərinə qulaq 

asmayana lənət olsun. 

İbranilər 12:25 & 29.....25. Bunu Deyəni rədd 

etməyəsiniz deyə diqqətli olun. 29 Çünki 

Allahımız yandırıb-yaxan alovdur.  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:61.....Bu (cəza) onların Allahın 

ayələrini inkar etdiklərinə… 

Al-i İmrân 3:93-94.....93. de: “Əgər doğru 

danışanlarsınızsa, (düzgün, əsl) Tövratı gətirin 

və onu oxuyun!” 94.  Bundan sonra Allaha qarşı yalan 

uyduran şəxslər (yalnız özlərinə) zülm edənlərdir! 

A'raf 7:37....Allaha iftira yaxan, Onun ayələrini 

yalan hesab edən kimsədən daha zalım kim ola 

bilər?  …kafir olduqlarına şahidlik edəcəklər. 

Ankebut 29:46-47.....46. deyin… sizə nazil olana 

(Tövrata və İncilə) inanırıq. 47. Bizim 

ayələrimizi yalnız kafirlər inkar edərlər! 
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17. 
Tanrı Sözünün, Vəhy kitabı ilə Müqəddəs Kitabın 

tamamlandığını qəbul edir mi? 
Bibliya Bəli / Xeyir  Quarani 

Vəhy 22:18-19.....18. Mən bu kitabın peyğəmbərlik 

sözlərini eşidən hər kəsə xəbərdarlıq edirəm: kim 

bunlara bir şey artırarsa, Allah da ona bu kitabda 

yazılan bəlaları artıracaq; 19. kim bu peyğəmbərlik 

kitabının sözlərindən bir şey götürərsə, Allah da 

bu kitabda yazılmış həyat ağacından və müqəddəs 

şəhərdən ona düşən payı götürəcək. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:19-20.....19. Allah yanında (haqq 

olan) din, əlbəttə, islamdır.  Kitab verilmiş 

şəxslər (yəhudilər və xaçpərəstlər) ancaq (bu 

dinin həqiqi olduğunu) bildikdən sonra 

aralarındakı paxıllıq üzündən itilafa (ayrılığa) 

başladılar.  20. Əgər təslim olarlarsa (islamı 

qəbul edərlərsə), doğru yola yönəlmiş olarlar… 

Al-i İmrân 3:85.....Kim islamdan başqa bir din 

ardınca gedərsə, (o din) heç vaxt ondan qəbul 

olunmaz və o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən olar! 

18. 
Qur’an-ı Kərimin həqiqətən Tanrının Sözü 

olduğunun qəbul olunması üçün, Qur’anın əvvəlki 

Müqəddəs Kitab ilə tamamilə uyğun olması şərtdirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yeşaya 8:20*.....Allahın təliminə, şəhadətinə 

sarı dönün! Əgər onlar Allahın kəlamı ilə  

danışmasa, onlar üçün nur şəfəqi saçmayacaq. 

1 Korinflilər 14:32-33.....32. Peyğəmbərlərin 

ruhları da peyğəmbərlərə tabe olur. 33 Çünki 

Allah qarışıqlıq deyil, sülh qaynağıdır. 

Müqəddəslərin bütün cəmiyyətlərində belədir.  

Qalatiyalılar 1:8.....Amma istər biz, istərsə göydən 

gələn bir mələk belə, bizim sizə yaydığımız Müjdəyə 

zidd bir şeyi müjdə kimi yaysa, ona lənət olsun! 

------------------------------------------------- 

Ahzab 33:40.....Muhəmməd… o, Allahın Rəsulu 

(elçisi) və peyğəmbərlərin sonuncusudur. 

Kafirun 109:1-6.....1. de: “Ey kafirlər! 6. 

Sizin öz dininiz var, mənim də öz dinim!  
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19. 
Qur’an-ı Kərim ilə Müqəddəs Kitab arasında 

ziddiyyətlər və zidd doktrinalar varmı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir Quarani  

1 Yəhya 2:22-23....22. Bəs yalançı kimdir? İsanın 

Məsih olduğunu inkar edən şəxs! O, Atanı və Oğulu 

inkar edən Məsih əleyhdarıdır. 23 Oğulu inkar 

edən hər kəs Ataya da malik deyil, lakin Oğulu 

iqrar edən kəs Ataya da malikdir.  

2 Yəhya 1:9.....Həddi aşıb Məsihin təliminə sadiq 

qalmayan hər kəs Allaha malik deyil, həmin təlimə 

sadiq qalan kəs isə həm Ataya, həm də Oğula malikdir.  

------------------------------------------------- 

Şuara 26:196.....Həqiqətən, o əvvəlkilərin 

(keçmiş peyğəmbərlərin) kitablarından mövcuddur. 

Fussilet 41:43.....Sənə ancaq səndən əvvəlki 

peyğəmbərlərə deyilənlər deyilir.  

Şura 42:15.....Bizimlə sizin aranızda heç bir mübahisə 

yoxdur (bizim haqlı olduğumuz göz qabağındadır). 

20. 
Müqəddəs Kitabdaki və Qur’an-ı Kərimdəki vəyh 

anlayışı eynidirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

2 Timotey 3:15-16.....15. Müqəddəs Yazıları 

uşaqlıqdan bilirsən. Onlar Məsih İsaya olan iman 

vasitəsilə sənə xilas gətirən hikmət verməyə 

qadirdir. 16. Bütün Müqəddəs Yazılar Allahdan 

ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, salehlik 

tərbiyəsi üçün faydalıdır; 

2 Peter 1:20-21.....20. Hər şeydən əvvəl bunu 

bilməlisiniz ki, Müqəddəs Yazılardakı peyğəmbərlik 

sözlərinin heç birini şəxsən şərh etmək olmaz. 21 

Çünki heç vaxt peyğəmbərlik insan iradəsi ilə 

qaynaqlanmamışdır, lakin Müqəddəs Ruh tərəfindən 

yönəldilən insanlar Allahdan gələn sözləri söylədi. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:163-164.....163. Biz Nuha və ondan sonrakı 

peyğəmbərlərə vəhy göndərdiyimiz kimi, sənə də vəhy 

göndərdik. 164. Və Allah Musa ilə sözlə danışdı. 

En’am 6:19.....Allah şahiddir. Bu Qur’an mənə sizi və 

ona (gələcəkdə) yetişəcək kimsələri (qiyamətə qədər) 

xəbərdarlıq edib qorxutmağım üçün vəhy olundu. 
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21. 
Yəhudi və Xristianlar tərəfindən Qurani Kərim 

Allahın Sözü olaraq qəbul edilirmi? (Müqəddəs 

Kitab olaraq) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Qanunun Təkrarı 18:22.....Əgər bir peyğəmbər 

Rəbbin adından danışanda dediyi söz həyata 

keçməzsə yaxud düz çıxmazsa, bilin ki, onu  

Rəbb söyləməmişdir. O peyğəmbərin dediklərinin 

səlahiyyəti yoxdur. Ondan qorxmayın. 

Yeşaya 8:20.....Əgər onlar Allahın kəlamı ilə 

danışmasa, onlar üçün nur şəfəqi saçmayacaq. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:82.....Onlar Qur’an barəsində (onun Allah 

kəlamı olması haqqında) düşünməzlərmi? Əgər o, 

Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda 

çoxlu ziddiyyət (ixtilaf, uyğunsuzluq) tapardılar. 

Şura 26:196-197.....196. Həqiqətən, o, 

əvvəlkilərin kitablarından mövcuddur.  197.  

Məgər İsrail övladı alimlərinin bilmələri onlar 

üçün bir dəlil (sübut) deyilmi? 

22. 
Allah bir Müqəddəs Kitabı göndərdiktən sonra, o 

kitabın bəzi ayələrini nəsh edərmi? (Nəsh və Mənsuh) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Zəbur 89:34.....Öz əhdimi pozmaram, Dilimdən 

çıxan sözləri dəyişmərəm. 

Luka 16:17....Amma göyün və yerin keçib getməsi 

Qanundan bir nöqtənin düşməsindən daha asandır. 

Yəhya 10:35.....Müqəddəs Yazı ki pozula bilməz. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:106.....Biz hər hansı bir ayəni ləğv 

edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha 

yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. 

Ra'd 13:39.....Allah (həmin kitabdan) istədiyi 

şeyi məhv edər, istədiyini də sabit saxlayar.  

Nahl 16:101.....Biz bir ayənin yerinə digər bir 

ayəni gətirdikdə– Allah nə nazil etdiyini Özü 

daha yaxşı bilir – “Sən ancaq bir iftiraçısan 

(Allahın adından yalan uydurursan!)” – deyərlər. 

İsra 17:86.....Əgər istəsəydik, sənə vəhy 

etdiyimizi (qəlbindən) çıxardıb aparardıq. 
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23. 
Әgər Qur’an-ı Kərim bu dünyanın aləmi tərəfindən 

endirildi isə və bəzi cinlər bunu təsdiq 

ediblərsə, bu onun Tanrı tərəfindən 

göndərildiyinə bir sübut olabilərmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yəhya 14:30.....Daha sizinlə çox danışmayacağam, 

çünki bu dünyanın hökmdarı gəlir. Onun Mənim 

üzərimdə heç bir səlahiyyəti yoxdur. 

2 Korinflilər 4:4.....Onları bu dövrün allahıc korazehin 

etdi ki, Allahın surəti olan Məsihin ehtişamlı 

Müjdəsinin işığı imansızların üzərinə doğmasın. 

------------------------------------------------- 

Fatih 1:2.....Həmd olsun Allaha – aləmlərin Rəbbinə. 

Yunus 10:37.....Bu Qur’an Allahdan başqasına 

yalandan aid edilə bilməz. Onun aləmlərin Rəbbi 

tərəfindən nazil edilməsinə heç bir şübhə yoxdur! 

Ahkaf 46:29-30.....29. (Ya Peyğəmbər!)… cini Qur’anı 

dinləmək üçün sənin yanına göndərmişdik. 30. Onlar 

dedilər: əvvəlkiləri (Tövratı, İncili, Zəburu) təsdiq 

edən, haqqa və düz yola yönəldən bir Kitab dinlədik! 

24. 
Tanrının bir Müqəddəs Kitabının Şeytan tərəfindən 

göndərilmədiyinə dair davamlı olaraq söylənməsinə 

ehtiyac varmıdır? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Matta 7:15-16.....15. Yalançı peyğəmbərlərdən özünüzü 

gözləyin! 16. Onları bəhrələrindən tanıyacaqsınız. 

Yəhya 8:44 & 46.....44 Siz atanız iblisdənsiniz… 

O, başlanğıcdan qatil idi… yalançıdır və yalanın 

atasıdır. 46. Sizdən kim sübut edər ki, Mən bir 

günah etmişəm?  

------------------------------------------------- 

Sebe 34:8 & 46.....8. Görəsən, o, Allaha qarşı 

özündən yalan uydurur, yoxsa bir dəliliyi var?”  46. 

Xeyr… yoldaşınızda heç bir divanəlik əsəri yoxdur. 

Tekvir 81:22 & 25.... 22. Həqiqətən, sizin 

dostunuz divanə deyildir! 25. O (Qur’an) da 

məl’un Şeytanın sözü deyildir. 

Qeyd: Məhəmməd özü üçün cine tutulmadığı və ya 

dəli olmadığı haqqında tez-tez iddia da ederdi: 

Ayrıca baxın. 15: 6-7, 23:70, 37:36, 44:14 & 68:51. 
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Tanrı və Allah Haqqında 
25. 

Yəhudilər, Xristianlar və Müsəlmanlar “Tek” 

Allahamı inanırlar?  (Vahdet-i Vücûd) 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Qanunun Təkrarı 6:4.....Dinlə, ey israil! 

Allahımız Rəbb yeganə Rəbdir. 

Mark 12:29.....Allahımız Rəbb yeganə Rəbdir. 

Efeslilər 4:6....hamının Allahı və Atası birdir. 

1 Timotey 2:5.....Çünki bir Allah və Allahla 

insanlar arasında bir Vasitəçi vardır. O, İnsan 

olan Məsih İsadır. 

Yaqub 2:19.....Sən Allahın bir olduğuna inanırsansa, 

yaxşı edirsən. Cinlər də buna inanır və əsirlər! 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:163.....Sizin tanrınız bir olan 

Allahdır, Ondan başqa tanrı yoxdur. 

Nahl 16:22 & 51.....22. Siz tanrınız bir olan 

Allahdır. 51. Allah belə buyurdu: “İki tanrı 

qəbul etməyin. O (Allah) yalnız tək bir tanrıdır.  

İhlas 112:1.....de: “O Allah birdir”. 

26. 
Qur’an-ı Kərimdə olan Allahın Esmaül Hünsada yer 

alan şəxsi və sübutu sifətlərin bir çoxu Müqəddəs 

Kitabdaki sifətlərlə oxşarlıq vardırmı? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yeşaya 40:28.....Məgər sən bilmirsən? Məgər 

eşitməmisən? Rəbb əbədi Allahdır, Odur bütün 

dünyanı yaradan. Nə yorulur, nə taqətdən düşür,  

Onun ağlı dərkedilməzdir.  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:255.....Onun kürsünü (elmi, qüdrət və 

səltənəti) göyləri və yeri əhatə etmişdir. 

Bunları mühafizə etmək Onun üçün heç də çətin 

deyildir. Ən uca, ən böyük varlıq da Odur! 

Kahf 18:45.....Allah hər şeyə (hər şeyi yaratmağa 

və məhv etməyə) qadirdır! 

Haşhr 59:23..... O Özündən… ixtiyar sahibi, müqəddəs 

olan, salamatlıq, əmin-amanlıq bəxş edən, göz-qulaq 

olub qoruyan, yenilməz qüdrət sahibi, məcbur etməyə 

qadir olan, (hər şeydən) böyük olan Allahdır. 
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27. 
Müqəddəs Kitabdakı “Tanrı” anlayışı ilə Qur’an-ı 

Kərimdəki “Allah” anlayışı eynidirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Çıxış 3:14-15.....14. Allah Musaya dedi: Var Olan 

Mənəm» 15. Atalarınızın Allahı, İbrahimin Allahı, 

İshaqın Allahı və Yaqubun Allahı Rəbb məni sizin 

yanınıza göndərdi”. Adım əbədi olaraq budur Qoy 

Məni nəsildən nəslə belə xatırlasınlar. 

1 Yəhya 5:20.....Bunu da bilirik ki, Allahın Oğlu 

gəlib bizə Haqq Olanı tanımaq üçün dərrakə verdi. 

Biz də Haqq Olanda, Onun Oğlu İsa Məsihdəyik. 

Həqiqi Allah və əbədi həyat Odur. 

------------------------------------------------- 

Şuara 26:26.....“O sizin də, ulu babalarınızın 

(keçmiş atalarınızın) da Rəbbidir!” 

Ankebut 29:46.....deyin: “Biz həm özümüzə nazil 

olana (Qur’ana), həm də sizə nazil olana (Tövrata 

və İncilə) inanırıq. Bizim də Allahımız, sizin də 

Allahınız birdir. Biz yalnız ona təslim olanlarıq!” 

Saffat 37:126.....Həm sizin Rəbbiniz, həm də 

(sizdən) əvvəlki atalarınızın Rəbbi olan Allahım. 

Şurâ 42:15.....Bizimlə sizin aranızda heç bir mübahisə 

yoxdur (bizim haqlı olduğumuz göz qabağındadır). 
28. 

Allahın şəxsi, əbədi və dəyişməyən adı “Yahve”dirmi? 

    Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Çixiş 3:14-15.....14. «Var Olan Mənəm»… Sonra 

dedi: “‹Mənəm› deyən sizin yanınıza məni 

göndərdi”» 15. O, Musaya belə dedi: «İsrail 

övladlarına söylə... Adım əbədi olaraq budur. 

Yəhya 8:24 & 58.....24. Buna görə də sizə 

“günahlarınız içində öləcəksiniz” dedim. Əgər 

inanmasanız ki, O Mənəm, günahlarınız içində 

öləcəksiniz»...58... İsa onlara dedi: «Doğrusunu, 

doğrusunu sizə deyirəm: İbrahim olmazdan qabaq 

Var Olan Mənəm».  

------------------------------------------------- 

A'raf 7:180.....En güzel isimler Allah’ındır. 

İsra 17:110.....Hangisiyle çagırsanız, nihayet en 

güzel isimler O’nundur. 

Taha 20:8.....Allah ki… en güzel isimler O’nundur. 
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29. 
Müqəddəs Kitablarda, Tanrı ya da Allahın müqəddəs 

olduğu öyrədilirmi? (Әl Quddüs) 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yeşaya 6:3.....Biri o birini səsləyib deyirdi:  

«Ordular Rəbbi müqəddəsdir, müqəddəsdir, müqəddəsdir! 

Bütün yer üzü Onun əzəməti ilə doludur» 

Yeşaya 40:25.....«Bəs Məni onda kimə bənzədərsiniz 

ki, Mən ona oxşayım?» Deyir Müqəddəs Olan.  

Yeşaya 57:15.....Əbədi yaşayan, adı müqəddəs Olan 

Belə deyir: «Mən yüksək və müqəddəs yerdə yaşadığım…  

Vəhy 4:8.....«Var Olmuş, Var Olan və Gəlməli Olan 

Külli-ixtiyar Rəbb Allah Müqəddəsdir, müqəddəsdir, 

müqəddəsdir!». 

------------------------------------------------- 

Haşhr 59:23.....O Özündən… müqəddəs olan… Allahdır. 

Cuma 62:1.....hökmdarı (sahibi), müqəddəs (pak), 

yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allahı…  

30. 
Allah özünü “Ata” sifətiylə tanıdırmı? 

Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yeşaya 63:16.....Sənsən Atamız. İbrahim bizi 

tanımasa da, İsrail bizim kim olduğumuzu bilməsə 

də, Atamız Sənsən, ya Rəbb, Əzəldən bəri adın 

«Bizi Satınalan»dır.  

Matta 5:44-45 & 48.....44. düşmənlərinizi sevin, 

sizi təqib edənlər üçün dua edin. 45 Belə ki siz 

göylərdə olan Atanızın övladları olasınız... 48. 

Ona görə də Səmavi Atanız kamil olduğu kimi siz 

də kamil olun. 

Matta 6:9 & 14.....9.  Buna görə siz belə dua 
edin: “Göylərdə olan Atamız, Adın müqəddəs 

tutulsun, 14. Səmavi Atanız da sizi bağışlayar. 

Yəhya 8:41..... bizim bir Atamız var, O da Allahdır». 
------------------------------------------------- 

En'am 6:101.....Allahın necə övladı ola bilər ki, 

Onun heç bir yoldaşı (zövcəsi) yoxdur.  

Furkan 25:2.....O (Özünə) heç bir övlad 

götürməmişdir. 

Cin 72:3.....O Özünə nə bir zövcə götürmüşdür, nə 

də bir uşaq! 
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31. 
Allah ya da Tanrı qürurlu olub, Qürur Onun 

sifətlərindən biri olablərmi? (Әl-Mütəkəbbir) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Zəbur 101:5....Yuxarıdan baxan lovğa insana dözə 

bilmərəm.  

Süleymanın Məsəlləri 6:16-17.....16. Rəbbin zəhləsi 

altı şeydən gedir… 17. Təkəbbürlə baxan gözlər… 

1 Peter 5:5..... Dünyaya qalib gələn kimdir? 
Əlbəttə ki, İsanın Allahın Oğlu olmasına inanan!  

1 Yəhya 2:16.....Çünki dünyada olan hər şey – 

cismani ehtiraslar, acgözlük və dünya malına görə 

təkəbbür Atadan yox, dünyadan gəlir. 

------------------------------------------------- 

Haşır 59:23.....O Özündən başqa heç bir tanrı 

olmayan… böyük (‘Əl-Mütəkəbbir’) olan Allahdır. 

32. 
Allah, Özünü insanlara bir başa “Xilaskar” 

sifətiylə tanıdırmı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yeşaya 43:3 & 11.....3. Çünki Mən sənin Allahın 

Rəbbəm, İsrailin Müqəddəsiyəm, Sənin Xilaskarınam.  

11. Mənəm Rəbb, yalnız Mənəm, Məndən başqa 

qurtarıcı yoxdur. 

Huşə 13:4.. ...Ancaq Səni Misir torpağından 
çıxaran Allahın Rəbb Mənəm. Sən Məndən başqa allah 

tanımamalısan, Çünki Məndən başqa xilaskar yoxdur. 

Luka 2:11.....Bu gün Davudun şəhərində sizin üçün 

Xilaskar doğuldu. Bu, Rəbb Məsihdir. 

Titə 2:10-13.....10.  Beləliklə, Xilaskarımız 
Allahın təlimini hər cəhətdən cazibəli etsinlər. 

13. Bu ərəfədə bəxtiyarlıq gətirən ümidimizin 

gerçəkləşməsini, ulu Allah və Xilaskarımız İsa 

Məsihin izzətinin zühurunu gözləyək. 

Titə 3:4.... Amma Xilaskarımız Allah xeyirxahlığını 
və insana olan sevgisini açıq göstərdiyi zaman…  

Yəhuda 1:25..... Xilaskarımız, yeganəh Allaha 
Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə əzəldən bəri, indi 

və əbədi olaraq izzət, əzəmət, qüdrət və 

əlahiyyət olsun! Amin. 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Xilaskar sifəti Quranda yoxdur. 
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33. 
Allah Özünü ifadə edəndə, Özü haqqında birinci 

şəxs olaraq “Biz” ifadəsindən istifadə edirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yaradılış 1:26.... Sonra Allah dedi: «Öz 
surətimizə və bənzərimizə görə insanı yaradaq.  

Yaradılış 11:6-7.....6. Rəbb dedi:.. 7. Gəlin 
aşağı enib orada onların dilini qarışdıraq…  

Yəhya 17:11.....Ey Müqəddəs Ata, onları Mənə 

verdiyin adınla qoru ki, Bizim kimi bir olsunlar. 
------------------------------------------------- 

Zariyat 51:47.....Biz göyü qüdrətimizlə yaratdıq 

və Biz onu genişləndirməkdəyik. 

Vakia 56:57-59.....57. Biz sizi (yoxdan) yaratdıq. 

59. Ondan (insan) yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?!  

Tahrim 66:12.....Biz libasının yaxasından ona Öz 

ruhumuzdan üfürdük.  

İnsan 76:23.....Biz Qur’anı sənə tədriclə (ayə-

ayə, surə-surə) nazil etdik. 

34. 
Allahın Üçlüyü (Ata, Oğul, Müqəddəs Ruh) anlayışı 

qəbul edilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yaradılış 11:6-7.....6. Rəbb dedi:.. 7. Gəlin 
aşağı enib orada onların dilini qarışdıraq ki, 

birbirlerinin dilini başa düməsinlər. 

Matta 28:17-20.....17. İsa… 20. Beləliklə, gedin, 
bütün millətləri Mənim şagirdim edin; onları Ata, 

Oğul və Müqəddəs Ruh adı ilə vəftiz edin. 

Efeslilər 4:4-6..... 4.  bədən bir, Ruh bir, 5. 
Rəbb bir… 6. hamının Allahı və Atası birdir. 

------------------------------------------------ 

Al-i İmrân 3:64.....Söylə: “Ey kitab əhli… “Allahdan 

başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və 

Allahı qoyub bir-birimizi Rəbb qəbul etməyək!” 

Nisa 4:171.....İsa əl-Məsih ancaq Allahın 

peyğəmbəri, Məryəmə çatdırdığı bir söz və Onun 

tərəfindən olan bir ruhdur. “üçdür” deməyin. 

Həqiqətən, Allah tək bir tanrıdır. 

Maide 5:72-73.....72. “Allah Məryəm oğlu Məsihdir!” – 

deyənlər kafir oldular. 73. “Allah üçün 

üçüncüsüdür!” – deyənlər, əlbəttə, kafir olmuşlar. 
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35. 
Allah İsaya səhv bir şey bəyan etdiyini deyib: İsanın 

bunu inkâr etməsi doğru bir ehtimal ola bilərmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yəhya 8:46....sizden  kim sübut edər ki, Mən bir 
günah etmişəm?. 

Titə 1:2.... Allah yolu əbədi həyat ümidinə  
əsaslanır. Bu ümidi yalan danışmayan Allah zaman 

başlamazdan əvvəl vəd etmişdi. 

1 Peter 2:21-22....21. Çünki Məsih də sizin üçün 

əzab çəkdi və sizə nümunə oldu… 22. O heç bir 

günah etmədi, Ağzından hiylə sözü çıxmadı. 

------------------------------------------------- 

Ma’ida 5:116.....Xatırla ki, o zaman (qiyamət günü) 

Allah belə buyuracaq: “Ya Məryəm oğlu İsa! Sənmi 

insanlara: “Allahla yanaşı, məni və anamı da özünüzə 

tanrı bilin!” – demişdin? “(İsa cavabında) deyəcək:” 

Sən pak və müqəddəssən! Haqqım çatmayan bir şeyi 

demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu mən demiş olsaydım, 

Sən onu mütləq bilərdin… qeybləri bilən ancaq Sənsən! 

36. 
Allah insanlardan uzaq duraraq, tarixin gedişatına 

müdaxilə edərək Öz barmaq izini qoyarmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Çıxış 13:22.....Gündüzlər bulud dirəyi, gecələr 

isə od dirəyi xalqın önündən ayrılmadı. 

Çıxış 16:10..... Harun bütün İsrail övladlarının 
icması ilə danışdığı vaxt onlar səhraya baxıb 

Rəbbin əzəmətinin buludda göründüyünü gördülər. 

1 Şamuel 12:16-19.....16. dayanın, Rəbbin gözünüz 
önündə edəcəyi bu böyük hadisəni görün 18. və 

Rəbb o gün göy gurladıb yağış yağdırdı. 

------------------------------------------------- 

En’am 6:37-38.....35. dedilər: “Məgər ona (Peyğəmbərə) 

Rəbbindən bir mö’cüzə endirilməli deyildimi?” De: 

“Allah mö’cüzə endirməyə qadirdir. Lakin onların çoxu 

bilməz!  38. Biz Kitabda (Qur’anda) heç bir şeyi 

nəzərdən qaçırmadıq (əskiltmədik). 

Taha 20:133.....dedilər: “Nə üçün o (Muhəmməd) 

Rəbbindən bizə bir mö’cüzə gətirmir?” Məgər 

onlara əvvəlki (ilahi) kitablarda olanların 

bəyanı gəlmədimi?! 
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37. 
Allah Özünü cism şeklində göstərə bilərmi? (Allah 

görülə bilərmi?)  (Ru’yetullah) 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Çıxış 33:11-15 & 18-23.....11. Rəbb Musa ilə üz-üzə, 

dostu ilə söhbət etdiyi kimi danışardı. 18. 

Musa… dedi: «izzətini mənə göstər». 19. Rəbb 

dedi: «Mən bütün xeyirxahlığımı Sənin qarşından 

keçirəcəyəm… 23. sən Məni arxadan görəcəksən, 

amma üzümü görməyəcəksən». 

Saylar 12:7-8.....7. Qulum Musa… Üzbəüz açıq 

danışaram və O, Rəbbin surətini görür. Nə üçün 

qorxmayaraq qulum Musadan gileyləndiniz? 

Matta 5:8.... ürəyi təmiz olanlar. Allahı görəcək. 
------------------------------------------------- 

En'am 6:103.....Gözlər Onu (görüb) dərk etməz. O, 

lətifdir (cismlikdən uzaqdır)…  

A'raf 7:143.....Musa… “Ey Rəbbim! Özünü 

(camalını) mənə göstər. Sənə baxım!” – dedi. 

Allah: “Sən Məni əsla görə bilməzsən. 

38. 
Allah insanlara vəyh (yazılmış vəhy) xaricində 

danışarmı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yoel 2:28....Ondan sonra isə Bütün bəşr üzərinə 

Ruhumu tökəcəyəm. Oğullarınız və qızlarınız 

peyğəmbərlik edəcək, ağsaqqallarınız röyalar, 

cavanlarınızsa görüntülər görəcək.  

1 Korinflilər 14:1-3.....1.  Məhəbbətin ardınca 
gedin və ruhani ənamları, xüsusilə, peyğəmbərlik 

ənamını səylə istəyin. 2. Çünki naməlum dildə 

danışan, adamlarla yox, Allahla danışır. Onu heç 

kim başa düşmür. O, Ruh vasitəsilə sirlər 

söyləyir. 3. Peyğəmbərlik edənsə adamlarla onları 

ruhən inkişaf etdirmək, həvəsləndirmək və təsəlli 

vermək üçün danışr… və «Allah, həqiqətən, 

aranızdadır!» deyib nida edəcək.  

------------------------------------------------- 

Şura 42:51.....Heç bir bəşər övladına Allahla 

danışmaq müyəssər olmaz… Allah qeyri-maddidir, 

zaman və məkan xaricindədir. Allahla onlar 

arasında minlərlə zülmət və nur pərdəsi vardır. 
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39. 
Fani insanlar, Uca Allah ilə bir münasibət qurub, 

Tanrının övladları olaraq Onu şəxsən tanıya 

bilərlərmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Qalatiyalılar 4:6-7.....6. Övladlar olduğunuz 
üçün Allah Öz Oğlunun «Abba, Ata!» deyərək nida 

edən Ruhunu ürəklərimizə göndərdi. 7 Buna görə də 

sən artıq kölə deyil, övladsan.  

1 Yəhya 3:1-2.....1. Görün Ata bizə necə məhəbbət 

göstərib ki, biz Allahın övladları adlanırıq! 

Doğrudan da, beləyik! 2. Ey sevimlilər, indi biz 

Allahın övladlarıyıq. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:18.....Yəhudilər və xaçpərəstlər dedilər: 

“Biz Allahın oğulları və sevimliləriyik”. (Onlara) 

de: “Bəs onda Allah nə üçün günahlarınıza görə sizə əzab 

verir?” Xeyr, siz də Onun yaratdığı bir bəşərsiniz. 

Qeyd: Əksinə, Allah insanlara yaxındır: Baxın.  

Ənfal 8:24, Hud 11:90 & 92 & Qaf 50:16. 

40. 
Allahın məhəbbəti şərtsizdirmi?  (el-Vedud) 

Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Romalılar 3:24..... və Onun lütfü ilə də Məsih 
İsada satın alınmağa nail olaraq bir hədiyyə kimi 

saleh sayılır. 

Romalılar 5:5-8.....6.  Biz hələ gücsüz ikən Məsih 
müəyyən zamanda allahsız adamların uğrunda öldü. 

8. Lakin Allah bizə olan məhəbbətini bununla 

sübut edir ki, biz hələ günahkar ola-ola Məsih 

bizim uğrumuzda öldü. 

1 Yəhya 4:10.....O bizi sevdi və Öz Oğlunu bizim 

günahlarımıza görə kəffarə qurbanı olaraq göndərdi. 

Vəhy 22:17..... arzu edən həyat suyunu müftə götürsün. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:195.....Allah yaxşılıq edənləri sevir. 

Bakara 2:276....Allah kafiri, günahkarı sevməz. 

Al-i İmrân 3:57.....Allah zülm edənləri sevməz! 

Al-i İmrân 3:159.....Allah təvəkkül edənləri sevər! 

Nısa 4:107.....Allah günaha batmış xaini sevməz! 

Saf 61:4.....Allah Öz yolunda möhkəm divar kimi 

səf çəkib döyüşənləri sevər! 
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41. 
Allah, Özünə inanan insanları təkcə “qulları” 

olaraqmı görür? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yəhya 15:15.....Artıq sizə qul demirəm, çünki qul 

ağasının nə etdiyini bilmir. Mən sizə dost deyirəm. 

1 Peter 2:9..... Amma siz seçilmiş nəsil, 
Padşahın kahin dəstəsi, müqəddəs millət, Allaha 

məxsus olan xalqsınız. Sizi qaranlıqdan Öz 

heyrətamiz nuruna çağıran Allahın çox gözəl 

işlərini elan etmək üçün seçilmisiniz. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:23.....Əgər bəndəmizə (Muhəmmədə)… 

İsra 17:65.....Doğrusu, Mənim (mö’min) bəndələrim 

üzərində sənin heç bir hökmün ola bilməz.  

Zülmer 39:16.....Allah Öz bəndələrini bununla (bu 

əzabla) qorxudur. Ey bəndələrim! Məndən qorxun! 

42. 
Allah, insanlar arasında ayrı-seçkilik edərmi? 

(Bir insanı digərindən üstün hesab edərmi?) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Qanunun Təkrarı 10:17....O tərəfkeşlik etməyən, 

rüşvət almayan, böyük, qüdrətli, zəhmli Allahdır. 

Mark 12:14......İsaya dedilər: «Müəllim, biz bilirik 

ki, Sən etibarlı adamsan və heç kimə tərəfkeşlik 

etmirsən. Çünki insanlar arasında fərq qoymursan 

və Allahın yolunu həqiqətə görə öyrədirsən. 

Qalatiyalılar 3:28.... Artıq Yəhudi ilə Yunan, 
qulla azad, kişi ilə qadın arasında fərq yoxdur. 

Çünki hamınız Məsih İsada birsiniz. 

Efeslilər 6:9..... Bilin ki, onların da, sizin də 
Ağanız göylərdədir və O, insanlar arasında 

tərəfkeşlik etməz.  

------------------------------------------------- 

Nisa 4:34.....Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar… 

En'am 6:165.....sizi yer üzünün varisləri tə’yin edən, 

dərəcələrə görə birinizi diğərinizdən üstün edən Odur. 

Nahl 16:71..... Allah ruzi baxımından birinizi 

digərinizdən üstün etmişdir. 

Ahzab 33:50.....Ya Peyğəmbər!  qənimət cariyələri…  
qızlarını… qadını… digər mö’minlərə deyil, yalnız 

sənə məxsus olmaq üzrə - sənin üçün halal etdik. 
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43. 
Allah bəzi günahkârlardan xüsusilə nifrət edərək 

onların cəhənnəmə getmələrini istəyərmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yezekel 18:23 & 32.....23. Xudavənd Rəbb bəyan 
edir: “Elə bilirsiniz ki, Mən pis adamın 

ölümündən zövq alıram? istəyirəm ki, o öz 

yolundan dönsün və yaşasın 32. dönün və yaşayın”. 

2 Peter 3:9.....Bəziləri bunu gecikmə sayar, amma 

Rəbb vədini yerinə yetirməkdə gecikməz, lakin sizə 

görə səbir edir. Çünki O heç kəsin həlak olmasını 

istəmir, amma hər kəsin tövbə etməsini istəyir. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:41 & 49.....41. Onlar elə kəslərdir ki, 

Allah onların ürəklərini təmizləmək istəməmişdir. 

49. bil ki, Allah onları bə’zi günahlarına görə 

müsibətə düçar etmək istəyir. 

Tevbe 9:55.....Allah onlarla ancaq münafiqlərə 

dünyada əzab vermək, kafir olduqları halda, 

canlarını almaq istər. 

İsra 17:46.....onların qəlblərinə pərdə çəkib 

qulaqlarına əngəl qoyduq (kar etdik).  

44. 
Allahın təbiətində həm “yaxşılıq” həm də “pislik” 

varmı? (Xeyir və Şər) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yeremya 29:11.....Çünki sizin barənizdə olan 

fikirlərimi Özüm bilirəm” Rəbb belə bəyan edir. 

“Mən sizin pisliyiniz deyil, salamatlığınız barədə 

düşünürəm ki, sizə ümidli bir gələcək verim. 

Yaqub 1:13.... Sınağa düşəndə qoy heç kim «Allah 
məni sınağa çəkir» deməsin. Çünki Allah pisliklə 

sınağa çəkilmir və Özü də heç kimi sınağa çəkmir. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:26.....Allah… bir çoxlarını zəlalətə salır. 

Nisa 4:78.....bir pislik üz verdikdə isə… de: 

“Hamısı Allahdandır”. 

Maide 5:14 & 64.....14. “Biz xaçpərəstik”, 

deyənlərdən… Biz də aralarına qiyamət gününə qədər 

davam edəcək ədavət və kin saldıq. 64. Yəhudilər… kin… 

Enbiya 21:35.....Biz sizi şər və xeyirlə  

imtahana çəkərik.  
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45. 
Allah ən böyük hiylə quran olaraq hesab edilə 

bilərmi? (Makir) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Habaqquq 1:13.....Sənin gözlərin çox təmizdir, 

ġəri görən gözün yoxdur, Pis əməllərə dözə 

bilmirsən. Axı niyə susursan? 

Yaqub 1:13 & 17.....13. Sınağa düşəndə qoy heç 
kim «Allah məni sınağa çəkir» deməsin. Çünki 
Allah pisliklə sınağa çəkilmir və Özü də heç kimi 

sınağa çəkmir 17. hər yaxşı bəxşiş və hər kamil 
hədiyyə yuxarıdan, Özündə heç bir dəyişiklik ya 

dönüklük kölgəsi olmayan nurlar Atasından gəlir.  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:54.....Allah (bütün) hiyləgərlərdən 

tədbirlidir (“makirdir”). 

Neml 27:50.....Onlar bir hiylə qurdular. Biz… də… 

46. 
Allah, fərqli inanctaki insanların ürəyinə kin və 

nifrət hissi qoyarmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yeremya 29:11.....Çünki sizin barənizdə olan 

fikirlərimi Özüm bilirəm” Rəbb belə bəyan edir. 

“Mən sizin pisliyiniz deyil, salamatlığınız 

barədə düşünürəm ki, sizə ümidli bir gələcək verim. 

Habaqquq 1:13.....Sənin gözlərin çox təmizdir, 

ġəri görən gözün yoxdur, Pis əməllərə dözə 

bilmirsən. Axı niyə susursan?. 

Yaqub 1:13....Sınağa düşəndə qoy heç kim «Allah 

məni sınağa çəkir» deməsin. Çünki Allah pisliklə 
sınağa çəkilmir və Özü də heç kimi sınağa çəkmir.  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:10.....Onlar ürəyində mərəz (nifaq və 

həsəd mərəzi) var. Allah onların (şəkk, kin və 

nifiq) mərəzini daha da artırar. 

Nisa 4:88.....Siz Allahın azdırdığı kimsəni doğru 

yolamı gətirmək istəyirsiniz? Allahın sapdırdığı 

kimsə üçün heç bir (doğru) yol tapa bilməzsən! 

Maide 5:64.....Yəhudilər… Biz onların arasında 

qiyamət gününə qədər davam edəcək düşmənçılik və 

kin saldıq.  
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47. 
Allah bəzi insanları qəlblərini daşlaşdırıb 

onları yoldan azdıqmaq istəyərmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Matta 18:14.....Beləcə bu kiçiklərdən birinin belə, 

həlak olması göylərdə olan Atanızın iradəsi deyil. 

1 Timotey 2:3-4.....3. Çünki bu yaxşıdır və 

Xilaskarımız Allahı razı salır. 4 O bütün insanların 

xilas olub həqiqəti dərk etməsini istəyir. 

Yaqub 1:13.....Sınağa düşəndə qoy heç kim «Allah 

məni sınağa çəkir» deməsin. Çünki Allah pisliklə 
sınağa çəkilmir və Özü də heç kimi sınağa çəkmir. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:7 & 26.....7. Allah onların ürəyinə və 

qulağına möhür vurmuşdur. Gözlərində də pərdə 

vardır. 26. Allah… bir çoxlarını zəlalətə salır. 

Nisa 4:119 & 155.....119. sapdıracaq… 155. və 

Allahın yaratdıqlarını dəyişdirməyi əmr edəcəyəm!  

Maide 5:13.....onları… ürəklərini sərtləşdirdik.  

48. 
Allah Öz keyfinə görəmi davranır? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Saylar 23:19..... Allah insan deyil ki, Yalan 
söyləsin, Bəşər oğlu deyil ki, Fikrini 

dəyişdirsin. Dediyini həyata keçirməzmi? Verdiyi 

sözü yerinə yetirməzmi?  

Zəbur 119:90.....Sədaqətin nəsildən-nəslə çatır…  

Malaki 3:6..... «Mən Rəbbəm və heç vaxt 
dəyişmirəm. Siz bunun üçün məhv olmadınız…! 

2 Timotey 2:13..... Biz sadiq qalmasaq da, O sadiq 
qalacaq. Çünki Öz təbiətinə zidd davrana bilməz». 

Titə 1:2..... Allah yolu əbədi həyat ümidinə 
əsaslanır. Bu ümidi yalan danışmayan Allah…  

İbranilər 10:23.....Ümid verən əqidədən möhkəm 

tutaq, çünki vəd verən Allah sadiqdir. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:106-107.....(Cəhənnəmdə) qalacaqlar.  

Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla… Rəbbin 

istədiyini edəndir.  

Hac 22:14.....Allah istədiyini edər. 

Fatir 35:8.....Allah istədiyini zəlalətə, 

istədiyini də doğru yola salar.  

 

 



f 

49. 
Allahın əzəli şəriatına görə Allah, Özündən başqa 

bir varlığa səcdə edilməsini qadağa etmişdirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Çıxış 20:3-5.....3. Məndən başqa allahların olmasın. 
5.  Belə şeylərə səcdə qılaraq ibadət etmə. Çünki 
Mən, sənin Allahın Rəbb, qısqanc Allaham.  

Qanunun Təkrarı 5:7-9.....7. Məndən başqa 
allahların olmasın Özün üçün heç bir oyma büt, 

nə… heç birinin surətini düzəltmə. 9. Çünki Mən 

sənin Allahın Rəbb qısqanc Allaham. 

Vəhy 22:8-9.....8. ikinci mələk şeypurunu çaldı. 

Onda sanki böyük bir dağ odla yanaraq dənizin 

içinə atıldı. Dənizin üçdə biri qana döndü. 9 

Dənizdə olan canlı məxluqların üçdə biri öldü. 

Gəmilərin də üçdə biri məhv oldu. 

------------------------------------------------- 

İsra 17:22-23.....Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi və 

valideynlərə yaxşılıq etməyi buyurmuşdur. 

Zariyat 51:56.....Mən cinləri və insanları yalnız 

Mənə ibadət etmək üçün yaratdım! 

50. 
Allah öz əbədi şəriatına qarşı tərs düşən bir əmr 

vererek, mələklərə “Adəmə səcdə edin” demişdirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yeşaya 14:12-14.....12. Ey parlaq ulduz, dan oğlu, 
Necə də göylərdən yerə düşdün! 13. Sən ürəyində 
dedin: “Göylərə qalxacağam, Taxtımı Allahın 
ulduzları üzərində ucaldacağam 14. Uca buludların 
üzərinə çıxacağam, Haqq-Taala kimi olacağam”. 

Yezekel 28:11-19....15. Yaradıldığın gündən Səndə 
pislik tapılana qədər Yollarında qüsursuz idin. 

17.  Gözəl olduğun üçün ürəyin qürurlandı, 
Əzəmətinə görə müdrikliyini korladın. Beləcə səni 

yerə atdım, Padşahların önündə tamaşaya çevirdim 

19. Aqibətin dəhşətli oldu. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:34.....Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin! – 

dedikdə İblisdən başqa (hamısı) səcdə etdi. 

İsra 17:61.....“Adəmə səcdə edin!” – deyə əmr 

etmişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etmişdi. 

Taha 20:116.....İblis… O,(səcdədən) boyun qaçırtdı. 
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Müqəddəs Ruh, Şeytan, Cinlər 

və Mələklər Haqqında 
51. 

Müqəddəs Ruhun Allah olduğu qəbul edilirmi? (Ruh-

ül Quddüs) 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Zəbur 139:7-10.....7. Hara gedim ki, Ruhun orada 

olmasın? 8. Əgər göylərə çıxsam, Sən oradasan…  

Yəhya 4:24.....Allah ruhdur və Ona ibadət edənlər 

ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidir» 

Luka 1:35.....Mələk… «Müqəddəs Ruh sənin üzərinə 

enəcək, Haqq-Taalanın qüdrəti üstünə kölgə salacaq…  

Həvarilərin Işləri 5:3-4.....3. Peter… Müqəddəs 

Ruha yalan söyləyərək… 4. Sən insanlara deyil, 

Allaha yalan satdın». 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87....İsaya aşkar mö’cüzələr bəxş etdik 

və onu müqəddəs ruhla (Cəbraillə) qüvvətləndirdik. 

Qeyd: İslamda, ümumiyyətlə Müqəddəs Ruh, Allah 

deyil, Cəbrayıl olaraq görülməkdədir. 

52. 
Müqəddəs Ruhun yaradma gücü varmı? 

Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yaradılış 1:1-2..... 1. Başlanğıcda Allah göyləri 
və yeri yaratdı. 2. Yer quruluşsuz və boş idi. 

Dərin sular üzərində qaranlıq var idi. Allahın 

Ruhu suların üzərində dolaşırdı. 

Әyyub 26:13.....Göyləri nəfəsi ilə açır, Qaçan 

ilanı əli ilə parçalayır… 

Әyyub 33:4.... Məni Allahın Ruhu yaratdı, Külli-
ixtiyarın nəfəsi mənə həyat verdi. 

Zəbur 104:30.... Ruhunu göndərərkən onlar 
yaranır, Yer üzünə yeni həyat verirsən. 

------------------------------------------------- 

Mâide 5:110...İsa… səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim 

Sənə kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. 

Meryem 19:17 & 19.....17.  Biz də Öz ruhumuzu 

(Cəbraili Məryəmin) yanına göndərdik.  19. (Cəbrail: 

“Mən sənə ancaq təmiz (mə’sum) bir oğlan bağışlamaq 

üçün Rəbbinin (göndərdiyi) elçisiyəm!” – dedi. 
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53. 
Müqəddəs Ruh və Cəbrayıl eynidirmi? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Әyyub 33:4..... Məni Allahın Ruhu yaratdı, Külli-
ixtiyarın nəfəsi mənə həyat verdi...  

Yəhya 4:24.... Allah ruhdur və Ona ibadət edənlər 
ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidir» 

Luka 1:11-19.....11. Bu vaxt Rəbbin bir mələyi 

buxur qurbangahının sağında durub Zəkəriyyəyə 

göründü.   13. Mələk isə ona dedi: «Qorxma, 

Zəkəriyyə! Sənin duan eşidildi. Arvadın Elizavet 

sənə bir oğul doğacaq. Sən də onun adını Yəhyan 

qoy. 15. Çünki o, Rəbbin gözündə böyük olacaq. O, 

şərab və başqa kefləndirici içki içməyəcək; hələ ana 

bətnində olarkən Müqəddəs Ruhla dolu olacaq».  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87....İsaya aşkar mö’cüzələr bəxş etdik 

və onu müqəddəs ruhla (Cəbraillə) qüvvətləndirdik. 

Mâide 5:110...İsa… səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim 

Sənə kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. 

Şuara 26:193.....Onu Cəbrail (Ruhuləmin) endirdi: 

Qeyd: İslamda, ümumiyyətlə Müqəddəs Ruh, Cəbrayıl 

olaraq görülməkdədir. 

54. 
Bağışlanmaz tek günah Müqəddəs Ruha kürf 

etməkdirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 12:31-32... .31. Buna görə sizə deyirəm: 
hər bir günah və hər bir küfr insanlara 

bağışlanacaq; amma Ruha qarşı küfr 

bağışlanmayacaq. 32. Kim Bəşər Oğluna qarşı söz 

söyləyərsə, bağışlanacaq; amma kim Müqəddəs Ruha 

qarşı söyləyərsə, nə bu dövrdə bağışlanacaq, nə 

də gələcək dövrdə. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:48, 116 & 168.....48. Şübhə yoxdur ki, 

Allah Özünə şərik qoşanları əvf etməz…  116. 

Allah Ona şərik qoşmağı əsla bağışlamaz.  168. 

Kafirləri və zülmkarları, şübhəsiz ki, Allah 

bağışlayan və onlara (cəhənnəm yolundan başqa) 

bir yol göstərən deyildir! 
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55. 
Müqəddəs Kitablarda xüsusilə ruhani mövzularamı 

yönəlirlər? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Romalılar 1:11.... Çünki sizi qüvvətləndirmək üçün 
sizə ruhani bir ənam çatdırmaq məqsədindəyəm.  

Romalılar 8:9..... Lakin Allahın Ruhu sizdə yaşayırsa, 
siz cismani təbiətdə deyil, Ruhdasınız. Kimdə 

Məsihin Ruhu yoxdursa, o adam Məsihə məxsus deyil. 

1 Korinflilər 2:14.....Təbiətcə yaşayan adam 

Allahın Ruhuna aid olan şeyləri qəbul etmir… 

çünki bunlar ruhani nöqteyi-nəzərdən araşdırılır. 

Yəhuda 17-19.....19. Bunlar ayrılıq salan, öz 

təbiətinə əsir olan, Ruha malik olmayan insanlardır. 

20. Müqəddəs Ruhun idarəsi ilə dua edin.  

------------------------------------------------- 

İsra 17:85.....Səndən ruh haqqında soruşarlar. 

De… Sizə (bu barədə) yalnız cüz’i (az) bir bilik 

verilmişdir!” 

56. 
Tanrının Müqəddəs Ruhu insanların içində 

məskunlaşaraq onlara ruhani ənamlar verirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yəhya 20:21-22.....İsa… onların üzərinə üfürərək 

dedi: «Müqəddəs Ruhu alın!» 

Həvarilərin İşləri  1:8..... Amma Müqəddəs Ruh 
üzərinizə enəndə siz qüvvə alacaqsınız və 

Yerusəlimdə, bütün Yəhudeya və Samariyada, 

həmçinin yer üzünün qurtaracağına dək hər yerdə 

Mənim şahidlərim olacaqsınız. 

1 Korinflilər 12:1, 4-11 & 13.....1.  Qardaşlar, 
indi isə ruhani ənamlara gəlincə, bixəbər 

olmağınızı istəmirəm. 4. Müxtəlif ənamlar var, 
amma Ruh eynidir 6. amma hamısını hər adamda 

göstərən Allah eynidir. 13. çünki istər Yəhudi, 
istər Yunan, istər qul yaxud azad, hamımız bir 

bədən olmaq üçün bir Ruhla vəftiz olunmuşuq və 

hamımız eyni Ruhdan içirilmişik. 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quranda ruhi hədiyyələr haqqında heç bir 

ayə yoxdur. 
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57. 
Ruhani əmamlar imanlılar tərəfindən basqa 

imanlılara əl qoymaq vasitəsiylə veriləbilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

1 Timotey 4:14.....Ağsaqqallar əllərini sənin 

üzərinə qoyanda sənə peyğəmbərlik sözü ilə 

verilən səndə olan ruhani ənama etinasızlıq etmə. 

Özüne və verdiyin təlimə diqqətli ol.  

2 Timotey 1:6..... Bu səbəbdən sənin üzərinə əl  
qoymağımla Allahın sənə verdiyi ənamı 

alovlandırmağını xatırladıram. 

İbranilər 6:1-3.....1. Bunun üçün Məsih barəsindəki 

ibtidai təlimi geridə buraxıb kamilliyə doğru 

irəliləyək. Ölüm gətirən əməllərdən tövbə edib 

Allaha iman etmənin təməlini, 2. vəftizlər, əl qoyub 

təqdis etmə, ölülərin dirilməsi və əbədi məhkəmə 

haqqındakı təlimin əsasını yenidən qurmayaq. 3. 

Allah izin verərsə, bunlara da əməl edəcəyik. 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quranda ruhi hədiyyələr və ya əl qoyma 

haqqında heç bir ayə yoxdur. 

58. 
İsa Məsihin davamçılarına xüsusilə Müqəddəs Ruh 

vasitəsilə, İsanın elədiyi möcüzələri eləmə gücü 

verildimi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Luka 10:17.... Yetmiş şagird sevinə-sevinə 
qayıtdı və dedi: «Ya Rəbb, Sənin adınla cinlər 

belə, bizə tabe olur!»  

Yəhya 14:12.. ...Doğrusunu, doğrusunu sizə 
deyirəm: Mənə iman edən şəxs Mənim etdiyim işləri 

özü də edəcək, hətta bunlardan da artığını 

edəcək. Çünki Mən Atanın yanına gedirəm. 

Həvarilərin İşləri 6:8.....Lütf və qüvvə ilə dolu 

olan Stefan xalq arasında böyük xariqə və 

əlamətlər göstərirdi. 

Həvarilərin İşləri 8:6.....Filipi eşidib, 

göstərdiyi əlamətləri görən izdiham onun 

sözlərinə birlikdə diqqət yetirirdi. 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quranda, İsadan sonra hər hansı bir 

möcüzədən bəhs edilməməkdədir. 
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59. 
Müqəddəs Ruh vasitəsilə imanlılara naməlum dillərdə 

danışma ənamının veriləcəyi haqqında söz verildimi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

1 Korinflilər 14:2, 5 & 12.....2. Çünki naməlum 
dildə danışan, adamlarla yox, Allahla danışır. 

Onu heç kim başa düşmür. O, Ruh vasitəsilə sirlər 

söyləyir 5. İstərdim ki, hamınız dillərdə 

danışasınız, daha yaxşı olar ki, peyğəmbərlik 

edəsiniz. Çünki cəmiyyətin inkişafı üçün 

peyğəmbərlik edən insan dillərdə danışan və izah 

etməyən insandan üstündür. 12. Eləcə siz də 
ruhani ənamları səylə istədiyiniz üçün cəmiyyəti 

inkişaf etdirən ənamlarda üstün olmağa çalışın. 

Romalılar 8:26-27.....26. Beləcə Ruh da bizə zəif olarkən 

kömək edir. Biz nə üçün və necə dua etmək lazım 

olduğunu bilmirik, lakin Ruh Özü dillə deyilməyən 

ahlarla vəsatətçilik edir. 27. Ürəkləri sınayan Allah 

da Ruhun nə düşündüyünü bilir, çünki Ruh Allahın 

iradəsinə görə müqəddəslər üçün vəsatətçilik edir. 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quranda, bilinməyən dillər haqqında heç bir 

ayə yoxdur. 

60. 
Müqəddəs Kitablarda mələklərin Tanrının xidmətçiləri, 

cinlərin isə Şeytanın xidmətçiləri olduğu haqqında, 

aydın bir şəkildə onlar arasında fərq qoyulubmu? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 25:41.....O zaman solundakılara deyəcək: “Ey 

lənətə gəlmişlər, çəkilin önümdən! iblislə onun 

mələklərinə hazırlanmış olan əbədi oda yollanın! 

Vəhy 12:9..... O böyük əjdaha – iblis və Şeytan 
deyilən, bütün dünyanı aldadan qədim ilan yer 

üzünə atıldı, mələkləri də onunla birgə atıldı.  

------------------------------------------------- 

Cin 72:1-2 & 11-14.....1. Cinlerden bir topluluk 

Kur'an dinlediler de şöyle dediler: "Biz 

hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik. 2.(O) doğru 

yola iletiyor, ona inandık… 11. Biz, bizden iyiler de 

var ve bizden bunun dışında olan (kötüler) de var. 

13. Biz, yol gösteren (Kur’an)ı işitince ona inandık… 

14. Ve biz, bizden de müslümanlar var.  
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61. 
Şeytan tövbə edərək yaxşı biri ola bilərmi? 

Bibliya  Xeyir / Xeyir  Quarani 

Matta 25:41..... O zaman solundakılara deyəcək: 
“Ey lənətə gəlmişlər, çəkilin önümdən! iblislə 

onun mələklərinə hazırlanmış olan əbədi oda 

yollanın! 

Vəhy 12:9-10.... 9.  O böyük əjdaha – iblis və Şeytan 
deyilən, bütün dünyanı aldadan qədim ilan yer üzünə 

atıldı, mələkləri də onunla birgə atıldı. 10. Mən 
göydə uca bir səsin belə dediyini eşitdim: «indi 

Allahımızın xilası, gücü, Padşahlığı və Onun 

Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi. Çünki bacı-

qardaşlarımızı Allahımızın önündə Gecə-gündüz 

təqsirləndirən ittihamçı kənara atıldı. 

------------------------------------------------- 

Yusuf 12:5.....Şeytan insanların açıq-aşkar 

düşmənidir. 

Zukhruf 43:36-39.....36. Hər kəs Rəhmanın zikrindən 

boyun qaçırsa, Biz ona Şeytanı urcah edərik və onun 

(Şeytanın) yaxın dostu olar. 39. Bu gün 

(peşmançılığınız) sizə heç bir fayda verməz. Siz 

birlikdə zülm etdiyinizə görə əzaba da ortaqsınız! 

62. 
Bəzi cinlər tövbə edərək yaxşı cin ola 

bilərlərmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yəhuda 6-7.....6. Öz başçılıqlarını saxlamayan, 

məskunlaşdığı yerləri tərk edən mələkləri də böyük 

qiyamət günü üçün əbədi zəncirlərlə bağlayaraq 

zülmətdə saxlamışdı. 7. Sodom, gomorra və ətrafdakı 

şəhərlər də özlərini buna bənzər tərzdə cinsi 

əxlaqsızlığa və qeyri-təbii münasibətlərə təslim 

etdilər; sonra bu şəhərlər əbədi odla yandırılma 

cəzasını çəkərək bir nümunə oldu.  

------------------------------------------------- 

Cin 72:1-2 & 11-13.....1. Cinlerden bir topluluk 

Kur'an dinlediler de şöyle dediler: "Biz 

hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik. 2.(O) doğru 

yola iletiyor, ona inandık… 11. Biz, bizden iyiler de 

var ve bizden bunun dışında olan (kötüler) de var. 

13. Biz, yol gösteren (Kur’an)ı işitince ona inandık… 

14. Ve biz, bizden de müslümanlar var.  
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63. 
Müqəddəs Kitablarda, cinlərin insanların içindən 

qovulması ilə bağlı ayələr varmı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 17:18-19..... 18. İsa cinə qadağan etdi və 
cin uşaqdan çıxdı. Oğlan o saatda şəfa tapdı. 19. 

O zaman şagirdlər İsaya təklikdə yaxınlaşıb 

dedilər: «Nə üçün biz o ruhu qova bilmədik?» 

Mark 1:25-26....25. Amma İsa ona qadağan edib 

dedi: «Sus və bu adamdan çıx!» 26. Natəmiz ruh bu 

adamı sarsıdıb bərkdən çığıraraq ondan çıxdı. 

Luka 4:35..... Amma İsa ona qadağan edib dedi: «Sus 
və bu adamdan çıx!» Cin bu adamı hamının qabağında 

yerə yıxıb heç bir zərər vermədən ondan çıxdı.  

Luka 8:33....Cinlər adamdan çıxıb donuzların içinə 

girdi. Sürü də uçurumdan aşağı, gölə atılıb boğuldu. 

Yəhya 13:27.....Yəhuda tikəni alan kimi Şeytan 

onun içinə girdi. 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quranda cinlərin insanların içindən 

çıxarılmasıyla əlaqədar heç bir ayə yoxdur. 

64. 
Şeytanın, insanları aldadma gücü zəyifdirmi? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Luka 4:5-6..... 5. Sonra iblis İsanı yuxarıya 
çıxardı və bir anda dünyanın bütün 

padşahlıqlarını Ona göstərdi. 6. İblis İsaya 

dedi: «Mən bütün bunların üzərindəki səlahiyyəti 

və Şan-şöhrəti Sənə verəcəyəm. Çünki bunlar mənə 

verilib və mən kimə istəsəm, ona verə bilərəm.  

2 Korinflilər 4:3-4..... Əgər yaydığımız Müjdə 
qapalıdırsa, yalnız həlak olanlar üçün qapalıdır. 

4. Onları bu dövrün allahı korazehin etdi ki, 

Allahın surəti olan Məsihin ehtişamlı Müjdəsinin 

işığı imansızların üzərinə doğmasın. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:76.....Şübhəsiz ki, Şeytanın hiyləsi zəifdir! 

İbrahim 14:22.....Şeytan… və’dimə xilaf çıxdım. 

Şurara 26:210-211.....210. (Qur’anı) əsla 

şeytanlar endirmədi. 211. Bu onlara layiq 

deyildir. Onlar (bunu) heç bacara da bilməzlər! 
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65. 
Şeytan, bu dünyanın “Hökmdarı” hesab olunurmu? 

Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Luka 4:5-8.....5. Sonra iblis İsanı yuxarıya 

çıxardı və bir anda dünyanın bütün padşahlıqlarını 

Ona göstərdi. 6. İblis İsaya dedi: «Mən bütün 

bunların üzərindəki səlahiyyəti və Şan-şöhrəti 

Sənə verəcəyəm. Çünki bunlar mənə verilib və mən 

kimə istəsəm, ona verə bilərəm. Bax əgər Sən mənə 
səcdə etsən, bunların hamısı sənin olacaq». 8. İsa 

ona belə cavab verdi: «“Allahın Rəbbə səcdə et…»  

Yəhya 14:30..... Daha sizinlə çox danışmayacağam, 
çünki bu dünyanın hökmdarı gəlir. Onun Mənim 

üzərimdə heç bir səlahiyyəti yoxdur. 

2 Korinflilər 4:4.....Onları bu dövrün allahı korazehin 

etdi ki, Allahın surəti olan Məsihin ehtişamlı 

Müjdəsinin işığı imansızların üzərinə doğmasın… 

------------------------------------------------- 

Nahl 16:98-99.....98. (Ya Rəsulum!)  Qur’an 

oxumaq istədiyin zaman məl’un Şeytandan Allaha 

sığın!  99. Rəbbinə təvəkkül edənlərin üzərində 

Şeytanın heç bir hökmü yoxdur! 

Məsih və Məhəmməd Haqqında 
66. 

İsa Məsihin, bakirədən doğulduğu qəbul edilirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yeşaya 7:14.... Buna görə də Xudavənd Özü sizə işarə 
verəcək: budur, bakirə qız hamilə olub oğlan doğacaq, 

adını İmmanuel eqoyacaq. (İmmanuel = Tanrı bizimlədir demək) 

Matta 1:18..... İsa Məsihin doğulması belə oldu. 
Anası Məryəm Yusifə nişanlanmışdı. Amma birlikdə 

olmalarından əvvəl Məryəmin Müqəddəs Ruhdan 

hamilə olduğu aşkar oldu . 

------------------------------------------------- 

Meryem 19:16-22.....(Məryəm) dedi: “Mənim necə 

oğlum ola bilər ki, mənə indiyədək bir insan əli 

belə toxunmamışdır. Mən zinakar da deyiləm!” 

Enbiya 21:91.....İsmətini (bəkarətini) qoruyanı 

da (Məryəmi də yad et)!  Biz Öz ruhumuzdan ona 

üfürdük, onu və oğlunu (atasız doğulmuş İsanı) 

aləmlərə  bir mö’cüzə etdik. 
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67. 
İsa Məsihin günahsız olduğu qəbul edilirmi? 

Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Mark 1:24 ... «Ey Nazaretli İsa, bizdən nə 
istəyirsən? Bizi məhv etməyəmi gəlmisən? Mən 

bilirəm, Sən Kimsən: Allahın Müqəddəsisən!» 

Yəhya 8:46.....Sizdən kim sübut edər ki, Mən bir 

günah etmişəm? Mən həqiqəti söyləyirəmsə, niyə 

Mənə inanmırsınız? 

2 Korinflilər 5:21..... Günahla əlaqəsi olmayan 
Məsihi Allah bizim uğrumuzda günah qurbanı verdi 

ki, biz Onda Allahın salehliyinə nail olaq. 

1 Peter 2:21-22.....21. Siz məhz bunun üçün 
çağırıldınız. Çünki Məsih də sizin üçün əzab 

çəkdi və sizə nümunə oldu ki, 22. O heç bir günah 

etmədi. 

1 Yəhya 3:5..... Siz bilirsiniz ki, Məsih 
günahları aradan qaldırmaq üçün zühur etdi. Onda 

günah yoxdur. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:253.....İsaya… onu müqəddəs ruhla 

qüvvətləndirdik. 

Meryem 19:19.....təmiz (mə’sum) bir oğlan… 

(Məryəm… İsaya) hamilə oldu… 

68. 
İsa Məsihin, fövqəltəbii hikməti və bilikli 

olduğu qəbul edilirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Matta 9:4..... Onların nə düşündüklərini görərək İsa 
dedi: «Niyə ürəyinizdə pis şeylər fikirləşirsiniz? 

Yəhya 7:46..... Mühafizəçilər cavab verdilər: 
«Hələ indiyəcən heç bir insan belə danışmayıb» 

Yəhya 16:30.....İndi anlayırıq ki, Sən hər şeyi 

bilirsən və heç kəsin Səndən soruşmasına ehtiyacın 

yoxdur. Buna görə də Allahdan gəldiyinə inanırıq». 

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:45-48.....45. Onun adı Məryəm oğlu 

İsa əl-Məsihdir ki… 48. (Allah) ona (İsaya) 

yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək. 

Zuhruf 43:61 & 63.....61. (İsanın zühuru)… Bu, doğru 

yoldur! 63. İsa… dedi: “Həqiqətən, mən sizə hikmət 

gətirmişəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin! 
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69. 
İsa Məsihin, fövqəltəbii qüdrətə sahib olaraq 

möcüzələr etməsi və ölüləri dirildməsi qəbul edilirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Mark 4:41..... Onlar dəhşətə düşüb bir-birindən 
soruşdular: «Bu Adam kimdir ki, külək də, göl də 

Ona itaət edir?» 

Mark 6:47-52.....48. O gördü ki, şagirdləri güclə 

avar çəkir, çünki külək onlara qarşı əsirdi. Gecənin 

dördüncü növbəsir İsa gölün üstü ilə yeriyərək 

onların yanına gəldi… 50. «Cəsarətli olun, Mənəm…»   

Yəhya 11:14-44....32. Məryəm İsanın olduğu yerə 

gəlib Onu gördü və ayaqlarına düşüb dedi: «Ya 

Rəbb, əgər Sən burada olsaydın, qardaşım ölməzdi» 

44. Ölü də bayıra çıxdı.  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45-49.....45. İsa əl-Məsihdir ki… 

49. Anadangəlmə korları, cücam xəstəliyinə 

tutulanları sağaldar və Allahın iznilə ölüləri 

dirildərəm. Əgər mö’minsinizsə, bunda bir dəlil vardır. 

Maide 5:110.....Mənim iznimlə ölüləri dirildirdin. 

70. 
İsa Məsih, bütün insanlardan istədiyi iman və 

itaəti gözləməsi qəbul edilirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Matta 23:10..... Kimsə sizə “rəhbər” deməsin. 
Çünki bir Rəhbəriniz var, O da Məsihdir. 

Yəhya 14:15, 21 & 23-24.....15.  Əgər Məni 
sevirsinizsə, əmrlərimə riayət edəcəksiniz. 21. Kim 
əmrlərimə bağlı qalıb onlara riayət edirsə, Məni 

sevən odur. Məni sevəni Atam sevəcək. Mən də onu 

sevib Özümü ona zahir edəcəyəm». 23. İsa ona cavab 
verdi: «Kim Məni sevsə, sözümə riayət edər, Atam da 

onu sevər 24. Məni sevməyənsə sözlərimə riayət etməz.  

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:49-55.....49. (Isa)… 50. sizə Rəbbiniz 

tərəfindən bir mö’cüzə gətirdim. İndi Allahdan 

qorxun və mənə itaət edin! 55. Sənə iman gətirənləri 

qiyamət gününə qədər kafirlərə qalib edərəm. 

Zuhruf 43:61 & 63.....61. (İsanın zühuru)… Bu, doğru 

yoldur! 63. İsa… dedi: “Həqiqətən, mən sizə hikmət 

gətirmişəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!  
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71. 
İsanın “Məsih” (Məsh edilmiş şəxs) olduğu qəbul 

edilirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Matta 26:63-64.....63. Allahın Oğlu Məsih Sənsənmi?  

64. İsa da ona dedi: «Sənin dediyin kimidir.»  

Yəhya 1:41.... Sonra o, ilk öncə qardaşı şimonu 
tapıb ona «biz Məsihi tapdıq» dedi. «Məsih» «Məsh 

olunmuş» deməkdir.   

Yəhya 4:25-26.....25. Qadın Ona dedi: «Bilirəm 

ki, “Məsih” deyilən məsh olunmuş Şəxs gələcək və 

gələndə bizə hər şeyi bildirəcək». 26. İsa ona 

dedi: «Səninlə danışan Odur, O Mənəm». 

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:45.....Məryəm oğlu İsa əl-Məsihdir 

ki, dünyada və axirətdə şanı uca (şərəfli) və 

(Allaha) yaxın olanlardandır. 

Nisa 4:157 & 171......157. Allahın elçisi Məryəm 

oğlu İsa əl-Məsihi… 171. Məryəm oğlu İsa əl-

Məsih… bir söz və Onun tərəfindən olan bir ruhdur.  

72. 
İsa Məsihin, Allahın Kəlamı olduğu qəbul 

edilirmi? (Logos / Kəlamullah) 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yəhya 1:1-4 & 14.....1. Başlanğıcda Kəlam var 

idi. Kəlam Allahla birlikdə idi. Kəlam Allah idi. 

2. O, başlanğıcda Allahla birlikdə idi. 3. Hər 

şey Onun vasitəsilə yarandı və yaranan şeylərdən 

heç biri Onsuz yaranmadı. 14. Kəlam bəşər olub, 

lütf və həqiqətlə dolu olaraq aramızda məskən 

saldı; biz də Onun ehtişamını Atadan gələn vahid 

Oğulun ehtişamını gördük. 

Vəhy 19:13-16.....13. O, qana batmış bir paltar 

geyinib və Onun adı Allahın Kəlamıdır. 16.  Onun 
paltarının və budunun üstündə bu ad yazılıb: 

«Padşahların Padşahı və ağaların Ağası». 

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:39.....“Allah sənə Özü tərəfindən 

gələn kəlməni (İsanı) təsdiq edən… müjdə verir”. 

Al-i İmrân 3:45.....Allah Öz tərəfindən bir kəlmə 

ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryəm oğlu İsa 

əl-Məsihdir… 
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73. 
İsa Məsih doğulmadan əvvəl Allahın əzəli və əbədi 

Kəlamı olduğu qəbul edilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yeşaya 9:6..... Çünki bizim üçün körpə doğuldu, 
Bizə oğul verildi, Hakimiyyət onun çiyinləri 

üzərində olacaq, Onun adı Ecazkar Məsləhətçi, 

Qüdrətli Allah, Əbədi Ata, Sülh Hökmdarı olacaq. 

Mika 5:2..... Rəbb deyir: «Ey Bet-Lexem Efrata, 
sən Yəhuda nəsillərinin kiçiyi olsan da, Mənim 

üçün israil üzərində Hökmdar səndən çıxacaq. Onun 

nəsli çox qədimlərə, Zamanın başlanğıcına gedir». 

Yəhya 8:58.....İsa onlara dedi: «Doğrusunu, doğrusunu 

sizə deyirəm: İbrahim olmazdan qabaq Var Olan Mənəm». 

İbranilər 13:8.....İsa Məsih dünən, bu gün və 

əbədi olaraq eynidir. 

Vəhy 1:4-8.....1. Bu, İsa Məsihin vəhyidir. 4. 

Var Olan, Var Olmuş və Gəlməli Olandan, 8. Külli-

ixtiyar Rəbb Allah deyir: «Alfa və Omeqab Mənəm!».  

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:59.....Allah yanında İsa da Adəm 

kimidir. Allah onu (Adəmi) torpaqdan yaratdı. 

Sonra ona: “(Bəşər) ol!” – dedi, o da oldu. 

74. 
Allahın Әzəli Sözü olan İsa Məsih bir bakirədən 

doğularaq Tanrı-İnsan şəklini aldığı qəbul 

edilirmi? (Kenosis / Hulul) 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 1:22-23.....22. Bütün bunlar Rəbbin peyğəmbər 

vasitəsilə söylədiyi… 23. «Budur, bakirə qız hamilə 

olub Oğlan doğacaq, adını immanuel qoyacaqlar». 

«İmmanuel» «Allah bizimlədir» deməkdir. 

Filipililər 2:5-7.....5. Məsih İsa…  7. Lakin 
Özünü heç etdi və qul surətinə salıb insanlara 

oxşar oldu. İnsan şəklini alıb… 

Kolosselilər 1:13-17.....13.  O bizi zülmət 
hakimiyyətindən xilas edib Öz sevimli Oğlunun 

Padşahlığına köçürtdü. 15. Görünməz Allahın surəti 
və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan Odur. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:17.....“Allah Məryəm oğlu Məsihdir”, - 

deyənlər, şübhəsiz ki, kafir oldular.  
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75. 
İsa Məsihin Allah olduğu qəbul edilirmi? 

Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yəhya 5:17-18.....17. Lakin isa onlara dedi: «Mənim 

Atam indiyə qədər iş görür, Mən də iş görürəm». 18. 

Bundan sonra Yəhudi başçıları daha da səylə Onu 

öldürməyə çalışırdılar, çünki İsa yalnız şənbə 

gününü pozmadı, həm də Allahın Öz Atası olduğunu 

söyləyərək Özünü Allaha bərabər saydı.  

Yəhya 10:25-33.....25. İsa... 28. Mən onlara 

əbədi həyat verirəm. 33. Yəhudilər Ona cavab 

verdilər: «Səni yaxşı işinə görə deyil, insan 

olduğun halda Özünü Allah sayaraq küfr etdiyinə 

görə daşqalaq edirik». 

Yəhya 20:28.....Tomas cavab verib Ona «Ya Rəbbim 

və Allahım!» dedi. 

Kolosselilər 2:9.....Çünki Allahın tam bütövlüyü 

bədəncə Məsihdə yaşayır.  

------------------------------------------------- 

Nisa 4:171....İsa əl-Məsih ancaq Allahın peyğəmbəri… 

Maide 5:72.....Şübhəsiz ki: “Allah Məryəm oğlu 

Məsihdir!” – deyənlər kafir oldular. 

Zuhruf 43:59.....O (Məryəm oğlu İsa) ancaq ne’mət 

(peyğəmbərlik) verdiyimiz və (Allahın qüdrəti ilə 

atasız yaradıldığı üçün) İsrail oğullarına örnək 

(ibrət) etdiyimiz bir bəndədir. 

76. 
İsa Məsihin, dünyanın “Yaradıcısı” olduğu qəbul 

edilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Kolosselilər 1:13-17....13. Oğlunun… 16. göylərdə və 

yerdə olan, görünən və görünməyən hər şey – taxtlar, 

ağalar, başçılar, hakimlər Onda yarandı. Nə varsa, 

Onun vasitəsilə və Onun üçün yarandı. 17 Hər şeydən 

əvvəl var olan Odur və hər şey Onda bərqərar olur.  

İbranilər 1:2.....Amma bu axır zamanda O bizə Oğul 

vasitəsilə müraciət etdi; Onu hər şeyin varisi təyin 

etmişdi və Onun vasitəsilə kainatı yaratmışdı. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:75.....Məsih ancaq bir peyğəmbərdir. 

Zuhruf 43:57.....O (Məryəm oğlu İsa) ancaq ne’mət 

verdiyimiz… bir bəndədir. 
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77. 
İsa Məsih, Allah ilə insanlar arasında tək 

(yegânə) Vasitəçi olduğu qəbul edilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yəhya 14:6..... İsa ona dedi: «Yol, həqiqət və 
həyat Mənəm. Mənim vasitəm olmadan heç kim Atanın 

yanına gələ bilməz. 

Həvarilərin İşləri  4:10-12.....10. Nazaretli İsa 

Məsihin adı ilə qarşınızda sağlam durub. 12. 

Ondan başqa heç kimdə xilas yoxdur. 

1 Timotey 2:5..... bir Allah və Allahla insanlar 
arasında bir Vasitəçi vardır. O, insan olan Məsih İsadır. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:48.....Qorxun o gündən ki… heç kəsdən 

şəfaət qəbul olunmasın, heç kəsdən fidyə alınmasın… 

Zümer 39:44.....Bütün şəfaət yalnız Allaha məxsusdur. 

78. 
İsa Məsih, Allahın Oğlu olaraq qəbul edilirmi? 

Bibliya  Bəli / Xeyir   Quarani 

Yeşaya 7:14.....Buna görə də Xudavənd Özü sizə 

işarə verəcək: budur, bakirə qız hamilə olub 

oğlan doğacaq, adını İmmanuel qoyacaq. 

Yeşaya 9:6.... Çünki bizim üçün körpə doğuldu, 
Bizə oğul verildi, onun adı Qüdrətli Allah… 

Matta 16:16.....Şimon Peter cavab verdi: «Sən var 

olan Allahın Oğlu Məsihsən». 

Mark 14:61-62.....61. Baş kahin yenə Ondan 

soruşdu: «Xeyir-dua Sahibi Olanın Oğlu Məsih 

Sənsənmi?» 62. İsa on dedi. «Mənəm! 
Luka 1:31-32.....31. Sən hamilə olub bir Oğul 

doğacaqsan. Onun adını İsa qoy. 32. O, böyük 

olacaq və Haqq-Taalanın Oğlu adlanacaq.  

Yəhya 1:29-34.....29. Ertəsi gün Yəhya İsanın ona 

tərəf gəldiyini görüb dedi: 34. Mən də görüb 

“Allahın Oğlu budur” deyə şəhadət etmişəm». 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:30.....xaçpərəstlər də: “Məsih (İsa) 

Allahın oğludur”, dedilər… Allah onları öldürsün!  

Zuhruf 43:81.....De: “Əgər Rəhmanın bir övladı 

olsa, (ona) ibadət edənlərin birincisi mən olaram! 

Cin 72:3.....O Özünə nə bir zövcə götürmüşdür, nə 

də bir uşaq! 
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79.   
Müqəddəs Kitablarda, “Tanrının Oğlu” temrini, 

fiziki və cinsi mənadamı istifadə olunur? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Luka 1:30-35.....30. Mələk ona dedi: «Qorxma, 

Məryəm... 31. Sən hamilə olub bir Oğul doğacaqsan. 
Onun adını İsa qoy. 32. O, böyük olacaq və Haqq-

Taalanın Oğlu adlanacaq. Rəbb Allah Ona atası 

Davudun taxtını verəcək 35.  Mələk cavabında ona 
dedi: «Müqəddəs Ruh sənin üzərinə enəcək, Haqq-

Taalanın qüdrəti üstünə kölgə salacaq. Buna görə də 

doğulacaq müqəddəs Övlad Allahın Oğlu adlanacaq.  

------------------------------------------------- 

En'am 6:101.....Allahın necə övladı ola bilər ki, 

Onun heç bir yoldaşı (zövcəsi) yoxdur.  

Furkan 25:2.....Allahın necə övladı ola bilər ki, 

Onun heç bir yoldaşı (zövcəsi) yoxdur.  

Cin 72:3.....O Özünə nə bir zövcə götürmüşdür, nə 

də bir uşaq! 

80. 
Həqiqətən insanlar İsa Məsihə səcdə etmişdirlərmi 

və İsa Məsih, Özünə edilən səcdəni qəbul etmişdirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 28:1-11.....9. Onlar da yaxınlaşıb İsanın 

ayaqlarına sarılaraq Ona səcdə qıldılar. 10. İsa 

onlara dedi: «Qorxmayın!» 

Yəhya 9:35-39.....38. O… «ya Rəbb, iman edirəm» dedi 

və İsaya səcdə etdi. 39. İsa… qoy görməyənlər görsün. 

Yəhya 20:26-29.....26. İsa… imansız olma, imanlı 

ol!» 28 Tomas cavab verib Ona «Ya Rəbbim və 

Allahım!» dedi. 29. İsa… «Sən Məni gördüyün 

üçünmü iman etdin? Görmədən iman edənlər nə 

bəxtiyardır!» 

Filipililər 2:10-11....10. göydə, yerdə və yerin 

altında olanların hamısı İsanın adına ehtiram 

edərək diz çöksün 11. və hər dil Ata Allahın 

izzəti üçün İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:116.....Xatırla ki, o zaman Allah belə 

buyuracaq: “Ya Məryəm oğlu İsa! Sənmi insanlara: 

“Allahla yanaşı, məni və anamı da özünüzə tanrı 

bilin!” demişdin? “deyəcək:” Sən pak və müqəddəssən! 

Haqqım çatmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz.  
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81. 
İsa Məsih, günahları əfv edə bilərmi? 

Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Mark 2:5-7 & 10-11.....5. İsa onların imanını 

görəndə iflic olan adama dedi: «Oğlum, günahların 

bağışlandı». 7. «Bu Adam niyə belə danışır? Bu ki 

küfrdür! Tək Allahdan başqa günahları kim 

bağışlaya bilər?»  

Luka 5:20..... İsa onların imanını görüb dedi: 
«Dostum, günahların bağışlandı» 

Həvarilərin İşləri  10:43 & 13:38.....10:43. Onun 

barəsində bütün peyğəmbərlər şəhadət edir ki, Ona 

iman edən hər kəsin günahı Onun adı ilə bağışlanır». 

13:38. Bununla da, ey qardaşlar, bilin ki, bu insan 

vasitəsilə günahların bağışlanması sizə elan edilir. 

Belə ki Musanın Qanununa görə saleh sayılmamanızın 

səbəblərinin heç birinə baxmayaraq.  

1 Yəhya 2:12.....Ey övladlar, sizə yazıram, çünki 

Onun adı naminə günahlarınız bağışlanıb. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:135.....Axı günahları Allahdan başqa 

kim bağışlaya bilər? 

82. 
Ölümün və cəhənnəmin açarlarının İsa Məsihin 

əlində olduğu qəbul edilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Vəhy 1:12-18.....12. Onda çevrildim ki, mənimlə 

danışanın kim olduğunu görüm. Onun başı, saçı yun 

və qar kimi ağ, gözləri isə odlu alov kimi idi; O 
isə sağ əlini mənim üstümə qoyub dedi: «Qorxma! 

Birinci və Sonuncu Olan, 18. Diri Olan Mənəm. Mən 

ölmüşdüm, indi isə əbədi olaraq diriyəm. Ölümün 

və ölülər diyarının açarları Məndədir.  

------------------------------------------------- 

Maide 5:17, 75, 116 & 118.....17. “Allah Məryəm 

oğlu Məsihdir”, - deyənlər, şübhəsiz ki, kafir 

oldular. 75. Məryəm oğlu Məsih ancaq bir 

peyğəmbərdir. 116. İsa… Haqqım çatmayan bir şeyi demək 

mənə yaraşmaz. 118. Sən yenilməz qüvvət… sahibisən.  

Zuhruf 43:59.....O (Məryəm oğlu İsa) ancaq ne’mət 

(peyğəmbərlik) verdiyimiz və  İsrail oğullarına 

örnək etdiyimiz bir bəndədir. 
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83. 
İsa Məsihin, dünyanın “Xilaskârı” olduğu qəbul 

edilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yeşaya 43:11 & 14....11. Mənəm Rəbb, yalnız 

Mənəm, Məndən başqa qurtarıcı yoxdur. 14.  Rəbb 
belə deyir: «Sizin xatirinizə Babilə ordu 

göndərəcəyəm. Onların hamısını qaçqın edəcəyəm, 

Xaldeylilər də öyündükləri gəmilərlə qaçacaq.  

Luka 2:11.....Bu gün Davudun şəhərində sizin üçün 

Xilaskar doğuldu. Bu, Rəbb Məsihdir. 

Yəhya 4:42.....Onlar qadına deyirdilər: «Biz artıq 

sənin sözlərinə görə iman etmirik, elə özümüz də 

eşidib bildik ki, həqiqətən, dünyanın Xilaskar Budur». 

Titə 1:4.....Ata Allahdan və Xilaskarımız Məsih 

İsadan lütfa və sülh olsun!  

Titə 3:6..... Allah Xilaskarımız İsa Məsih  
vasitəsilə üzərimizə bol-bol Müqəddəs Ruhu tökdü ki… 

1 Yəhya 4:14..... Biz görüb şahidlik edirik ki, 
Ata Oğlunu dünyanın Xilaskarı olaraq göndərdi. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:171.....Məryəm oğlu İsa əl-Məsih ancaq 

Allahın peyğəmbəri… 

84. 
Әbədi həyatı əldə etmənin yegânə yolu İsa Məsihi 

“Rəbb” və “Xilaskar olaraq qəbul etməkmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yəhya 3:18 & 36.....18.  Ona iman edən mühakimə 
olunmur, iman etməyənsə artıq mühakimə olunub, 36. 
Oğula iman edən şəxs əbədi həyata malikdir, Oğula 

itaət etməyənsə həyat görməyəcək. 

Yəhya 14:6.... İsa ona dedi: «Yol, həqiqət və 
həyat Mənəm. Mənim vasitəm olmadan heç kim Atanın 

yanına gələ bilməz.. 

Həvarilərin İşləri 4:10-12....10. Nazaretli İsa 

Məsihin adı ilə qarşınızda sağlam durub. 12.  
Ondan başqa heç kimdə xilas yoxdur 

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:19 & 85.....19. Allah yanında (haqq 

olan) din, əlbəttə, İslamdır.  85. Kim İslamdan başqa 

bir din ardınca gedərsə, (o din) heç vaxt ondan qəbul 

olunmaz və o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən olar! 
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85. 
İsa Məsihin qanı insanların günahları üçün 

axıtılan (tökülən) tek kəffarə qurbanı olaraq 

qəbul edilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yeşaya 53:5-6 & 12.....5.  Bizim üsyankarlığımıza 
görə onun bədəni deşildi, ġər əməllərimiz naminə 

əzildi, Bizim əmin-amanlığımız üçün o cəza aldı, 

Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq. 6. Hamımız 

qoyun kimi yolu azmışdıq, Hər birimiz öz 

yolumuzla gedirdik. Rəbb hamımızın şər 

əməllərinin yükünü onun üzərinə qoydu. 12. Çünki 
o, canını fəda etdi, üsyankarlara tay tutuldu. 

Çox adamların günahını üzərinə götürdü…  

Yəhya 1:29..... Yəhya İsanın… görüb dedi: «Dünyanın 
günahını aradan götürən Allah Quzusu budur. 

1 Korinflilər 15:3-4....3. Müqəddəs Yazılara uyğun 

olaraq, Məsih günahlarımız üçün öldü… 4. dəfn olundu və 

Müqəddəs Yazılara uyğun olaraq, üçüncü gün dirildi. 

------------------------------------------------- 

En’am 6:164.....Heç bir günahkar başqasının 

günahını daşımaz.  

86. 
Müqəddəs Kitablarda, Məsihin (İsanın) öldürüləcəyi 

peyğəmbərlər tərəfindən bəyan edilmişdirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yeşaya 53:6-9.....6.  Hər birimiz öz yolumuzla 
gedirdik. Rəbb hamımızın şər əməllərinin yükünü 

onun üzərinə qoydu. 8. Ədalətsizliklə məhkum 

olunaraq ölümə aparıldı. Onun nəsli haqqında kim 

düşünə bilərdi? Axı xalqımın üsyankarlığına görə 

O edam olundu, dirilər arasından atıldı. 9. Qəbri 

pis adamların yanında quruldu, dövlətli adamın 

yanında dəfn olundu. 

Daniel 9:26.....Altmış iki yeddiillik dövrdən 

sonra məsh olunan həlak olacaq… 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55....Allah buyurdu: “Ya İsa, həqiqətən, 

Mən sənin ömrünü tamam edib Öz dərgahıma qaldırıram… 

Meryem 19:30-33.....30. O mənə kitab (İncil) 

verdi, özümü də peyğəmbər etdi. 33. Doğulduğum 

gün də, öləcəyim gün də…  
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87. 
İsa Məsih, özünün Yəhudilər tərəfindən 

öldürüləcəyini açıqca bəyan etmişdirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 16:21-28.....21. Bundan sonra İsa şagirdlərinə 

danışmağa başladı ki, Özü Yerusəlimə getməli, 

ağsaqqallar, başçı kahinlər və ilahiyyatçılar 

tərəfindən çox əzab çəkməli, öldürülməli və üçüncü 

gün dirilməlidir. Peter Onu bir kənara çəkib etiraz 

etməyə başladı: «Ya Rəbb, Özünə yazığın gəlsin! Bu 

əsla Sənin başına gəlməyəcək!» 23. Amma İsa dönüb 

Peterə dedi: «Çəkil qarşımdan, Şeytan! Sən Mənə 

mane olursan. Sən Allahın işləri haqqında deyil, 

insan əməlləri barəsində fikirləşirsən». 

Yəhya 10:11 & 15.....11. Yaxşı çoban Mənəm, 15. 
Mən quzular uğrunda canımı qurban verirəm.  

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quranda, İsa Məsihin yəhudilər tərəfindən 

öldürüləcəyindən dair bir ayə yoxdur. 

88. 
İsa Məsihin xaçdaki fiziki ölümü və ölümdən 

dirilməsi qəbul edilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 27:50....İsa yenə uca səslə qışqırıb ruhunu 

tapşırdı. 

Mark 15:37.....İsa uca səslə qışqırıb son 

nəfəsini verdi. 

Luka 24:46..... İsa onlara dedi: «Belə yazılıb: Məsih 
əzab çəkib üçüncü gün ölülər arasından dirilməlidir. 

Yəhya 19:30... İsa şərab sirkəsini daddı. Sonra 
«tamam oldu» dedi və başını əyib ruhunu tapşırdı. 

1 Korinflilər 15:4.....dəfn olundu və Müqəddəs  

Yazılara uyğun olaraq, üçüncü gün dirildi. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:157.....”Biz, Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa 

əl-Məsihi öldürdük”, - demələridir. Halbuki onlar 

İsanı nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlarda 

yalnız belə bir təsəvvür yarandı. Bu haqlı ixtilafda 

olanlar onun (şəxsən öldürülməsi) barəsində, əlbəttə, 

şəkk-şübhə içərisindədirlər. Onların buna dair heç 

bir mə’lumatı yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar. 

Həqiqətdə onu (İsanı) öldürməmişdilər. 
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89. 
İsa Məsihin bu gündə yaşadığı və yenidən gələcəyi 

qəbul edilirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yəhya 14:3.....Gedib sizin üçün yer hazırlayandan 

sonra yenə gəlib sizi Öz yanıma götürəcəyəm ki, 

Mənim olduğum yerdə siz də olasınız. 

Vəhy 2:25.....ancaq Mən gəlincəyə qədər özünüzdə 

olana bağlı qalın. 

Vəhy 22:12.....İsa deyir: «Budur, tezliklə 

gəlirəm. Verəcəyim mükafat Mənimlədir və hər kəsə 

öz əməlinə görə əvəz verəcəyəm. 

Vəhy 22:20.....0 Bunlara şəhadət edən deyir: 

«Bəli, tezliklə gəlirəm!» Amin. Gəl, ya Rəbb İsa!  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55.....Allah buyurdu: “Ya İsa, 

həqiqətən, Mən sənin ömrünü tamam edib Öz 

dərgahıma qaldırıram… 

Nisa 4:157-158.....157. Məryəm oğlu İsa…  158. 

Allah onu Öz dərgahına qaldırmışdır. 

Zuhruf 43:61.....(İsanın zühuru) qiyamət saatı 

üçün bir əlamətdir. Ona (qiyamətə) şəkk etməyin 

və Mənə tabe olun. Bu, doğru yoldur! 

90. 
Məhəmmədin əvvəlki peyğəmbərlər tərəfindən, 

özünün peyğəmbər olacağına bağlı, Müqəddəs 

Kitablarda ayələr varmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Matta 24:11 .....11. Bir çox yalançı peyğəmbər 

törəyib çox adamı aldadacaq. 

Yəhya 5:31..... Əgər Mən Özüm barədə şəhadət 
etsəydim, şəhadətim etibarlı olmazdı. 

2 Korinflilər 13:1..... Bu, yanınıza üçüncü 
gəlişim olacaq. «Hər iddia iki yaxud üç şahidin 

sözü ilə təsdiq edilsin». 

------------------------------------------------- 

A'raf 7:157.....O kəslər ki, əllərindəki Tövratda 

və İncildə yazılmış gördükləri rəsula–ümmi 

peyğəmbərə tabe olurlar. 

Saf 61:6.....İsa… Həqiqətən, mən özümdən əvvəl nazil 

olmuş Tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək 

Əhməd adlı bir peyğəmbərlə müjdə verən Allahın elçisiyəm!” 
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91. 
Allahın sözlərini insanlara çatdırması üçün 

Məhəmmədin savadlı bir Yəhudi olması lazım 

deyildimi? 
Bibliya Bəli / Xeyir  Quarani 

Yəhya 4:21-22....21. İsa… dedi: 22. Çünki xilas 

Yahudilerdendir. 

Romalılar 3:1-2.....1. Bəs Yəhudi olmağın nə 

üstünlüyü var? 2. Hər cəhətdən böyük üstünlüyü var. 

Romalılar 9:4.....bu, İsraillilərdir ki, övladlığa 

götürülmə, izzət, əhdlər, Qanunun verilməsi, məbəd 

ibadəti və vədlər onlara məxsusdur. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:157-158.....157. O kəslər ki, əllərindəki 

Tövratda və İncildə yazılmış gördükləri rəsula–

ümmi peyğəmbərə tabe olurlar. 158. və ümmi 

peyğəmbər olan Rəsuluna iman gətirin və ona tabe 

olun ki, doğru yolu tapa biləsiniz!” 

Şura 42:52.....Sən (bundan əvvəl) kitab nədir, 

iman nədir bilməzdin.  

92. 
Məhəmmədin özünün bir peyğəmbər olduğunu 

söyləməsi, əsaslı bir sübutmu? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yəhya 5:31.....Əgər Mən Özüm barədə şəhadət 

etsəydim, şəhadətim etibarlı olmazdı.  

1 Korinflilər 14:32-33.....32. Peyğəmbərlərin 

ruhları da peyğəmbərlərə tabe olur. 33. Çünki 

Allah qarışıqlıq deyil, sülh qaynağıdır. 

Müqəddəslərin bütün cəmiyyətlərində belədir. 

2 Korinflilər 13:1..... Bu, yanınıza üçüncü 
gəlişim olacaq. «Hər iddia iki yaxud üç şahidin 

sözü ilə təsdiq edilsin». 

------------------------------------------------- 

Rad 13:43.....(Ya Rəsulum!) Kafirlər: “Sən 

peyğəmbər deyilsən!” – deyirlər. (Onlara) belə 

cavab ver: “Mənimlə sizin aranızda (doğruluğuma) 

Allahın və kitabı bilənlərin şahid olması yetər!” 

Fetih 48:28.....Onu (İslamı) bütün dinlərdən üstün 

etmək (onun bütün dinlərdən üstün olduğunu göstərmək) 

üçün Öz Peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə göndərən 

Odur. Allahın şahid olması kifayət edər! 
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93. 
Məhəmmədin gətirdiyi xəbər, İsa Məsihin və digər 

peyğəmbərlərin verdiyi Müjdə ilə uyğunlaşırmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yeşaya 8:20..... Allahın təliminə, şəhadətinə 
sarı dönün! Əgər onlar Allahın kəlamı ilə 

danışmasa, onlar üçün nur şəfəqi saçmayacaq. 

1 Korinflilər 14:32-34.....32. Peyğəmbərlərin 

ruhları da peyğəmbərlərə tabe olur. 33. Çünki 

Allah qarışıqlıq deyil, sülh qaynağıdır. 

Müqəddəslərin bütün cəmiyyətlərində belədir.  

------------------------------------------------- 

Şuara 26:192-197.....196. Həqiqətən, o (Qur’anın) 

əvvəlkilərin kitablarından mövcuddur.  197.  

Məgər İsrail övladı alimlərinin bilmələri onlar 

üçün bir dəlil (sübut) deyilmi? 

Fussilet 41:43.....(Ya Rəsulum!) Sənə ancaq 

səndən əvvəlki peyğəmbərlərə deyilənlər deyilir.  

Şurâ 42:15.....Allah bizim də Rəbbimizdir, sizin 

də Rəbbiniz. Bizimlə sizin aranızda heç bir 

mübahisə yoxdur. 

94. 
Peyğəmbərliyinin təsdiq olunması üçün Məhəmməd, 

İsa Məsihin və peyğəmbərlərin etdiyi kimi 

möcüzələr etmişdirmi? 
Bibliya  Xeyir / Xeyir  Quarani 

Yəhya 5:36.....Amma Mənim barəmdə olan şəhadət 

Yəhyanın şəhadətindən üstündür. Çünki Atanın Mənə 

tam yerinə yetirmək üçün tapşırdığı işlər – indi 

etdiyim bu işlər Mənim barəmdə şəhadət edir ki, 

Ata Məni göndərib. 

Yəhya 14:11..... Mən Atadayam, Ata da Məndədir, 
bu sözümə inanın. Heç olmasa o işlərə görə inanın. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:37..... dedilər: “Məgər ona (Peyğəmbərə) 

Rəbbindən bir mö’cüzə endirilməli deyildimi?” De: 

“Allah mö’cüzə endirməyə qadirdir. 

Yunus 10:20.....Müşriklər: “Barı, Peyğəmbərə  Rəbbi 

tərəfindən bir mö’cüzə nazil ediləydi!” – deyirlər. 

Onlara belə cavab ver: “Qeyb ancaq Allaha məxsusdur.  

Ankebut 29:50.....Mən isə sadəcə olaraq açıq-

aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!” 
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95. 
İsa Məsihin və peyğəmbərlərin etdiyi kimi, 

Məhəmməd də gələcəkdən xəbər vermişdirmi? 
Bibliya  Xeyir / Xeyir  Quarani 

Qanunun Təkrarı 18:22.....Əgər bir peyğəmbər Rəbbin 

adından danışanda dediyi söz həyata keçməzsə yaxud 

düz çıxmazsa, bilin ki, onu Rəbb söyləməmişdir. O 

peyğəmbərin dediklərinin səlahiyyəti yoxdur. 

1 Şamuel 9:9..... Əvvəllər israildə Allahın 
iradəsini öyrənmək üçün gedəndə adamlar belə 

deyərdilər: «Gəl görücünün yanına gedək». O vaxt 

peyğəmbərləri görücü adlandırırdılar. 

Yeşaya 41:22.....Bütlərinizi gətirin və qoy onlar 

sonra nə olacağını bizə bildirsin…  

------------------------------------------------- 

En’âm 6:50.....De: “Mən sizə demirəm ki, mənim yanımda 

Allahın xəzinələri vardır. Mən qeybi bilmirəm… 

Ahkaf 46:9.....Mənimlə və sizinlə nə edəcəyini 

bilmirəm. Mən yalnız mənə vəhy olunana tabe oluram. 

Mən ancaq açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!” 

96. 
İbrahimin Allahını təmsil edən həqiqi bir 

peyğəmbər müşriklərin Kabədəki qara daşı öpüb 

ərəblərin saxta tanrılarını izzətləndirirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Çıxış 20:2-5.....2. Allahın Rəbb Mənəm. 3 Məndən 

başqa allahların olmasın. 5.  Belə Ģeylərə səcdə 
qılaraq ibadət etmə. Çünki Mən, sənin Allahın 

Rəbb, qısqanc Allaham. 

1 Krallar 19:18..... Ancaq Mən israildə Baal 
qarşısında diz çökməmiş və dodaqları onu öpməmiş 

hər kəsi – yeddi min adamı saxlamışam». 

2 Korinflilər 6:16-17.....16. Allahın məbədi ilə 

bütlərin sazişi ola bilərmi? 17. «Murdar şeylərə 

toxunmayın»; «Mən də sizi qəbul edəcəyəm». 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:158.....Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın 

əlamətlərindəndir (ibadət nişanələrindəndir). Evi 

(Kə’bəni) həcc və ya ümrə yolu ilə ziyarət edən 

şəxsin bunları təvaf etməsində heç bir günah yoxdur. 

Qeyd: Hadisələrə görə Məhəmməd Kəbədəki qara daşı 

öpmüştür: Bukhari 2: 667, 673, 675-680. 
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97. 
Məhəmməd özünün adi bir insan olaraq, öz 

günahlarının bağışlanması üçün, tövbə edərək 

Allahdan mərhəmət istəməsinə ehtiyacı vardı? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Süleymanın Məsəlləri  20:9.... Kim deyər ki, 
qəlbimi təmizləmişəm, günahımı silmişəm? 

Vaiz 7:20.....Doğrudan da, yer üzündə elə saleh adam 

yoxdur ki, yalnız yaxşılıq edib heç bir günah etməsin. 

Matta 3:2 & 8.....2  Tövbə edin! Çünki Səmavi Padşahlıq 
yaxınlaşıb. 8 İndi isə tövbəyə layiq bəhrə verin. 
Həvarilərin İşləri 17:30.....Allah… indi hər yerdə 

hamının tövbə etməsini insanlara əmr edir. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:106.....Allahdan bağışlanmaq dilə! 

Əlbəttə, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir! 

Yusuf 12:53.....Mən özümü təmizə çıxartmıram. 

Rəbbimin rəhm etdiyi kimsə istisna olmaqla, nəfs 

pis işlər görməyi (şəhvətə uymağı) əmr edər. 

Mu’min 40:55.....Ya Peyğəmbər!... günahının 

bağışlanmasını dilə. 

Muhammad 47:19.....öz günahlarının… bağışlanmasını dilə. 

98. 
Məhəmməd, ən son və ən böyük peyğəmbər olaraq 

qəbul edilirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Vahiy 1:1, 8 & 17.....1. Bu kitap İsa Məsihin 

vəhyidir 8. Var olan, Var olmuş və Gəlməli olan 
Külli-ixtiyar Rəbb Allah deyir: «Alfa və Omeqa 

Mənəm!» 17. «Qorxma! Birinci və Sonuncu  diri 

Olan, Mənəm!» 

Vahiy 22:13, 16, & 20.....13. Alfa və Omeqa, 

Birinci və Sonuncu, Başlanğıc və Axır Mənəm!» 16. 
«Mən Davudun Kökü və Nəsli, parlaq Dan 

Ulduzuyam». 20. Bunlara şəhadət edən deyir: 

«Bəli, tezliklə gəlirəm!» Amin. Gəl, ya Rəbb İsa! 

------------------------------------------------- 

Ahzab 33:40.....Lakin o, Allahın Rəsulu (elçisi) 

və peyğəmbərlərin sonuncusudur. 

Fatih 48:28.....Onu bütün dinlərdən üstün etmək 

üçün Öz Peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə 

göndərən Odur. Allahın şahid olması kifayət edər! 
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İnsan və Günah Haqqında 
99. 

Adəm və Həvva günah etdikləri üçün cennətdən 

qovulduqları zaman, artıq insanların Tanrının 

hökmündən xilas olmaları üçün, bir xilasa ehtiyac 

olduqları qəbul edilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yaradılış 2:15-16.....15.  Rəbb Allah insanı götürüb 
Eden bağına qoydu ki, oranı becərsin və saxlasın. 16. 

Rəbb Allah insana əmr edib dedi: «Bağdakı bütün 

ağacların bəhrəsindən istəyəndə yeyə bilərsən. 

Romalılar 5:12.....Beləliklə, günah bir insan 

vasitəsilə, ölüm də günah vasitəsilə bu dünyaya 

gəldi. Beləcə ölüm. bütün insanlara yayıldı, 

çünki hamı günah etdi. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:37.....Adəm rəbbindən kəlmələr öyrənərək 

(Həvva ilə birlikdə o kəlmələr vasitəsilə) tövbə etdi. 

100. 
İnsanların anadan olan vaxt günahlı olduqlarına 

bağlı ayələr varmı?  (Asli Günah) 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yeşaya 64:6.....Hamımız elə bil ki murdarlandıq, 

Bütün saleh əməllərimiz murdar əskiyə bənzəyir. 

Hamımız yarpaq kimi soluruq, şər əməllərimiz bizi 

külək tək sovurub-aparır. 

Yeremya 10:23.....Ya Rəbb… insanın ömrü öz əlində 

deyil. Addımlarını düzəltmək gedən adamın işi deyil. 

Yeremya 13:23.....Kuşlu öz dərisini, Bəbir öz 

xallarını dəyişdirə bilərmi? Pislik etməyə 

alışmış siz də yaxşılıq edə bilməzsiniz. 

Yeremya 17:9.....İnsan ürəyi hər şeydən hiyləgərdir, 

Çarəsi yoxdur. Onu kim başa düşə bilər?  

Romalılar 3:23.....Çünki hamı günah edib, Allahın 

izzətindən məhrum olub… 
------------------------------------------------- 

Taha 20:121-122.....121. (Adəm və Həvva) ondan 

(həmin ağacın meyvəsindən) yedilər və dərhal hər 

ikisinin ayıb yerləri göründü. 122. Sonra Rəbbi 

(tövbə etdirməklə) onu seçdi, tövbəsini qəbul 

buyurdu və doğru yola müvəffəq etdi. 
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101. 
Bütün insanlar (peyğəmbərlər daxil olmaqla), təbii 

olaraq günah edərlərmi? (İsa Məsih, istisna olmaqla). 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

1. Padişahlar  8:46.....Əgər onlar önündə günah 

etsələr – çünki günah etməyən insan yoxdur. 

Әyyub 9:20.....Mən günahsız olsam belə, dilim məni 

ittiham edər, Kamil olsam belə, məni təqsirkar çıxarar. 

Zəbur 130:3.....Ya Rəbb, bizim təqsirlərimizi 

siyahıya alsan, Bəs, ey Xudavənd, kim bunun 

qarşısında dayana bilər? 

Süleymanın Meselleri 20:9.....Kim deyər ki, 

qəlbimi təmizləmişəm, Günahımı silmişəm? 

Vaiz 7:20.....Doğrudan da, yer üzündə elə saleh adam 

yoxdur ki, Yalnız yaxşılıq edib heç bir günah etməsin. 

1 Yəhya 1:8.....Əgər günahsız olduğumuzu iddia ediriksə, 

özümüzü aldadırıq və daxilimizdə həqiqət yoxdur. 

------------------------------------------------- 

Yusuf 12:53.....Mən özümü təmizə çıxartmıram… nəfs 

(insana) pis işlər görməyi (şəhvətə uymağı) əmr edər. 

Nahl 16:61.....Əgər Allah insanları zülmləri 

üzündən cəzalandırsaydı, yer üzündə heç bir 

canlını sağ buraxmazdı.  

102. 
Məryəm, Tanrı tərəfindən ilahi bir gücə sahib 

olaraq, Tanrının Anası olaraq sayqıya layiqdirmi? 
Bibliya  Xeyir / Xeyir  Quarani 

Yeşaya 42:8.....Mən Rəbbəm, adım budur. Öz izzətimi 

heç kimə vermərəm, Həmdlərimi bütlərə bəxş etmərəm. 

Yəhya 2:3-5.....3. şərab qurtaranda anası İsaya 

dedi: «ġərabları qalmadı». 4. İsa dedi: «Ana, məndən 

nə istəyirsən? Mənim vaxtım hələ çatmayıb». 5. Anası 

xidmətçilərə dedi: «Sizə nə desə, edin». 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:64.....“Allahdan başqasına ibadət 

etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-

birimizi (özümüzə) Rəbb qəbul etməyək!” 

İsra 17:22-23.....22. Allahla yanaşı başqa tanrı 

qəbul etmə. 23. Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi… 

buyurmuşdur. 

Zariyat 51:56.....Mən cinləri və insanları yalnız 

Mənə ibadət etmək üçün yaratdım! 
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103. 
Bir insan günahkâr olaraq ölərsə, onun cəhənnəmə 

gedməsi təbii bir nəticəmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yezekel 18:4.....Axı bütün adamlar Mənimdir: 

atanın canı Mənim olduğu kimi oğulun da canı 

Mənimdir. Yalnız günah işlədən adam öləcək. 

Luka 12:5.....Amma Kimdən qorxmaq lazım olduğunu 

sizə göstərim: adamı öldürəndən sonra cəhənnəmə 

atmağa ixtiyarı olan Allahdan qorxun. Bəli, sizə 

deyirəm: Ondan qorxun! 

Romalılar 6:23.....Çünki günahın əvəzi ölümdür,.. 

Vahy 20:15.....Kimin adı həyat kitabına 

yazılmayıbsa, o, odlu gölə atıldı. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:41..... Onlar üçün Cəhənnəmdən döşək və 

üstlərinə örtmək üçün (atəşdən) yorğan vardır. 

Biz zalımları belə cəzalandırırıq! 

Yunus 10:27.....Günah qazananlara günahları qədər 

cəza verilər. Onları Allahdan (Allahın əzabından) 

heç kəs qurtara bilməz. Onlar cəhənnəmlikdirlər, 

özləri də orada əbədi qalacaqlar! 

104. 
Allahın gözündə böyük günah-kiçik günah ferqi 

deyə bir şey varmı?  (Sagire) 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 5:18-19....18. Ağızdan çıxan şeylərsə ürəkdən 

çıxar, bunlar da insanı murdar edər. 19. Çünki 

ürəkdən pis fikirlər, qatillik, zinakarlıq, cinsi 

əxlaqsızlıq, oğurluq, yalançı şahidlik və küfr çıxar. 

Matta 12:36.....İnsanlar söylədikləri hər boş söz 

üçün qiyamət günü hesab verəcəklər. 

1 Korinflilər 5:6.....Sizin öyünməyiniz yaxşı deyil. 

Məgər bilmirsiniz ki, azacıq maya bütün xəmiri acıdır? 

------------------------------------------------- 

Ahzab 33:5.....Etdiyiniz səhvlərə (məsələn, 

birinin atasını bilmədən səhv saldığınıza) görə 

sizə günah yoxdur.  

Necm 53:32.....(O yaxşılıq edənlər ki) kiçik 

günahlar (xətalar) istisna olmaqla, böyük 

günahlardan və rəzil işlərdən (zinadan) çəkinərlər. 

Həqiqətən, sənin Rəbbin çox bağışlayandır. 
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105. 
Oğrunun əlinin kəsilməsi doğrudurmu? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Çıxış 22:1-4.....1. Bir adam mal-qara yaxud qoyun-

keçidən oğurlayıb kəsər yaxud satarsa, qoy o adam 

mal-qara əvəzinə beş heyvan, qoyun-keçi əvəzinə 

dörd heyvan verib zərəri ödəsin 4. Əgər oğurlanan 

mal-qara, eşşəklər ya qoyun-keçi oğrunun əlində 

diri tapılsa, qoy oğru zərəri ikiqat ödəsin. 

Süleymanın Məsəlləri 6:30-31....30. Qarnını 

doydurmaq üçün ac oğru oğurlarsa, Kimsə onu 

qınamaz. 31. Amma onu tutsalar, yeddi qat 

ödəməlidir, Evinin var-yoxunu verməlidir. 

Luka 6:36.....Atanız mərhəmətli olduğu kimi siz 

də mərhəmətli olun. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:38.....Oğru kişi ilə oğru qadının 

gördükləri işin əvəzi kimi Allahdan cəza olaraq 

(sağ) əllərini kəsin. Allah… hikmət sahibidir! 

106. 
Bir mö’min özünü qorumaq üçün yalan danışıb ya da 

hiylə edə bilərmi? (Təqiyyə və Kitman) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Süleymanın Məsəlləri 6:16-17.....6. Rəbbin zəhləsi 

altı şeydən gedir, Yeddi şey var, ondan ikrah edir: 

17. Təkəbbürlə baxan gözlər; Yalan danışan dil… 

Sefanya 3:13.....İsraildən sağ qalanlar haqsızlıq 

etməyəcək! Kimsəni aldadaraq yalan 

söyləməyəcəklər, Çünki onlar qarnı tox yatacaq, 

Onları qorxudan olmayacaq». 

Yəhya 8:44.....Siz atanız iblisdənsiniz… 

yalançıdır və yalanın atasıdır. 

Efeslilər 4:25.....Buna görə yalanı kənara atın, 

hər biriniz öz qonşunuza həqiqəti söyləyin, çünki 

hamımız eyni bədənin üzvləriyik. 

Vəhy 21:8.....bütün yalançıların aqibəti isə od və 

kükürdlə yanan göldə olacaq; bu, ikinci ölümdür»…  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:225.....Allah, bilmədən (səhvən) 

içdiyiniz andlara görə sizi cəzalandırmaz. 

Tahrim 66:2......Həqiqətən, Allah andlarınızı 

geri götürməyi vacib (qanuni) etmişdir. 
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107. 
Homoseksualizm bir günah olaraq qəbul edilərək, 

qadağan olunmuşdurmu? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Levililər 20:13.....Kişi qadınla yaxınlıq etdiyi 

kimi kişi kişi ilə yaxınlıq edərsə, hər ikisi 

iyrənc iş görür və onlar öldürülməlidirlər; 

qanlarının tökülməyinə özləri baisdir. 

Romalılar 1:27.....eyni tərzdə kişilər də qadınla 

olan təbii əlaqədən əl çəkib bir-birlərinə şəhvətlə 

qızdılar; kişilər kişilərlə rüsvayçılıq edib öz 

daxillərində rəzilliklərinə layiq cəzanı aldılar. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:80-81.....80. Lutu da… demişdi: “Sizdən 

əvvəl bəşər əhlindən heç kəsin etmədiyi 

həyasızlığı sizmi edəcəksiniz? 81. Siz qadınları 

atıb şəfvətlə kişilərin üstünə gəlirsiniz. Siz, 

doğrudan da, həddi aşmış bir tayfasınız!” 

Neml 27:54-55.....54. (Lut)… çirkin işləmi məşğul 

olursunuz?  55. Siz qadınları qoyub şəhvətlə 

erkəklərin yanınamı (üstünəmi) gedirsiniz? 

108. 
Abort (uşaqsaldırma) ve Adam öldürmək günah 

olaraq qəbul edilərək, qadağan olunmuşdurmu? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yaradılış 9:6-7.....6. Kim insan qanı töksə, Onun 

da qanıinsan əli ilə töküləcək. Çünki Allah 

insanı Öz surətinə görə yaradıb. 7. Siz törəyib 

çoxalın, Yer üzünə yayılın, Orada çoxalın». 

Çıxış 20:13.....Qətl etmə. 

Çıxış 21:12.....Adam vurub öldürən şəxs 

öldürülməlidir. 

Süleymanın Məsəlləri  6:16-17.....16. Rəbbin 

zəhləsi altı şeydən gedir, Yeddi şey var, ondan 

ikrah edir: 17. Təkəbbürlə baxan gözlər; Yalan 

danışan dil; Nahaq qan tökən əllər… 

------------------------------------------------- 

Maide 5:32....hər kəs bir kimsəni öldürməmiş  və 

yer üzündə fitnə-fəsad törətməmiş bir şəxsi 

öldürsə, o, bütün insanları öldürmüş kimi olur.  

İsra 17:31.....Yoxsulluqdan qorxub övladlarınızı 

öldürməyin. Onları öldürmək, həqiqətən, böyük günahdır! 
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109. 
Günahın cəzası, yaxşı işlər edvrək silinə 

bilərmi? (Әməllər) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Romalılar 3:24-25.....24. və Onun lütfü ilə də 

Məsih İsada satın alınmağa nail olaraq bir hədiyyə 

kimi saleh sayılır. 25. Allah İsanı kəffarə qurbanı 

olaraq təqdim etdi ki, iman edənlərin günahları 

Onun qanı vasitəsilə bağışlansın. Bunu Öz 

salehliyini göstərmək üçün etdi. Çünki səbirli olub 

qabaqca edilən günahları cəzasız qoymuşdu.  

Qalatyalılar 3:11.....Aydındır ki, Allah 

qarşısında heç kim Qanun vasitəsilə saleh 

sayılmır, çünki «saleh adam imanla yaşayacaq». 

Yaqub 2:10 & 12.....10. Çünki kim Qanunun hamısına 

riayət edərək birində büdrəyirsə, o bütün Qanuna 

qarşı təqsirkar olur. 12. Azadlıq qanunu ilə mühakimə 

olunacaq adamlar kimi danışın və bu cür davranın. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:114.....yaxşı əməllər pis işləri (kiçik 

günahları) yuyub aparar.  

Ankebut 29:7.....İman gətirib yaxşı işlər 

görənlərin günahlarının üstünü örtər və onlara 

etdikləri əməllərdən daha gözəl mükafat verərik.  

Xilas Olmaq Haqqında 
110. 

Bir insan Xristian və ya Müsəlman olaraq doğmuş 

oluyormu? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yəhya 1:12-13.....12. adına iman edənlərə Allahın 

övladları olmaq ixtiyarını verdi. 13. Allahdan doğuldu. 

Yəhya 3:5.....İsa cavab verdi: «Doğrusunu, 

doğrusunu sənə deyirəm: bir kəs sudan və Ruhdan 

doğulmasa, Allahın Padşahlığına daxil ola bilməz 

1 Peter 1:23.....Çünki siz çürüyən toxumdan 

deyil, çürüməzdən, Allahın canlı, davamlı olan 

kəlamı vasitəsilə yenidən doğulmusunuz.   

------------------------------------------------- 

Kafirun 109:6.....Sizin öz dininiz var, mənim də 

öz dinim! (Elə isə sizin dininiz sizə, mənim 

dinim də mənə)!” 
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111. 
Bir insanın xilas olması, onun öz yaxşı 

əməllərinə bağlıdırmı? (Savab) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Efeslilər 2:8-9.....8. Məsih əvvəl dedi: «Qurban, 

təqdim, yandırma qurbanı və günah qurbanı istəmədin, 

Bunlardan xoşun gəlmədi». Bunlar hamısı Qanuna görə 

təqdim olunur. 9. Sonra dedi: «Budur, gəlmişəm, 

Sənin iradənig yerinə yetirim». Yəni, Məsih ikinci 

Əhdi qüvvəyə mindirmək üçün birincisini ləğv edir. 

Titə 3:4-6.....5. Amma Xilaskarımız Allah 

xeyirxahlığını və insana olan sevgisini açıq 

göstərdi 6. Allah Xilaskarımız İsa Məsih 

vasitəsilə üzərimizə bol-bol Müqəddəs Ruhu tökdü ki… 

------------------------------------------------- 

Hud 11:114.....Həqiqətən, yaxşı əməllər pis 

işləri (kiçik günahları) yuyub aparar. 

Ankebut 29:7.....İman gətirib yaxşı işlər 

görənlərin günahlarının üstünü örtər və onlara 

etdikləri əməllərdən daha gözəl mükafat verərik. 

112. 
İnsanların xilas olunmaları üçün, Tanrının 

qaydası hər zaman bir fidyə və ya qurban qanınamı 

bağlıdır? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Levililər 17:11.....çünki hər məxluqa həyat verən 

qandır. Mən onu həyatınızın kəffarəsi üçün 

qurbangahda təqdim olunmağa təyin etmişəm; çünki 

həyat verdiyinə görə kəffarə edən qandır. 

İbranilər 9:12 & 22.....12. təkələrlə danaların 

qanı ilə yox, Öz qanı ilə Ən Müqəddəs yerə 

birdəfəlik daxil oldu; əbədi satınalınmanı təmin 

etdi. 22. Demək olar ki, Qanuna görə hər bir şey 

qanla təmizlənir və qan axıdılmadan bağışlanma olmur.   

------------------------------------------------- 

Bakara 2:48.....Qorxun o gündən ki, heç kəs heç 

kəsin karına gələ bilməsin, heç kəsdən şəfaət qəbul 

olunmasın, heç kəsdən (günahlarının təmizlənib 

əzabdan xilas olması üçün) fidyə alınmasın və 

onlara heç bir kömək göstərilə bilməsin! 

Hac 22:36-37.....36. Sizin üçün bu qurbanlarda… 37. 

Onların nə əti, nə də qanı, əlbəttə, Allaha çatmaz.  
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113. 
Tanrının təmin etdiyi xilası yalnız iman 

vasitəsiylə, lütfləmi qəbul etmək mümkündür? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Romalılar 3:28.....Çünki bu nəticəyə gəlirik ki, 

insan Qanuna əməl etməklə deyil, iman vasitəsilə 

saleh sayılır. 

Efeslilər 2:8.....Çünki iman vasitəsilə, lütflə 

xilas oldunuz. Bu, sizin nailiyyətiniz deyil, 

Allahın hədiyyəsidir. 

Titə 3:4-6.....5. Amma Xilaskarımız Allah 

xeyirxahlığını və insana olan sevgisini açıq 

göstərdi  6. Allah Xilaskarımız İsa Məsih 

vasitəsilə üzərimizə bol-bol Müqəddəs Ruhu tökdü ki… 

------------------------------------------------- 

En’am 6:164.....“Hər kəsin qazandığı günah ancaq 

özünə aiddir. Heç bir günahkar başqasının 

günahını daşımaz. 

İsra 17:15.....Heç bir günahkar başqasının 

günahını daşımaz. 

114. 
Bir insanın əbədi həyatı əldə etməsi üçün, ilk 

növbədə Məsihin Müjdəsini eşidərək, Onu Rəbb və 

Xilaskâr olaraq qəbul etməsi lazımdırmı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Romalılar 10:9-17.....9. əgər sən İsanın Rəbb 

olduğunu dilinlə iqrar edib Allahın Onu ölülər 

arasından diriltdiyinə ürəkdən inansan, xilas 

olacaqsan. 10. Çünki insan ürəkdən iman etməklə 

saleh sayılır və dili ilə iqrar etməklə xilas 

olur 13. Çünki «Rəbbin adını çağıran hər kəs 

xilas olacaq». 14. Bəs onlar iman etmədikləri 

Şəxsi necə çağıracaqlar? Barəsində eşitmədikləri 

Şəxsə necə iman edəcəklər? Vəz edən olmasa, necə 

eşidəcəklər? 15. Göndərilməsələr, necə vəz 

edəcəklər? 17.  Beləliklə, iman eşitməkdən, 

eşitmək də Məsihin kəlamı vasitəsilə yaranır. 

-------------------------------------------------

Bakara 2:119......Sən yəhudi və xaçpərəstlərin 

millətlərinə (dinlərinə) tabe olmayınca onlar 

səndən qətiyyən razı qalmayacaqdır. (Onlara) de: 

“Düzgün yol yalnız Allahın göstərdiyi yoldur!” 
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115. 
Әbədi həyatı əldə etmənin tek yolu, İsa Məsihin 

Rəbb və Xilaskar olduğuna iman etmək olduğu, 

qəbul edilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yəhya 11:25...İsa ona dedi: «Dirilmə və həyat 

Mənəm. Mənə iman edən ölsə də, yaşayar, 

yaşayacaktır. 

Yəhya 14:6.....İsa ona dedi: «Yol, həqiqət və 

həyat Mənəm. Mənim vasitəm olmadan heç kim Atanın 

yanına gələ bilməz. 

Yəhya 17:3.....Əbədi həyat da budur ki, Səni yeganə 

həqiqi Allahı və göndərdiyin İsa Məsihi tanısınlar. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19 & 85......19. Allah yanında (haqq 

olan) din, əlbəttə, İslamdır. Kitab verilmiş 

şəxslər (yəhudilər və xaçpərəstlər) ancaq bildikdən 

sonra aralarındakı paxıllıq üzündən itilafa 

(ayrılığa) başladılar. 85. Kim islamdan başqa bir 

din ardınca gedərsə, heç vaxt ondan qəbul olunmaz 

və o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən olar!  

116. 
Günümüzün mö’minləri vəftiz olmalırıdlarmı? 

Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 28:19-20.....19. Beləliklə, gedin, bütün 

millətləri Mənim şagirdim edin; onları Ata, Oğul 

və Müqəddəs Ruh adı ilə vəftiz edin; 20. sizə əmr 

etdiyim hər şeyə riayət etməyi onlara öyrədin. 

Budur, Mən dövrün sonuna qədər hər gün sizinləyəm». 

Mark 16:15-16.....15. İsa şagirdlərinə dedi: 

«Dünyanın hər tərəfinə gedin, bütün yaradılışa 

Müjdəni vəz edin. 16. iman edib vəftiz olan kəs 

xilas olacaq, iman etməyənsə məhkum olacaq. 

Həvarilərin İşləri  2:38.....Peter onlara cavab 

verdi: «Tövbə edin, hamınız İsa Məsihin adı ilə 

vəftiz olun. Onda günahlarınız bağışlanacaq və 

bəxşiş olaraq Müqəddəs Ruhu alacaqsınız. 

Həvarilərin İşləri 22:16.....İndi nə gözləyirsən? 

Qalx, vəftiz ol və Onun adını çağıraraq 

günahlarını yu”. 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quranda vəftiz ilə əlaqədar heç bir ayə yoxdur. 
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117. 
Günümüzün kişi mö’minləri sünnət olmalıdırlarmı? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1 Korinflilər 7:18-20.....18. Əgər bir nəfər 

sünnətli olaraq çağırış aldısa, sünnət olunmanı 

aradan qaldırmasın. Digəri isə sünnətsiz olaraq 

çağırış aldısa, qoy sünnət olunmasın. 19. 

Sünnətlilik də, sünnətsizlik də əhəmiyyət kəsb 

etmir, əhəmiyyət kəsb edən isə Allahın əmrlərini 

yerinə yetirməkdir. 20. Qoy hər kəs çağırış 

aldığı vaxt nə vəziyyətdə idisə, elə də qalsın. 

Qalatiyalılar 5:2.....Müqəddəs Ruhun səmərəsi isə 

budur: məhəbbət, sevinc, sülh, səbir, xeyirxahlıq, 

yaxşılıq, sədaqət… 

------------------------------------------------- 

Nahl 16:123.....İbrahimin dininə tabe ol!” – deyə 

vəhy etdik. 

Qeyd: Hədislər də bunu dəstəkləyir: Baxın. Buxari 

1252, al-Bari 6: 388; və Muslim 4: 2370. 

118. 
“Müqəddəs olun!” deyə ayələrin var olduğu və 

“müqəddəsliyə” nail olmadan heç kimin cənnətə 

girməyəcəyinə bağlı şərt varmı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Levililər 11:44.....Allahınız Rəbb Mənəm. Özünüzü 

təqdis edin və müqəddəs olun, çünki Mən müqəddəsəm. 

1 Korinflilər 3:17.....Çünki Allahın məbədi 

müqəddəsdir və bu məbəd sizsiniz. 

İbranilər 12:10 & 14.....10. Amma Allah Onun 

müqəddəsliyinə ortaq olaq deyə bizi xeyrimiz üçün 

tərbiyələndirir. 14. müqəddəs olmağa can atın, çünki 

müqəddəsliyə nail olmadan heç kim Rəbbi görməyəcək. 

1 Peter 1:15.....siz də bütün həyat tərzinizdə 

müqəddəs olun. 

Vəhy 22:10-11.....10. vaxt yaxındır. 11. Haqsızlıq 

edən qoy daha da haqsızlıq etsin. Murdar olan daha 

da murdarlansın. Saleh olansa qoy daha da saleh 

işlər görsün. Müqəddəs olan daha da müqəddəs olsun». 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quranda, "müqəddəs olun" deyə əmr edən bir 

ayə yoxdur. 
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119. 
İnsanlar adaz iradələri ilə və qərarları ilə, 

Tanrının uşaqları ola bilərlərmi? 

Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yəhya 1:12.....Onu qəbul edənlərin hamısına, adına 

iman edənlərə Allahın övladları olmaq ixtiyarını verdi. 

Romalılar 8:14.....Allahın Ruhu ilə 

yönəldilənlərin hamısı Allahın oğullarıdır.  

Qalatiyalılar 3:26.....Siz hamınız Məsih İsaya 

olan iman vasitəsilə Allahın övladlarısınız.   

İbranilər 12:5-6.....5. «Oğlum, Rəbbin verdiyi 

tərbiyəyə xor baxma, Onun məzəmmətindən ruhdan 

düşmə. 6. Çünki Rəbb sevdiyini tərbiyələndirər, 

Qəbul etdiyi hər oğulu döyər». 

------------------------------------------------- 

Maide 5:18.....Yahudiler ve Hıristiyanlar; "Biz 

Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. De 

ki: "O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah) 

size azabediyor?" Hayır, siz de… birer insansınız. 

Qeyd: Xristianlıqda bu suala iki fərqli cavab var. 

Arminiusçular “Bəli”, Kalvinistlər “Xeyir” deyirlər. 

120. 
İnsanların taleyi əvvəlcədən müəyyən edilmişmi? 

(Tale və Qismət) 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Qanunun Təkrarı 30:19.....Qarşınızda həyatla 

ölümü, xeyir-dua ilə lənəti qoyduğum üçün bu gün 

göyü və yeri sizə şahid tuturam. Həyatı seçin ki, 

siz və övladlarınız yaşaya biləsiniz. 

Yeşua 24:15.....Qoy Rəbb səninlə mənim aramda 

hakim olub hökm versin və baxıb bu çəkişməni 

görsün, məni sənin əlindən qurtarsın». 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:51.....“Allahın bizim üçün yazdığından 

başqa bizə heç bir şey üz verməz. 

Kasas 28:68.....Onların heç bir ixtiyarı yoxdur. 

Ahzab 33:36 & 38.....36. Allah və Peyğəmbəri bir 

işi hökm etdiyi zaman heç bir mö’min kişiyə və 

qadına öz işlərində başqa yol seçmək yaraşmaz. 

38. Allahın əmri əzəli hökmdür! 

Qeyd: Xristianlıqda bu suala iki fərqli cavab var. 

Arminiusçular “Xeyir”, Kalvinistlər “Bəli” deyirlər. 
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121. 
İnsanların cənnətə ya da cəhənnəmə getməsi, 

onların yaxşı və pis əməllərinin tərəzidə 

ölçülməyinəmi bağlıdır? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Efeslilər 2:8-9.....8. Çünki iman vasitəsilə, 

lütflə xilas oldunuz. 9. Bu, sizin nailiyyətiniz 

deyil, Allahın hədiyyəsidir.  

Titə 3:4-5.....4. Amma Xilaskarımız Allah 

xeyirxahlığını və insana olan sevgisini açıq 

göstərdiyi zaman 5. bizim salehliklə etdiyimiz 

əməllərlə deyil, Öz mərhəmətinə görə bizi xilas 

etdi. Bunu bizi yumaqla, yəni Müqəddəs Ruhun bizi 

yenidən doğuzdurub təzələməsi ilə etdi. 

------------------------------------------------- 

A'raf 7:8-9..... 8. Tərəziləri ağır gələnlər 

nicat tapanlardır! 9. yüngül gələnlər isə… zərər… 

Mü'minun 23:102-103.....102. Məhz tərəziləri ağır 

gələnlər nicat taparlar. 103. Tərəziləri yüngül 

gələnlər isə özlərinə ziyan edənlərdir.  

122. 
İnsanların cənnətə gedə bilmələri üçün, ölmədən 

əvvəl yenidən doğulması lazımmı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yəhya 1:12-13.....12. Onu qəbul edənlərin hamısına, 

adına iman edənlərə Allahın övladları olmaq ixtiyarını 

verdi. 13 Onlar nə qandan, nə bəşər arzusundan, nə də 

kişi istəyindən deyil, yalnız Allahdan doğuldu.  

Yəhya 3:3-7.....3. İsa… bir kəs yenidən 

doğulmasa, Allahın Padşahlığını görə bilməz»… 5. 

bir kəs sudan və Ruhdan doğulmasa, Allahın 

Padşahlığına daxil ola bilməz. 

2 Korinflilər 5:17.....Deməli, kim Məsihdədirsə, yeni 

yaradılışdır, köhnə şeylər keçib-getdi, təzə şeylər gəldi. 

1 Peter 1:23.....Çünki siz çürüyən toxumdan 

deyil, çürüməzdən, Allahın canlı, davamlı olan 

kəlamı vasitəsilə yenidən doğulmusunuz. 

1 Yəhya 4:7 & 5:1.....7. Sevən hər kəs də Allahdan 

doğulub və Allahı tanıyır. 1. İsanın Məsih olduğuna 

inanan hər kəs Allahdan doğulub.  

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quranda yenidən doğuş deyə bir anlayış yoxdur. 
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123. 
Allah bütün həqiqi Xristianlara əbədi həyat verirmi? 

Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yəhya 3:36 & 5:24.....36. Oğula iman edən şəxs 

əbədi həyata malikdir, Oğula itaət etməyənsə 

həyat görməyəcək, lakin Allahın qəzəbi onun 

üzərində qalır. Doğrusunu, doğrusunu sizə 

deyirəm: Mənim sözümə qulaq asıb Məni Göndərənə 

inanan şəxs əbədi həyata malikdir və ona hökm 

çıxarılmayacaq, əksinə, ölümdən həyata keçib. 

Yəhya 10:27-28.....27. Quzularım səsimi eşidir… 28. 

Mən onlara əbədi həyat verirəm. Onlar heç vaxt həlak 

olmayacaq və heç kim onları əlimdən qapmayacaq. 

1 Yəhya 5:13.....Allahın Oğlunun adına iman edənlərə 

yazdım ki, əbədi həyata malik olduğunuzu biləsiniz. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:55, 113-115.....55. “Ya İsa… Sənə iman 

gətirənləri qiyamət gününə qədər kafirlərə qalib 

edərəm. 113. Kitab əhli içərisində düzgün bir camaat 

vardır… 114. xeyirli işlər görməyə tələsirlər. Onlar 

əməlisaleh şəxslərdəndirlər. 115. Onların yaxşılıq 

naminə etdikləri işlərdən heç biri inkar edilməz. 

Mâide 5:47 & 69.....47. İncil əhli Allahın onda 

nazil etdiyi ilə hökm etsin. 69. heç bir qorxusu 

yoxdur və onlar qəm-qüssə də görməzlər! 

Gələcək Şeylər Haqqında 
124. 

Müqəddəs Kitablarda “peyğəmbər” (nəbiy) sözü 

“gələcəkdə olacaqları əvvəlcvdən bildirən adam” 

mənasındadırmı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

1 Şamuel 9:9.....Əvvəllər İsraildə Allahın 

iradəsini öyrənmək üçün gedəndə adamlar belə 

deyərdilər: «Gəl gürücünün yanına gedək». O vaxt 

peyğəmbərləri gürücü adlandırırdılar. 

Vəhy 19:10.....Allahın quluyam. Allaha səcdə et. 

Çünki İsanın şəhadəti peyğəmbərlərə ilham verir». 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:188..... Əgər qeybi bilsəydim, sözsüz ki, 

(özüm üçün) daha çox xeyir tədarük edərdim… 

Ahkaf 46:9.....Mənimlə və sizinlə nə edəcəyini bilmirəm. 
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125. 
Müqəddəs Kitablar, dunyanın son günlərı haqqında 

ətraflı məlumat verirlərmi?  (Gayb Haber) 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 24:3.....İsa… şagirdlər… dedilər: «Bizə söylə, 

bu dediklərin nə vaxt baş verəcək? Sənin zühurun və 

dövrün sonuna hansı əlamətlər olacaq?» 

Vəhy 1:1.....İsa Məsihin qulu, Yaqubun qardaşı 

mən Yəhudadan Ata Allahın sevdiyi, İsa Məsih üçün 

Qorunmuş olan çağırılanlara salam! 

------------------------------------------------- 

En’âm 6:50.....“Mən sizə demirəm ki, mənim 

yanımda Allahın xəzinələri vardır. Mən qeybi 

bilmirəm və sizə də demirəm. 

Ahkaf 46:9.....Mənimlə və sizinlə nə edəcəyini bilmirəm. 

Qeyd: Müqəddəs Kitabda 600-dən çox dəqiq peyğəmbərlik 

ayəsi varkən, Quranda bunun kimi ayələr yoxdur. 

126. 
Müqəddəs Kitablarda, son günlərdə dünyaya gələcək 

olan şeytani bir dünya hökmdarı haqqında peyğəbərlik 

ayələri varmıdır?  (Məsih Karşıt olan / Məhdi) 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 24:21-26.....21. Çünki o vaxt elə dəhşətli 

əzab-əziyyət olacaq ki, dünyanın başlanğıcından 

indiyə qədər beləsi olmayıb və heçolmayacaq da. 

23. O zaman əgər kimsə sizə desə ki, “bax, Məsih 

buradadır” yaxud da “oradadır”, inanmayın. 26. Ona 

görə sizə “bax, O çöldədir” desələr də, çıxmayın. 

“Bax, O daxili otaqlardadır” desələr də, inanmayın. 

2 Saloniklilər 2:7-9....8. Sonra həmin qanunsuz adam 

meydana çıxacaq və Rəbb İsa onu ağzından çıxan nəfəsi 

ilə öldürəcək, Öz zühurunun əzəməti ilə məhv edəcək. 

9. Bu qanunsuz adam şeytanın fəaliyyətinə əsaslanaraq 

hər cür yalan möcüzə, əlamət və xariqələrlə. 

1 Yəhya 2:18.....Ey uşaqlar, axır zamandır. Siz 

«Məsih əleyhdarı»nın gələcəyini eşitmisiniz, indi 

də çoxlu Məsih əleyhdarı meydana çıxıb.  

Vahiy 6:2......Gördüm ki, bir ağ at və onun 

belində oturan atlının əlində ox-kaman var.  

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quran-ı Kərimdə Məsih-Karşıtı'nın və ya Mehdi 

adında bir adamın gələcəyindən bəhs edilmir. 
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127. 
Müqəddəs Kitablara görə, hər insan Axirət Günündə 

Allaha hesab verəndə, Allah onlar mühakimə edib 

ya cəhənnəmə ya da cənnətə göndərəcəkmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

İbranilər 9:27.....Necə müəyyən edilmişdir ki, 

insanlar bir dəfə ölüb ondan sonra mühakimə 

olunsunlar. 

2 Peter 2:9....Əlbəttə ki, Rəbb möminləri 

sınaqdan necə qurtarmağı, haqsızları isə qiyamət 

gününəe kimi cəza altında necə saxlamağı bilir. 

Vəhy 20:12.....12. Ölülər kitablarda yazılanlara 

əsasən öz əməllərinə görə mühakimə olundu. Kimin 

adı həyat kitabına yazılmayıbsa, o, odlu gölə 

atıldı. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:113..... Allah onların aralarındakı bu 

ixtilafın hökmünü qiyamət günü verəcəkdir! 

Al-i İmran 3:185.... Hər bir kəs (canlı) ölümü 

dadacaqdır. Şübhəsiz ki, mükafatlarınız qiyamət 

günü tamamilə veriləcəkdir. 

128. 
Hamı bir müddət cəhənnəmdə əzab çekəcəkmi? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yəhya 5:24.....Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: 

Mənim sözümə qulaq asıb Məni Göndərənə inanan 

şəxs əbədi həyata malikdir və ona hökm 

çıxarılmayacaq, əksinə, ölümdən həyata keçib. 

Romalılar 8:1.....Deməli, indi Məsih İsada 

olanlaradaheç bir məhkumluq yoxdur. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:185..... Hər bir kəs (canlı) ölümü 

dadacaqdır. Şübhəsiz ki, mükafatlarınız qiyamət 

günü tamamilə veriləcəkdir. 

Meryem 19:68-72.....68. Biz onları şeytanlarla 

birlikdə yığıb məhşərə gətirəcək, sonra onları 

diz üstə çökmüş halda Cəhənnəmin ətrafına 

düzəcəyik.  71. Sizdən elə bir kəs olmaz ki, 

oraya varid olmasın. Bu, Rəbbinin buyurduğu vacib 

bir hökmdür. 72. Sonra Biz Allahdan qorxub pis 

əməllərdən çəkinənlərə nicat verəcək, zalımları 

isə orada diz üstə çökmüş halda saxlayacağıq! 
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129. 
Bir insan cəhənnəmə getsə, onu sonra ordan çıxıb 

cənnətə getmə mümkünatı varmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Matta 25:41 & 46.....41. O zaman solundakılara 

deyəcək: “Ey lənətə gəlmişlər, çəkilin önümdən! 

İblislə onun mələklərinə hazırlanmış olan əbədi 

oda yollanın! 46. Bunlar əbədi əzaba, salehlərsə 

əbədi həyata gedəcək». 

Luka 16:19-26.....24. mən bu alov içində əzab 

çəkirəm. 26. Üstəlik, sizinlə bizim aramıza böyük 

bir uçurum qoyulmuşdur ki, nə buradan sizin 

tərəfinizə keçmək istəyənlər keçə bilir, nə də 

oradan bizim yanımıza gələ bilirlər. 

------------------------------------------------ 

En'am 6:128.....“Sizin düşəcəyiniz yer atəşdir. 

Allahın istədiyi istisna olmaqla, siz orada 

həmişəlik qalacaqsınız!” 

Meryem 19:68-72.....71. Sizdən elə bir kəs olmaz ki, 

oraya varid olmasın. Bu, Rəbbinin (əzəldən) buyurduğu 

vacib bir hökmdür. 72. Sonra Biz Allahdan qorxub pis 

əməllərdən çəkinənlərə nicat verəcək, zalımları isə 

orada diz üstə çökmüş halda saxlayacağıq! 

130. 
Dirilmə günündə, insanların ət, sümük və qandan 

olan bir fiziki bədəni olacaqmı?  
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1 Korinflilər 15:35-50.....35. Lakin bir nəfər 

belə deyə bilər: «Ölülər necə diriləcək? Onlar nə 

cür bədənlə gələcəklər?». 42. Ölülərin dirilməsi 

də belədir. Əkilən toxum çürüyər, ondan əmələ 

gəlib dirilən bədən çürüməz. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:25 & 259.....25. Onlardan ötrü orada pak 

(olan) zövcələr də var. Onlar (mö’minlər) orada 

əbədi qalacaqlar. 259. gör necə onları bir-biri ilə 

birləşdirir, sonra da onların üzərini ətlə örtürük… 

Vakia 56:35-37.....35. Şübhəsiz ki, Biz onları 

(huriləri) başqa cür yaradacağıq! 36. Onları bakirə 

qızlar… 37. Sağ tərəf sahibləri üçündür onlar! 

Nebe 78:33....Sinələri yenicə qabarmış (dolmuş, 

tumurcuqlanmış) həmyaşıd qızlar.  
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131. 
Cənnətdə, cinsi əlaqələr və evlənmə olacaqmı? 

(Hurilər) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Matta 22:30.....Ona görə ki ölülər diriləndə 

insanlar nə evlənir, nə də ərə gedirlər. Ancaq 

səmadakımələklərekimi olurlar. 

1 Korinflilər 15:35-50.....35. Lakin bir nəfər 

belə deyə bilər: «Ölülər necə diriləcək? Onlar nə 

cür bədənlə gələcəklər?» 50. Ey qardaşlar, bunu 

demək istəyirəm ki, ət və qan Allahın 

Padşahlığını irs olaraq ala bilməz, eləcə də 

çürüyən bədən çürüməzliyi irs olaraq almaz. 

------------------------------------------------- 

Tur 52:20.....Biz onları iri (ahu) gözlü 

hurilərlə evləndirəcəyik. 

Rahman 55:56, 70 & 72.....56. Orada (o cənnətlərdə) 

gözlərini dikmiş, bundan əvvəl özlərinə heç bir ins-

cins toxunmamış qadınlar vardır. 70. Orada xoş 

xasiyyətli, gözəl üzlü qadınlar vardır. 72. 

Çadırlarda gözlərini dikmiş hurilər vardır.  

132. 
Cahanşümul kilsə Məsihin Gəlini olaraq qəbul 

edilirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Efeslilər 5:23-32.....26. Məsih bunu ona görə etdi 

ki, cəmiyyəti su ilə yuyub kəlamla təmizləyərək 

təqdis etsin  28. Ərlər də eyni şəkildə arvadlarını 

öz bədənləri kimi sevməlidirlər. Arvadını sevən 

özünü sevir. 32. Bu sirr böyükdür, mən bunun Məsihə 

və cəmiyyətə dəxli olduğunu söyləyirəm. 

Vəhy 19:7-9.....7. Gəlin sevinib şad olaq, Onu 

izzətləndirək! Çünki Quzunun toyu başlayır. Gəlini 

özünü hazırlayıb; 9. Onda mələk mənə dedi: «Yaz: Quzunun 

toy ziyafətinə dəvət olunanlar nə bəxtiyardır!» Yenə 

də mənə dedi: «Bunlar Allahın həqiqi sözləridir» 

Vəhy 22:17.....Ruh da, gəlin də deyir: «Gəl!» Qoy 

eşidən də desin: «Gəl!» Susayan qoy gəlsin, arzu 

edən həyat suyunu müftə götürsün. 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quranda, nə kilsədən nə də Məsihin gəlininə 

bəhs edilir. 
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Dünyəvi Həyat Haqqında 
133. 

Tanrı bugün mö’minlərin şəriat altında 

yaşamaqlarını istəyirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Romalılar 3:20 & 28, 6:14, 10:4.....20. Beləliklə, 

Qanuna əməl etməklə heç bir insan Allahın önündə saleh 

sayılmayacaq. Çünki Qanun vasitəsilə günah dərk olunur. 

28. Çünki bu nəticəyə gəlirik ki, insan Qanuna əməl 

etməklə deyil, iman vasitəsilə saleh sayılır. 14. Günah 

sizə hökmranlıq etməyəcək, ona görə ki siz Qanun altında 

deyil, lütf altındasınız. 4. Məsih Qanunun sonu olub ki, 

iman gətirən hər kəs saleh sayılsın. 

Qalatiyalılar 3:25.....Amma iman gəldiyinə görə 

biz artıq mürəbbinin əli altında deyilik. 

Qalatiyalılar 5:1.....azad olmağımız üçün bizi 

azad etdi. Ona görə də möhkəm durunivə yenidən 

köləlik boyunduruğuna tabe olmayın. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:48.....Sizin hər biriniz üçün bir şəriət 

və bir yol tə’yin etdik. 

Casiye 45:18.....(Ya Rəsulum!) səni də dində 

şəriət sahibi (bir şəriət üzrə qaim) etdik. 

134. 
Mö’minlərin şərab içmələri qadağandırmı? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Luka 7:34.....Bəşər Oğlu gəldikdə yeyib-içdi və 

siz deyirsiniz: “Bu qarınqulu və əyyaş adama 

baxın! Vergi yığanlara və günahkarlara dost oldu!” 

Yəhya 2:1-11.....2. İsa... 3 şərab qurtaranda 9. 

Toyağası şəraba çevrilmiş suyun dadına baxdı. O 

bunun haradan gətirildiyini bilmirdi, bunu yalnız 

suyu götürən xidmətçilər bilirdi. 10. Hər kəs əvvəlcə 

əla şərabı çox içiləndən sonra isə adi şərabı…  
1 Timotey 5:23.....Yalnız su içməkdən vaz keç; 

mədənə və tez-tez baş verən xəstəliklərinə görə 

bir az şərab da iç. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:219.....Səndən içki… haqqında sual 

edənlərə söylə: “böyük günah… vardır.”  

Maide 5:91.....içki… Artıq bu işə son qoyacaqsınızmı? 
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135. 
Mö’minlər üçün donuz əti haramdırmı? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Həvarilərin İşləri  10:10-15.....13. Ona bir səda gəldi: 

«Qalx, Peter, kəs və ye!» Peter Ona dedi: «Əsla, ya 

Rəbb! Mən heç vaxt nə haram, nə də murdar bir şey 

yeməmişəm». 15. Səda ikinci dəfə yenə gəldi və Peterə 

dedi: «Allahın halal dediyi şeylərə sən haram demə». 

1 Korinflilər 6:12.....«Mənim üçün hər şeyə icazə 

var» deyirsiniz, lakin hər şey xeyir vermir. Mən 

də «hər şeyə icazə var» deyə bilərəm, amma özümü 

heç bir şeyə tabe etməyəcəyəm.  

1 Korinflilər 10:25.....Ət bazarında nə 

satılırsa, vicdan məsələsini qaldırmadan yeyin. 

Kolosselilər 2:16.....Buna görə qoy heç kim yemək-

içmək üzündən yaxud bayram, Təzə Ay mərasimi ya 

ġənbə gününə görə sizi mühakimə etməsin. 

-------------------------------------------------  

Bakara 2:173.....O (Allah) sizə… donuz ətini… 

haram etmişdir. 

En’am 6:145....murdar olduqları üçün, donuz əti… haram… 

Nahl 16:115.....Allah sizə ancaq… donuz ətini… 

haram buyurmuşdur. 

136. 
Tanrı bugünlərdə mö’minlərin oruc tutmasını 

onlardan gözləyirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yoel 2:12.....Rəbb belə bəyan edir: «indi isə orucla, 

ağlamaqla, yas tutmaqla Bütün qəlbinizlə Mənə dönün. 

Matta 6:16.....Oruc tutduğunuz zaman ikiüzlülər 

kimi qaşqabaqlı gəzməyin.  

Mark 2:19-20.....19. İsa… 20 Lakin bəyin onların 

arasından aparılacağı günlər gələcək və o zaman 

oruc tutacaqlar. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:183 & 187.....183. Oruc tutmaq sizdən 

əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi… 185. Ey iman 

gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə 

vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun 

vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz! 187. Oruc 

gecəsi qadınlarınıza yaxınlaşmaq sizə halal edildi. 

Onlar sizin, siz də onların libasısınız. 
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137. 
Tanrı, insanların oruc tutanda ya da dua edəndə, 

bunu hamıya açıq bir şəkildə göstərmələrini 

istəyirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Matta 6:7....Dua edəndə bütpərəstlər kimi 

boşboğazlıq etməyin. Çünki onlar düşünür ki, çox 

söz söyləməklə eşidiləcəklər. 

Matta 6:16.....Oruc tutduğunuz zaman Amma sən 

oruc tutanda başına yağ çək və üzünü yu. Belə ki 

insanlara deyil, gizlində olan Atana oruclu 

görünəsən. Gizlində olanı görən Atan səni 

mükafatlandıracaq. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:103.....namazı (öz qaydasınca) qılın! 

Çünki namaz mö’minlərə bəlli vaxtlarda fərz 

(vacib) edilmişdir. 

Cuma 62:9.....Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman 

Allahı zikr etməyə tələsin və alış-verişi buraxın.  

Qeyd: Hədisə görə, camaatla edilən namaz əldə edilən 

dualardan 25 qat daha təsirlidir (Bukhari 11:620). 

138. 
Allah, insanların hər il otuz gün ərzində gündüz 

oruc tutmalarını və gecələri çox yeyib içmələrini 

istəyirmi? (Ramazan) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yeşaya 58:6.....Mənim istədiyim orucsa 

Haqsızlığın buxovlarını qırmaq, Boyunduruğun 

iplərini açmaq, Sıxıntı içində olanları azad 

etmək, hər cür boyunduruğu məhv etmək deyilmi? 

Matta 6:18.....Belə ki insanlara deyil, gizlində 

olan Atana oruclu görünəsən. Gizlində olanı görən 

Atan səni mükafatlandıracaq. 

----------------------------------------------- 

Bakara 2:183-185.....183. Ey iman gətirənlər! 

Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib 

edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun 

vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz! 185. 

İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq 

dəlilləri ilə aydınlaşdıran və ayıran (Qur’an) 

ramazan ayında nazil edilmişdir. Aya (ramazan 

ayına) yetişən şəxslər oruc tutmalıdırlar. 
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139. 
Allah imanlıların ondalıq və zəkat verməsini 

gözləyirmi?  
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Malaki 3:8.....İnsan da Allahdan oğurlayarmı? Siz 

isə Məndən oğurlayırsınız. “Səndən nəyi 

oğurlayırıq?” deyə soruşursunuz. Onda birləri və 

təqdimləri oğurlayırsınız. 

Matt 6:3.....Amma sən sədəqə verdiyin zaman sol 

əlin sağ əlinin nə etdiyini bilməsin. 

Matta 19:21....İsa ona dedi: «Əgər kamil olmaq 

istəyirsənsə, get, əmlakını sat və yoxsullara 

payla. Onda göylərdə xəzinən olacaq». 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:177.....malını (kasıb) qohum-əqrəbaya, 

yetimlərə, yoxsullara, (pulu qutarıb yolda qalan) 

müsafirə (yolçulara), dilənçilərə və qulların 

azad olunmasına sərf edən… doğru olanlardır.  

Tevbe 9:103.....(Ya Rəsulum!) Onların mallarından 

sədəqə (zəkat) al. 

140. 
Allah, insanların əzbərlənmiş duaları gündə beş 

dəfə təkrarlayaraq eyni vaxtlarda eşitmək 

istəyirmi? (Namaz) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Matta 6:7.....Dua edəndə bütpərəstlər kimi boş 

boğazlıq etməyin. Çünki onlar düşünür ki, çox söz 

söyləməklə eşidiləcəklər. 

Yəhya 4:24.....Allah ruhdur və Ona ibadət edənlər 

ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidir». 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:103.....namazı (öz qaydasınca) qılın! 

Çünki namaz mö’minlərə bəlli vaxtlarda fərz 

(vacib) edilmişdir. 

Hûd 11:114.....Namazı gündüzün iki başında 

(günortadan əvvəl və sonra, yə’ni səhər, günorta 

və gün batan çağı və ya günün iki başında, yə’ni 

səhər-axşam) və gecənin (gündüzə yaxın) bə’zi 

saatlarında (axşam və gecə vaxtı) qıl.  

İsra 17:78.....Günortadan (gün batmağa meyl 

edəndən) gecənin qaranlığınadək namaz (günorta, 

ikindi, axşam və gecə namazları) qıl. 
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141. 
Tanrı mö’minlərin, həyatlarında heç olmazsa bir 

dəfə müqəddəs bir yerdə həccə getmələrini 

istəyirmi? (Həcc) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yəhya 4:19-24.....21. İsa ona dedi: «Ey qadın, Mənə 

inan, artıq o zaman yetişir ki, Ataya nə bu dağda, nə də 

Yerusəlimdə ibadət edəcəksiniz. 24. Allah ruhdur və Ona 

ibadət edənlər ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidir». 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:196.....Allahdan ötrü həcc və ümrə 

(kiçik həcc) əməllərini tam yerinə yetirin… 

Hac 22:26-31.....26. Mənə heç bir şeyi şərik 

qoşma, evimi təvaf edənlər… üçün. 27. İnsanları 

həccə çağır ki… 29. həcc əməllərini yerinə 

yetirsinlər… qədim evi (Kə’bəni) təvaf etsinlər! 

142. 
Allah hələdə insanların hər il heyvanları 

kesmələrini istəyirmi? (Qurban) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Zəbur 51:16-17....16. Sən qurbanlardan zövq 

almazsan, Yoxsa kəsərdim. Yandırma qurbanlarından 

razı qalmazsan, 17. Allaha məqbul olan qurban 

sınmış ruhdur, Sən sınan və peşman olan ürəyə xor 

baxmazsan, ey Allah!. 

İbranilər 9:12 & 26.....12. təkələrlə danaların 

qanı ilə  yox, Öz qanı ilə Ən Müqəddəs yerə 

birdəfəlik daxil oldu; əbədi satınalınmanı təmin 

etdi. 26. O Özünü qurban verməklə günahı aradan  

qaldırmaq üçün bir dəfə zühur etdi. 

1 Peter 3:18.....Çünki saleh olan Məsih də saleh 

olmayanlar uğrunda, onların günahları üçün bir 

dəfə əzab çəkdieki, sizi Allahın hüzuruna gətirsin.  

-------------------------------------------------

Bakara 2:196.....(sizə) müyəssər olan bir 

qurbanlıq göndərin, qurbanlıq öz yerinə (Minaya) 

çatıncaya qədər başınızı qırxdırmayın.  

Hac 22:33-37.....Biz hər bir ümmət üçün qurbangah 

müəyyən etdik (və ya hər bir ümmətə qurban 

kəsməyi lazım bildik) ki, Allahın onlara ruzi 

verdiyi heyvanların üstündə Allahın adını çəksinlər. 

Kevser 108:2.....Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs! 

 

 



f 

143. 
Әgər bir Müsəlmanın, Müqəddəs Kitab haqqında bir 

sualı varsa, o sualı bir Xristian ya da Yəhudi 

inancında olan birinə soruşa bilərmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Həvarilərin İşləri 17:11.....Veriyadakı 

Yəhudilərsə Salonikdə olanlardan daha açıq 

fikirli idi. Kəlamı böyük həvəslə qarşılayaraq 

hər gün Müqəddəs Yazıları araşdırır, «Bu düzgün 

təlimdirmi?» deyə yoxlayırdılar. 

1 Peter 3:15.....Lakin Məsihic Rəbb kimi 

ürəyinizdə müqəddəs tutun. Daxilinizdə olan ümid 

barəsində sizdən hesabat istəyən hər kəsə cavab 

vermək üçün hazır olun. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:94.....Əgər sənə nazil etdiyimizə şübhə 

edirsənsə, səndən əvvəl kitab (Tövrat) 

oxuyanlardan soruş.  

Nahl 16:43.....Əgər bilmirsinizsə, zikr (kitab, 

elm) əhlindən soruşun!  

Enbiya 21:7.....Ancaq kişilər (göndərdik ki, 

onlara vəhy edirdik. Əgər bilmirsinizsə, zikr 

(kitab) əhlindən soruşun! 

144. 
Әgər bir mö’minin Müqəddəs Kitablar haqqında onu 

narahat edən bir sualı varsa və əgər o sualın 

cavabı onun xoşuna gəlməyəcəksə, o sualı heç 

soruşmamaq doğru bir davranış olarmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1 Yəhya 4:1.....Ey sevimlilər, hər ruha 

inanmayın; ruhların Allahdan olub-olmadığını 

bilmək üçün onlarısınaqdan keçirin. Çünki dünyada 

çoxlu yalançı peyğəmbər meydana çıxıb. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:108.....Yoxsa siz də bundan əvvəl Musa 

sorğu-suala çəkildiyi kimi Peygəmbərinizi 

(Muhəmmədi) sorğu-suala çəkmək istəyirsiniz? 

İmanı küfrə dəyişən kəs, həqiqətən, doğru yoldan 

azmışdır. 

Maide 5:101.....Ey iman gətirənlər! Sizə bəlli 

olunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində 

soruşmayın.  
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145. 
Allahın vəhyi xaricində, insanların ənənəvi 

sözlərinə və şərhlərinə etibar etmək olarmı? 

(Hədislər)   
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Romalılar 3:4.....Bütün insanlar yalançı olsa da, 

Allah haqlıdır. Necə ki yazılıb: «Sən Öz 

sözlərində haqlı çıxacaqsan, Mühakimə etdiyin 

zaman qalib gələcəksən». 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Çox Müsəlman hədislərin lazımlı olduğu 

qənaətindədirlər. Hədislər arasında ən etibarlı 

sayılanlar: Muhammad al-Bukhari (ö. 870); Səhih Muslim 

(ö. 875); Əbu Davud (ö. 775) & İbn Macə (ö. 886); Əbu 

Cəfər Təbəri (ö. 923); İbn Hisham (ö. 833); İbn İshaq 

(ö. 768) və əl-Tirmidhi (ö. 892). Bunların hamısı 

Muhammad'in ölümündən sonra (ö. 632) yaşamışlar və 

nəsildən nəsilə şifahi ənənə olaraq əldən ələ keçmişdir. 

Bukhari xüsusilə, ən etibarlı və ən tez-tez hədis 

köçürülmüş adamdır və həyatında, dərhal dərhal 300,000 

hədis toplayabilmiştir; Halbuki bu hədislərin səhih 

olaraq qəbul etdiyi sayı ancaq 3,700 sayılar. Yəni üzə 

98 qədərini etibarsız və ya şişirdilmiş çıxmışdır! 

146. 
Tanrı, mö’minlərin birlikdə ibadət etmələrini və 

inanclarını yaymalarını onlardan gözləyirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Matta 28:18-20.....İsa... 19. Beləliklə, gedin, 

bütün millətləri Mənim şagirdim edin; onları Ata, 

Oğul və Müqəddəs Ruh adı ilə vəftiz edin;    

2 Korinflilər 5:18.....O, Məsih vasitəsilə bizi Özü 

ilə barışdırdı və bizə barışdırma xidmətini verdi. 

1 Peter 3:15....Daxilinizdə olan ümid barəsində sizdən 

hesabat istəyən hər kəsə cavab vermək üçün hazır olun. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:33.....Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu 

(islamı) bütün dinlərin fövqündə (bütün dinlərdən 

üstün) etmək üçün Öz Peyğəmbərini doğru yolla və 

haqq dinlə göndərən Odur! 

Nahl 16:125.....İnsanları hikmətlə, gözəl öyüd-

nəsihət ilə Rəbbinin yoluna (İslama) də’vət et, 

onlarla ən gözəl surətdə  mübahisə et. 
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147. 
Müqəddəs Kitablarda mö’minlərin, fərlqli və zidd 

olan məzhəb, təriqət və dəstə grublara 

bölünmələri həvəslənrilirmi? 
Bibliya  Xeyir / Xeyir  Quarani 

1 Korinflilər 1:10......Ey qardaşlar, Rəbbimiz 

İsa Məsih naminə sizə yalvarıram: hamınız 

həmfikir olun. Qoy aranızda dəstəbazlıq olmasın, 

eyni düşüncədə və eyni ağılda birləşin. 

1 Korinflilər 3:3.....Çünki siz hələ də 

cismanisiniz. Əgər araızda qısqanclıq və 

münaqişəvarsa, onda siz cismani deyilsinizmi? Adi 

insanlar kimi həyat sürmürsünüzmü?  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:103.....Hamılıqla Allahın ipinə 

(dininə, Qur’ana) möhkəm sarılın və (firqələrə 

bölünüb bir-birinizdən) ayrılmayın! siz bir-

birinizə düşmən ikən… qardaş oldunuz. 

En’am 6:159.....Şübhəsiz ki, sənin firqə-firqə 

olub dinini parçalayanlarla heç bir əlaqən yoxdur. 

148. 
Müqəddəs Kitablarda, insanların bu dünyadakı 

həyatda sevincli və xoşbəxt olmalarına bağlı 

ayələr varmı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Qanunun Təkrarı 12:18.....Allahınız Rəbbin hüzurunda 

hansı işə əl atsanız, sevinc tapacaqsınız. 

Zəbur 32:11.....Ey salehlər… Rəbbə görə sevinin!   

Matta 5:12.....Sevinin və şadlanın! 

Romalılar 14:17.....Allahın Padşahlığı 

yeməkiçməkdən ibarət deyil, Müqəddəs Ruhda 

salehlik, sülh və sevincdən ibarətdir. 

Qalatiyalılar 5:22.....Müqəddəs Ruhun səmərəsi 

isə budur: məhəbbət, sülh, səbir, xeyirxahlıq… 

Filipililər 3:1.....qardaşlarım, Rəbdə sevinin! 

Filipililər 4:4.....Rəbdə həmişə sevinin! 

------------------------------------------------- 

Zuhruf 43:70.....Siz də, zövcələriniz də sevinc 

içində Cənnətə daxil olun!” 

Qeyd: Kur'an'da insanların dünyevi hayatı hakkında 

sevinç ve neşe ile ilgili pek fazla ayet yoktur; bu 

kelimeler özellikle cennet için kullanılmaktadır.  
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149. 
Allahın insanlara fiziki şəfə verməsiylə əlaqədar 

ayələr varmı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Çıxış 15:26.....Onun əmrlərini dinləyib bütün 

qanunlarına riayət etsəniz, Misirlilərə verdiyim 

xəstəliklərin heç birini sizə verməyəcəyəm. Çünki 

sizə şəfa verən Rəbb Mənəm». 

Zəbur 103:2-3.....2. Rəbbə alqış et, ey könlüm,  Unutma 

etdiyi yaxşılıqları: 3. Bütün xəstəliklərinə şəfa verən. 

Yeşaya 53:5.....Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq. 

Matta 4:23....İsa… hər cür naxoşluğa şəfa verirdi. 

Həvarilərin İşləri 5:15-16.....15. öz xəstələrini 

və natəmiz ruhdan əzab çəkənləri gətirərdi. 16. 

Onların hamısı şəfa tapardı. 

1 Korinflilər 12:28 & 30.....28. habelə şəfa 

ənamlarını… verdi. 30. Hamının şəfa ənamları varmı? 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Kur’an’ın kapsadığı tarihî süreç içinde 

fiziksel şifa ile ilgili hiçbir örnek yoktur.  

150. 
Mö’minlərin ibadətiylə əlagədar musiqi, rəqs və 

ilahilərin istifadə olundasını həvəsləndirən 

ayələr varmı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Qanunun Təkrarı 31:19 & 30..... 19. indi özünüz 

üçün bu ilahini yazın və israil övladlarına 

öyrədin. 30. Musa bu ilahini axıracan oxudu ki, 

bütün israil camaatı ilahinin sözlərini eşitsin. 

Zəbur 100:1..... Rəbbə alqış et, ey könlüm,  Ey 

bütün varlığım, Onun müqəddəs adına alqış et!   

Zəbur 150:1-6.....3. Sazla, tütəklə Ona həmd edin!   

Efeslilər 5:19.....Bir-birinizə məzmurlar, 

ilahilər və ruhani nəğmələr oxuyun, Rəbbə ürəkdən 

nəğmələr çalıb-oxuyun. 

Kolosselilər 3:16..... Allaha minnətdar ola-ola 

nəğmə oxuyun. 

Yaqub 5:13.....Şadlanan varmı? Qoy ilahi oxusun. 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Müqəddəs Kitabda musiqi, rəqs və ilahiler 

haqqında 450-dən çox ayə var, amma Quranda buna 

bənzər heç bir nümunə yoxdur.  

 

 



 

151. 
Allahın əsas məqsədi bir kişinin birdən artıq 

qadınla evləməsidirmi?  
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yaradılış 2:24.....kişi öz at-anasını tərk edib 

arvadına qovuşacaq və onlar bir bədən olacaq. 

Qanunun Təkrarı 17:17.....Padşah çox arvad 

almasın, yoxsa ürəyi haqq yolundan dönər. O özü 

üçün çoxlu qızıl-gümüş yığıb onu çoxaltmasın. 

Matta 19:4.....İsa… «Oxumamısınız ki, Yaradan 

başlanğıcdan “onları kiş və qadın olaraq yaratdı”». 

1 Korinflilər 7:1-4.....2. əxlaqsızlığın qabağını 

almaq üçün hər kişinin öz arvadı, hər qadının da 

öz əri olsun. 

1 Timotey 3:2.....Nəzarətçi nöqsansız, tək 

arvadlı olaraq ona sadiq, ayıq, ağıllıkamallı, 

ədəbli, qonaqpərvər olmalı, öyrətməyi bacarmalıdır. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:3.....sizə halal olan (bəyəndiyiniz) başqa 

qadınlardan iki, üç və dörd nəfərlə nikah bağlayın!  

Ahzab 33:28 & 50-52.....28. Ya Peyğəmbər! zövcələrinə 

belə de… 50. Peyğəmbərə bağışlayan hər hansı bir 

mö’min qadını – digər mö’minlərə deyil, yalnız sənə 

məxsus olmaq üzrə - sənin üçün halal etdik… Sənə 

(evlənməkdə) bir çətinlik olmasın deyə (bu 

buyurduqlarımızı sənə halal etdik). 51.  Onlardan 

(zövcələrindən) istədiyini tə’xirə salar, istədiyini 

də öz yanına ala bilərsən… sənə heç bir günah gəlməz. 

152. 
Әgər bir kişi birdən artıq qadınla evlənərsə, 

onların hamısına eyni şəkildə rəftar etməsi 

mümkündürmü? 
Bibliya  Xeyir / Xeyir  Quarani 

Qanunun Təkrarı 21:15....Əgər bir kişinin iki 

arvadı varsa, birini sevib digərini sevmirsə… 

Nehemya 13:26.....İsrail padşahı Süleyman buna 

görə günaha batmadımı?... lakin yadelli qadınlar 

onu belə, günaha saldılar. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:129.....Siz nə qədər çox istəsəniz də, heç 

vaxt arvadlar arasında ədalətlə rəftar etməyi 

bacarmazsınız.  
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153. 
Müvəqqəti evlənmə halaldırmı? (Müt’ə) 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Malaki 2:16.....İsrailin Allahı Rəbb belə deyir: 

«Mən nikahını pozub qəddarlığa bürünən adama 

nifrət edirəm. Buna görə də özünüzü gözləyin və 

xəyanət etməyin» Ordular Rəbbi deyir. 

1 Korinflilər 7:10 & 27.....10. Evli olanlara isə 

mən əmr edirəm, daha düzgün desəm, Rəbb əmr edir: 

qadın ərindən ayrılmasın. 27. Arvadınla nikahla 

bağlısansa, ondan azad olmağını arzu etmə. 

Arvadın yoxdursa, özünə arvad axtarma. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:24.....Sahib olduğunuz (cariyələr)… evlənmək 

üçün sizə halal edildi. İstifadə (müt’ə) etdiyiniz 

qadınların mehrlərini lazımi qaydada verin! Mehr 

müəyyən edildikdən sonra aranızda razılaşdığınız 

şeydən ötrü sizə heç bir günah yazılmaz.  

Ahzab 33:21 & 28.....21. Həqiqətən, Allahın Rəsulu 

Allaha, qiyamət gününə ümid bəsləyənlər və Allahı çox 

zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir! 28. Ya Peyğəmbər! 

zövcələrinə belə de: “Əgər siz dünya həyatını və onun 

dəbdəbəsini istəyirsinizsə, gəlin sizə talaq 

haqqınızı verim və gözəl bir tərzdə boşayım! 

154. 
Müqəddəs Kitablarda zövcələr öz ərləri tərəfindən 

cinsi obyekt olaraq görünürlərmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1 Peter 3:7.....Sizinlə birlikdə Allahın lütf etdiyi 

həyatı irs olaraq aldıqlarına görə onlara hörmət 

göstərin ki, dualarınıza maneçilik törədilməsin.  

Efeslilər 5:25.....Ey ərlər, Məsih imanlılar 

cəmiyyətini sevib onun uğrunda Özünü fəda etdiyi 

kimi siz də arvadlarınızı sevin. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:223.....(Ey mö’minlər!) Qadınlarınız 

sizin tarlanızdır. İstədiyiniz vaxtda öz 

tarlanıza gəlin! İman gətirənlərə müjdə ver! 

Al-i İmran 3:14.....Qadınlar… mal-qara və əkin 

yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər 

insanlara gözəl göstərilmişdir.  

Qeyd: Ayrıca Hədisə baxın: Bukhari 6:51.  
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155. 
Evli bir kişinin, qız kölələr alaraq onlarla 

yatması halaldırmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1 Salnamələr 4:3-6.....3. Çünki Allahın iradəsinə 

görə müqəddəslik yolunuz belədir: cinsi əxlaqsızlıqdan 

qaçın, 4-5. hər biriniz Allahı tanımayan bütpərəstlər 

kimi şəhvət və ehtirasla deyil, müqəddəslik və 

hörmətlə arvad almağı öyrənin, 6. heç kim haqsızlıq 

edib bacı-qardaşını istismar etməsin. Çünki əvvəlcə 

sizə dediyimiz və xəbərdarlıq etdiyimiz kimi, Rəbb 

bütün bunlara görə qisas alacaq. 

1 Korinflilər 7:23.....Qoy hər kəs çağırış aldığı 

vaxt nə vəziyyətdə idisə, elə də qalsın. 

------------------------------------------------- 

Mu’minun 23:5-6.....5. O kəslər ki, ayıb yerlərini 

(zinadan) qoruyub saxlayarlar; 6. Ancaq zövcələri və 

cariyələri istisna olmaqla. Onlar (zövcələri və 

cariyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötrü) qınanmazlar. 

Ma’aric 70:29-30.....29. O kəslər ki, ayıb 

yerlərini qoruyub saxlayarlar (zina etməzlər); 

30. Övrətləri və cariyələri istisna olmaqla. 

(Onlarla yaxınlıq etməyə görə) əsla qınanmazlar. 

156. 
Qadınların evdən kənarda olanda bir örtük 

örtmələri məcburidirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1 Korinflilər 11:15.....qadının saçlarının uzun 

olması isə onun üçün şərəf olduğunu öyrətmir? 

Çünki qadına saç örtük kimi verilib. 

Qalatiyalılar 5:1.....Məsih azad olmağımız üçün 

bizi azad etdi. Ona görə də möhkəm duruni və 

yenidən köləlik boyunduruğuna tabe olmayın. 

------------------------------------------------- 

Nur 24:30-31.....30. Müminlere söyle: ‘Gözlerini 

(harama bakmaktan) sakınsınlar… Süslerini 

göstermesinler... 31. Baş örtülerini yakalarının 

üzerine koy(up boyunlarını ört)sünler. Süslerini 

kimseye göstermesinler.  Yalnız kocalarına... 

Ahzab 33:59.....Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, 

qızlarına və mö’minlərin övrətlərinə de ki, 

örtüklərini örtsünlər. 
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157. 
Müqəddəs Kitablarda kişilərin və qadınların 

hüquqları eynidirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

2 Salnamələr 19:7.....indi sizin üzərinizdə Rəbb 

qorxusu olsun. Ehtiyat edin, çünki Allahımız Rəbdə 

haqsızlıq, tərəfkeşlik, rüşvətxorluq yoxdur»… 

Romalılar 2:11....Çünki Allah insanlar arasında 

tərəfkeşlik etməz. 

Qalatiyalılar 2:6 & 28.....6. Allah insanlara 

tərəfkeşlik etməz. 28. Artıq Yəhudi ilə Yunan, 

qulla azad, kişi ilə qadın arasında fərq yoxdur. 

Yaqub 2:9.....Amma əgər insanlar arasında 

tərəfkeşlik edirsinizsə, günah etmiş olursunuz. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:228 & 282.....228. Ancaq kişilər onlardan 

bir dərəcə üstündürlər. 282. Öz adamlarınızdan iki 

kişini də şahid tutun! Əgər iki kişi olmazsa, 

razı olduğunuz bir kişi ilə iki qadının şəhadəti 

kifayətdir.  

Nisa 4:176.....Əgər varislər qardaş və bacılardan 

(bir qardaş, bir bacı və ya bir neçə bacı-

qardaşdan) ibarət olarsa, kişiyə (qardaşa) qadına 

(bacıya) düşən payın iki misli verilir”. 

158. 
Әrinin zövcəsini döyməsinə icazə verilirmi? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Efeslilər 5:25-29.....25. Ey ərlər, Məsih 

imanlılar cəmiyyətini sevib onun uğrunda Özünü 

fəda etdiyi kimi siz də arvadlarınızı sevin. 28. 

Ərlər də eyni şəkildə arvadlarını öz bədənləri 

kimi sevməlidirlər. Arvadını sevən özünü sevir.  

1 Peter 3:7.....Ey ərlər, siz də bunun kimi 

arvadlarınızla ədəblə, onların daha zərif 

varlıqlar olduğuna uyğun davranın. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:36 & 223.....36. Biz də (Adəmə, Həvvaya 

və Şeytana): “Bir-birinizə düşmən kəsilərək 

enin! 223. İstədiyiniz vaxtda öz tarlanıza gəlin!  

Nisa 4:34.....(Ey kişilər!) Özbaşınalıq 

etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsihət edin, 

onlardan yatağınızı ayırın və döyün!  
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159. 
Bir Xristian va ya Müsəlman, başqa inancdan 

(dindən) olan biriylə evlənə bilərmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Qanunun Təkrarı 7:1-3.....1. bir çox milləti. 2. 

Onlarla əhd bağlamayın 3. Onlarla qohum olmayın, 

oğullarına qız verib, oğullarınıza onlardan qız almayın. 

1 Korinflilər 7:27-39..... 27. Arvadın yoxdursa, 

özünə arvad axtarma. 28. Amma evlənməyin günah 

deyil. 39. Arvad əri sağ ikən onaibağlı qalır. 

Əgər əri vəfat etsə, arvad azaddır və kimə istəsə, 

ərə gedə bilər. Lakin o kişi Rəbdə olmalıdır. 

2 Korinflilər 6:14 & 17.....14. imansızlarla eyni 

boyunduruğa girməyin 17. Ona görə «aralarından 

çıxıb ayrılın» Rəbb belə deyir. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:5.....Mö’minlərin, həmçinin sizdən əvvəl 

kitab verilmişlərin (yəhudilərin və xaçpərəstlərin) 

azad və ismətli  qadınları mehrlərini verdiyiniz, 

namuslu olub zina etmədiyiniz və aşna saxlamadığınız 

təqdirdə (evlənmək üçün) sizə halaldır.  

160. 
Boşanmaq üçün icazə verilən tək səbəb zinadirmı? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Matta 19:4-11.....4. İsa… 9. Cinsi əxlaqsızlıqdan 

başqa, hər hansı bir səbəbə görə arvadını boşayıb 

başqası ilə evlənən kəs zina edir». 10. Şagirdləri 

İsaya dedilər: «Əgər ərlə arvad arasındakı münasibət 

belə isə, deməli, evlənməmək daha yaxşıdır». 11. Amma 

İsa onlara dedi: «Hər adam bu sözü qəbul edə bilməz, 

ancaq bu qabiliyyətin verildiyi adamlar qəbul edə bilər. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:229 & 232.....229. (Ric’i) talaq vermə 

(boşama) iki dəfə mümkündür, ondan sonra yaxşı 

dolanmaq (qadını yaxşı saxlamaq), ya da xoşluqla 

ayrılmaq gərəkdir. 232. Boşanmış qadınların gözləmə 

müddətləri bitərkən aralarında barışıq və 

yaxşılıqla yaşamağa razılıq olduğu zaman onların 

təkrar öz ərlərinə nikah edilməsinə mane olmayın! 

Tahrim 66:5.....Əgər o sizi boşasa, ola bilsin 

ki, Rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən daha yaxşı 

zövcələr… dul qadınlar və bakirə qızlar versin! 
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161. 
Hər mö’min Xristiyanın İsa kimi, hər mö’min 

Müsəlmanın da Məhəmməd kimi olması onun əsas 

məqsəddirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Luka 6:40.....Öğrenci öğretmeninden üsütün 

değildir, ama eğitimini tamamlayan her öğrenci 

öğretmen gibi olacaktır. 

Yəhya 14:15 & 24.....15. Əgər Məni sevirsinizsə, 

əmrlərimə riayət edəcəksiniz. 24. Eşitdiyiniz söz 

Mənim deyil, Məni göndərən Atanın sözüdür. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:31.....“Əgər siz Allahı 

sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da 

sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. 

Nisa 4:80.....Peyğəmbərə itaət edən kimsə, 

şübhəsiz ki, Allaha itaət etmiş olur. 

Ahzab 33:21..... Allahın Rəsulu… gözəl örnəkdir! 

Zukhruf 43:61 & 63.....61. (İsanın zühuru)… Mənə 

tabe olun. Bu, doğru yoldur! 63. İsa açıq-aşkar 

mö’cüzələrlə gəldiyi zaman dedi: Allahdan qorxun 

və mənə itaət edin! 

Düşmənlər və Cihad Haqqında 
162. 

Müqəddəs Kitablarda, əsas məqsəd bir dini digər 

dinlərə zorakılıqla daha üstün edərək onlara 

hâkim olmaqdırmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Luka 17:20-21.....20. İsa onlara cavab verdi: 

«Allahın Padşahlığı müşahidə ilə gəlməz. 21. 

Adamlar “bax, o buradadır” yaxud “oradadır” 

deməyəcəklər, çünki budur, Allahın Padşahlığı 

sizin daxilinizdədir». 

Romalilar 14:17.....Allahın Padşahlığı… Müqəddəs 

Ruhda salehlik, sülh və sevincdən ibarətdir. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:33.....(İslamı) bütün dinlərin fövqündə 

(bütün dinlərdən üstün) etmək üçün Öz Peyğəmbərini 

doğru yolla və haqq dinlə göndərən Odur! 

Saf 61:9.....onu (İslamı) bütün dinlərdən üstün 

etmək üçün… (Qur’an) və haqq dinlə göndərən Odur! 
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163. 
Dində, məcburiyyət və ya zorakılıq vardırmı? 

Bibliya  Xeyir / Xeyir  Quarani 

2 Timotey 2:24.....Rəbbin qulu davakar 

olmamalıdır. Əksinə, hamı ilə mülayim rəftar 

etməli, öyrətməyə qabil, səbirli olmalıdır. 

Filimon 14.....istədim ki, etdiyin yaxşılıq 

məcburi deyil, könüllü olsun. 

1 Peter 5:2.....Allahın sizə həvalə etdiyi 

sürüsünü otarın. Ona zorla yox, könüllü və Allahı 

razı salanh tərzdə, haqsız qazanca həris olmadan, 

həvəslə nəzarət edin. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:256.....Dində məcburiyyət (zorakılıq) yoxdur. 

Al-i İmrân 3:20.....Əgər təslim olarlarsa (islamı 

qəbul edərlərsə), doğru yola yönəlmiş olarlar, 

yox, əgər üz döndərərlərsə, sənin vəzifən ancaq 

(haqqı) təbliğ etməkdir.  

Kaf 50:45.....(Ya Peyğəmbər!) Sən onlara zor edən 

(onları zorla imana gətirən) deyilsən.  

Gasiye 88:21-22.....21. Sən ancaq öyüd-nəsihət 

verənsən! 22. Sən onların üzərində hakim deyilsən! 

164. 
Tanrı bugünkü mö’minləri, öz dinləri hâkim olana 

qədər digər dində olanlara qarşı müharibə və 

cihad etmək üçün cürətləndirirmi? (Cihad) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Romalılar 12:17-21.....17. Heç kimə pislik əvəzinə 

pislik etməyin. Hamının gözündə yaxşı olan işlər 

görməyə diqqət yetirin. 18. imkan daxilində 

bacardıqca bütün adamlarla sülh içində yaşayın.  

İbranilər 12:14.....Hamı ilə birlikdə sülh içində 

yaşamağa və müqəddəs olmağa can atın, çünki 

müqəddəsliyə nail olmadan heç kim Rəbbi görməyəcək. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:191-193 & 216.....191. Onları harada 

görsəniz öldürün. 193. din (ibadət) ancaq Allaha 

məxsus edilənədək onlarla vuruşun. 216. Döyüş 

(cihad) xoşunuza gəlmədiyi halda, sizə vacib edildi. 

Tevbe 9:29.....Kitab əhlindən… və haqq dini 

(islamı) qəbul etməyənlərlə zəlil vəziyyətə düşüb 

öz əlləri ilə cizyə verincəyə qədər vuruşun. 
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165. 
Әgər bir adam ana dinini deyişdirərsə, onun 

öldürülməsi lazımdırmı? (İrtidad) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

İbranilər 6:4-6.....Bir dəfə nurlanmış, səmavi 

ənamdan dadmış və Müqəddəs Ruha şərik olmuş, 5. 

Allahın xoş kəlamını və gələcək dövrün 

qüvvələrini dadmış olduqları halda 6. imandan 

dönənləri yenidən tövbə edəcək vəziyyətinə 

gətirmək mümkün deyil. Çünki özləri Allahın 

Oğlunu yenidən çarmıxa çəkib rüsvay edirlər. 

İbranilər 10:26-30.....26. Həqiqəti dərk edib qəbul 

edəndən sonra qəsdən günah etməkdə davam etsək, 

artıq günah üçün qurban qalmır 30. Çünki «Qisas 

Mənimdir, əvəzini Mən verəcəyəm» və yenə də «Rəbb 

Öz xalqını mühakimə edəcək» deyəni tanıyırıq.  

------------------------------------------------- 

Nisa 4:89.....Əgər onlardan üz çevirsələr, onları 

harada görsəniz, tutub öldürün. 
Qeyd: Bu hədislər dindən dönmüş birinin 

öldürülməsini dəstəkləməkdədir: Baxın. Bukhari 

9:84:57; Bukhari 4:56: 808; Bukhari 9:84:58.  

166. 
Bir mö’min bəzən öz həyat yoldaşı, ailə və 

dostlarına qarşı müharibə etmək məcburiyyətində 

ola bilərmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1 Korinflilər 7:13-16.....13 Bir arvadın iman 

etməyən əri varsa və əri onunla yaşamağa razıdırsa, 

qoy arvadı ondan boşanmasın. 14. Çünki iman etməmiş 

ər arvadı vasitəsilə təqdis olunur və iman etməmiş 

arvad imanlı əri vasitəsilə təqdis olunur.  

------------------------------------------------- 

Mucadile 58:22.....Allaha və axirət gününə inanan 

heç bir tayfanın Allah və Onun Peyğəmbəri 

əleyhinə çıxanlarla – öz ataları, oğulları, 

qardaşları, yaxın qohumları olsalar belə - 

dostluq etdiyini görməzsən. 

Teğabun 64:14-15.....14. Ey iman gətirənlər! 

Şübhəsiz ki, zövcələrinizdən və övladınızdan sizə 

düşmən olanlar vardır. 15. Həqiqətən… oğul-

uşağınız (sizin üçün) ancaq bir imtahandır. 
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167. 
Allah bugünkü mö’minlərdən, öz vicdanlarının 

əleyhinə olduğu halda digər dinlərdəki insanları 

öldürmələrini istəyirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Həvarilərin İşləri 24:16.....Bu məqsədlə mən 

istər Allah, istərsə də insanların qarşısında hər 

zaman vicdanımın təmiz olması üçün çalışıram. 
1 Timotey 1:5..... Bu əmrin məqsədi pak ürəkdən, 
təmiz vicdandan və riyasız imandan gələn məhəbbətdir. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:216.....Döyüş (cihad) xoşunuza gəlmədiyi 

halda, sizə vacib edildi. Bə’zən xoşlamadığınız 

bir şey sizin üçün xeyirli, bə’zən də 

xoşladığınız bir şey sizin üçün zərərli ola 

bilər. (Onu) Allah bilir, siz bilməzsiniz. 
Enfal 8:17.....(Ey mö’minlər Bədrdə) onları 

(kafirləri) siz öldürmədiniz, Allah öldürdü. 

Atdığın zaman sən atmadın, Allah atdı. Allah 

bununla mö’minləri (qənimət əldə etmək və zəfər 

çalmaq üçün) yaxşı bir imtahandan keçirtdi. 

168. 
Digər inancdaki imanlılarla mübahisə və müharibə 

etmək yaxşı bir şey olaraq qəbul edilirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Qalatiyalılar 5:19-21....19. Cismani təbiətin 

əməlləri isə bəllidir. Bunlar… 20. düşmənçilik, 

münaqişə... 21. xəbərdarlıq edirəm ki, bunları 

edənlər Allahın Padşahlığını irs almayacaqlar. 

Yaqub 4:1 & 8.....1. çəkişmələrin kökü… Bədənlərinizin… 

ehtiraslarınızdan deyilmi? 8. Ey günahkarlar… 

------------------------------------------------- 

Tebve 9:41.....Ey mö’minlər!) Ağırlı-yüngüllü 

(qocalı-cavanlı, atlı-piyada, güclü-gücsüz, 

dövlətli-kasıb) hamınız cihada çıxıb malınız və 

canınızla Allah yolunda vuruşun! Bilsəniz bu 

sizin üçün nə qədər xeyirlidir! 

Ankebut 29:6.....Cihad edən ancaq özü üçün cihad 

edər (cihadın savabı onun özünə yetişər).  

Saf 61:11.....Allah yolunda malınız və canınızla 

vuruşasınız (cihad edəsiniz). Bilsəniz, bu sizin 

üçün nə qədər xeyirlidir! 
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169. 
İslamiyyəti təbliğ etmək üçün Məhəmmədin 

başlatdığı dini müharibələr Allah tərəfindən 

təsdiq edilmişdirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yəhya 18:36.....İsa cavab verdi: «Mənim Padşahlığım 

bu dünyadan deyil. Əgər Mənim Padşahlığım bu 

dünyadan olsaydı, xidmətçilərim Yəhudi 

başçılarına təslim edilməməyim üçün döyüşərdi, 

amma indi Mənim Padşahlığım buradan deyil». 

------------------------------------------------- 

Qeyd:   Qeyd: Muhammad'ın başlatdığı döyüşlər:  

1. Bədir: (March 624) Al-i İmran 3:13 & 123 Ənfal 

8: 5-19 & 41-44. 2. Uhud: (March 625) Al-i İmran 

3: 121-122, 140 & 165-172. 3. Xəndək: (627) Əhzab 

33: 9-12 & 25-27. 4. Hudeybiyə: (March 628) Fəth 

48: 1-3 & 22-27. 5. Muta: (629) Bəqərə 2: 191-

193. 6. Huneyn: (630) Tövbə 9: 25-27. 7. Təbuk: 

(630) Tövbə 9: 38-40, 42-52, 65-66, 81-83, 86-87, 

90, 93, 117. 8. Mekka: (630) Tövbə 9:12; Qəsəs 

28:85; Saf 61:13 & Nəsr 110: 1-3.  

170. 
Müqəddəs Kitablarda, əhli kitabın mö’minlərinə 

qarşı müharibə etmek əmr edilirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Romalılar 12:18.....İmkan daxilində bacardıqca 

bütün adamlarla sülh içində yaşayın. 
1 Peter 3:13-17.....13. Əgər yaxşılıq etməyə səy 

göstərsəniz, sizə kim pislik edər? 14. Amma salehlik 

uğrunda əzab çəksəniz belə, siz bəxtiyarsınız. İnsanların 

hədə-qorxu gəlməsindən qorxmayın və lərzəyə düşməyin. 

16. Vicdanınızı təmiz tutaraq bunu həlimliklə və 

ehtiramla edin ki, Məsihdə olan yaxşı davranışınızı 

təhqir edənlər sizə atdıqları böhtandan utansınlar.  

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:29.....Kitab əhlindən Allaha… və haqq dini 

(islamı) qəbul etməyənlərlə zəlil vəziyyətə düşüb 

öz əlləri ilə cizyə verincəyə qədər vuruşun. 

Ahzab 33:26.....Allah kitab əhlindən onlara kömək 

edənlərin ürəklərinə qorxu salıb onları öz 

qalalarından endirdi. Siz onların bir qismini 

öldürür, bir qismini də əsir alırdınız. 
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171. 
Müqəddəs Kitablar, bügünkü mö’minləri müharibə və 

cihad üçün cürətləndirirmi? (Cihad) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Efeslilər 6:12.....Çünki mübarizəmiz qandan və ətdən 

ibarət olan insanlara qarşı deyil, şər başçılarına və 

hakim olanlara, bu qaranlıq dünyanın hökmranlarına, 

səmadakı ruhani şər qüvvələrə qarşıdır. 

1 Timotey 2:2.....Hər şeydən əvvəl xahiş edirəm: 

möminlik və ləyaqətlə sakit və rahat ömür 

sürməyimiz üçün, bütün insanlar, o cümlədən, 

padşahlar və hakimiyyət sahibi olanların hamısı 

üçün yalvarış, dua, vəsatət və şükürlər edilsin. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:76-77.....76. İman gətirənlər Allah yolunda, 

kafir olanlar isə Şeytan yolunda vuruşurlar. 77. 

qorxuya düşərək: “Ey Rəbbimiz! Cihad etməyi nə üçün 

bizə vacib etdin, nə olardı ki, bizi yaxın zamana 

qədər yubandıraydın!” – dedilər. Onlara söylə: 

”Dünyanın ləzzəti və faydası azdır, lakin 

müttəqilər üçün axirət daha xeyirlidir. 

172. 
Bügünkü mö’minləri, başqa dinə mənsub olanlardan 

onların mallarını oğurlayaraq, onları soymaqa 

cürətləndirən ayələr varmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yaradılış 14:23.....23. sənin nə bir ipini, nə də 

bir çarıq bağını götürürəm, ta deməyəsən ki, mən 

İbramı varlandırdım. 

Çıxış 20:15 & 17.....15. Oğurluq etmə. 17. Heç kimin 

evinə tamah salma. Heç kimin arvadına, quluna, 

qarabaşına, öküzünə, eşşəyinə – heç bir şeyinə 

tamah salma». 

Efeslilər 4:27-28.....27. İblisə yer verməyin. 

28. Oğurluq edən artıq oğurluq etməsin, əksinə, 

zəhmət çəkib öz əlləri ilə yaxşı əməl etsin ki, 

ehtiyacı olanlarla bölüşdürməyə bir şeyi olsun. 

------------------------------------------------- 

Enfal 8:1 & 41.....1. De: “Qənimətlər Allahın və 

Peyğəmbərinindir. 41. bilin ki, ələ keçirdiyiniz 

hər hansı qənimətin beşdə biri Allahın, 

Peyğəmbərin… Allah hər şeyə qadirdir! 
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173. 
Bügünkü mö’minlər üçün, düşmənlərə dəhşət vermək və 

onlara qarşı əzazil olmağa icazə verən ayələr varmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yeremya 22:3......Rəbb belə deyir: “Ədalət və salehliklə 

rəftar edin. Məzlumu zalımın əlindən qurtarın. 

Qəribə, yetimə və dul qadına haqsızlıq etməyin, 

zorakılıq etməyin, bu yerdə günahsız qan tökməyin. 

Matta 5:44.....Mənsə sizə deyirəm ki, düşmənlərinizi 

sevin, sizi təqib edənlər üçün dua edin. 

2 Timotey 2:23-26..... 24. Rəbbin qulu davakar 
olmamalıdır. Əksinə, hamı ilə mülayim rəftar 

etməli, öyrətməyə qabil, səbirli olmalıdır. 25. 

Ona qarşı olanları həlimliklə tərbiyə etməlidir.  

------------------------------------------------- 

A’raf 7:4.....Biz neçə-neçə məmləkətləri məhv 

etdik. Əzabımız onlara  gecə (yatarkən), yaxud 

günün günorta çağı (istirahət edərkən) gəldi. 

Enfal 8:67.....Heç bir peyğəmbərə yer üzündə  

öldürməyənə qədər əsirləri özünə mal etmək yaramaz. 

174. 
Bügünkü mö’minlərin, intiqam almaları doğrudurmu? 

(Gözə göz, dişə diş / Qisas) 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Matta 5:39..... Mənsə sizə deyirəm ki, pis adama 
qarşı durma. Əksinə, sağ üzünə şillə vurana o 

birini də çevir. 

Romalılar 12:19-21.....19. Ey sevimlilər, heç kəsdən 

qisas almayın, Allahın qəzəbinə yer verin. Çünki 

yazılıb ki, Rəbb belə deyir: «Qisas Mənimdir, əvəzini 

Mən verəcəyəm». 20. Əksinə, «düşmənin acdırsa, onu 

yedizdir, susuzdursa, ona su ver.». 21. Pislik sənə 

üstün gəlməsin, pisliyə yaxşılıqla qalib gəl. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:194.....Hörmətlər qarşılıqlıdır. Sizə 

qarşı həddini aşanlara siz də həmim ölçüdə həddi 

aşın (cavab verin). 
Şura 42:40-41.....40. Hər hansı bir pisliyin cəzası onun 

özü kimi bir pislikdir. Bununla belə hər kəs (pislik 

edəni) bağışlasa və (onunla) barışsa, onun mükafatı 

Allaha aiddir. 41. Zülmə mə’ruz qaldıqdan sonra (həddi 
aşmadan) əvəzini çıxanlara heç bir cəza verilməz. 
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175. 
Müqəddəs Allah, günahkar insan öz əliylə intiqam 

almasını və başqasını cəzalandırmasını istəyirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Qanunun Təkrarı 32:35-36....35. Qisas Mənimdir, 

əvəzini Mən verəcəyəm. 36. Rəbb Öz xalqını 

mühakimə edəcək. 

Romalılar 2:1.....Beləliklə, sən ey başqasını 

mühakimə edən adam, kim olursansa-ol, sən də 

üzrsüzsən. Çünki başqasını mühakimə edərkən özünü 

də məhkum edirsən. Ona görə ki başqasını mühakimə 

etdiyin halda özün də həmin işləri görürsən. 

Romalılar 12:14 & 17.....14. Sizi təqib edənlərə 

xeyir-dua verin; lənət yox, xeyir-dua verin. 17. 

Heç kimə pislik əvəzinə pislik etməyin.  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:178.....Ey iman gətirənlər! (Qəsdən) 

öldürülən şəxsdən sizin üçün qisas almaq hökmü 

qərara alındı (vacib oldu).  

Maide 5:45.....Biz (Tövratda İsrail oğullarına) 

yazıb hökm etdik ki, canın qisası can, gözün 

qisası göz, burununku burun, qulağınkı qulaq, 

dişinki diş və yaralarınkı yaralardır. 

176. 
Müqəddəs Allah, mö’minlərin öz düşmənlərinə lənət 

etmələri üçün, onları cürətləndirərmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Luka 6:27.....Amma sizə deyirəm, ey Məni 

dinləyənlər: düşmənlərinizi sevin, sizə nifrət 

edənlərə yaxşılıq edin. 

Yaqub 3:10.....Alqış və lənət eyni ağızdan çıxır. 

Qardaşlarım, bu belə olmamalıdır. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:159.....doğru yol göstərən ayələrimizi 

gizlədən kimsələr Allahın lə’nətinə düçar olar və 

bütün lə’nət edə bilənlər də onlara lə’nət oxuyar. 

Al-i İmrân 3:61.....“Gəlin biz də oğlanlarımızı, 

siz də oğlanlarınızı; biz də qadınlarımızı, siz 

də qadınlarınızı; biz də özümüzü, siz də özünüzü  

çağıraq! Sonra (Allaha) dua edib yalançılara 

Allahın lə’nət etməsini diləyək!” 
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177. 
Yəhudilər, Allah tərəfindən lənətlənmiş bir xalq 

olaraq hesab olunurmu? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Saylar 22:6 & 12.....6. Xahiş edirəm, indi gəl, mənim 

xeyrimə bu xalqa lənət oxu, çünki onlar məndən 

güclüdür. 12. Allah Bilama dedi: «O adamlarla getmə, 

o xalqa lənət etmə, çünki xeyir-dualı xalqdır». 

Yeremya 31:37.....Rəbb belə deyir: «Əgər yuxarıda 

göylər ölçülə bilsə, aşağıda yerin təməlləri üzə 

çıxarıla bilsə, Mən də onda bütün etdikləri 

işlərdən ötrü bütün İsrail nəslini rədd edərəm» 

Rəbb belə bəyan edir. 

Yəhya 4:22.....İsa… Çünki xilas Yəhudilərdəndir. 

Romalılar 11:1-2.....1. Beləliklə, soruşuram: 

məgər Allah Öz xalqını rədd etdi? Əsla! 2. Allah 

qabaqcadan tanıdığı Öz xalqını rədd etmədi.  

------------------------------------------------ 

Nisa 5:13 & 64.....13. Sonra əhdlərini pozduqları 

üçün onları lə’nətlədik və ürəklərini 

sərtləşdirdik. 64. Yəhudilər dedilər: “Allahın 

əli bağlıdır!” Bu dedikləri sözə görə onların öz 

əlləri bağlandı və lə’nətə gəldilər. 

178. 
Müharibə etmək istəyənlər, müharibə etmək 

istəməyənlərdən daha yaxşı hesab olurnurlarmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1 Şamuel 30:22-25.....23. Amma Davud onlara belə 

dedi: «Xeyr, qardaşlarım! Rəbbin bizə verdiyi 

şeylərlə belə etməyəcəksiniz. Bizi qoruyan Rəbdir və 

üstümüzə gələn basqınçıları O bizə təslim etdi. 24. 

döyüşə gedənin payı nə qədərdirsə, yüklərin yanında 

qalanın da payı o qədər olacaq, bərabər bölünəcək».  

------------------------------------------------- 

Nisa 4:95.....Zərər çəkmədən əyləşən mö’minlərlə 

Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edən 

(vuruşan) kimsələr bir olmazlar. Allah malları və 

canları ilə vuruşanları əyləşənlərdən (cihada 

getməyənlərdən) dərəcə e’tibarilə üstün tutdu. 

Tevbe 9:20.....İman gətirib hicrət edənləri, 

Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanları 

Allah yanında ən yüksək dərəcələr gözləyir. 
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179. 
Müqəddəs Kitablarda, müharibə və cihad etmək 

istəməyənlərə, cəhənnəm vəd edip, cihad edənlərin 

ölən kimi cənnətə gedəcəklərini vəd edərək, 

insanları cihad üçün cürətləndirən ayələr varmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yaqub 1:20.....Çünki insanın qəzəbi Allahın 

salehliyini hasil etmir. 
Yaqub 4:2 & 8.....2. adam öldürürsünüz. 8. Ey 

günahkarlar, əllərinizi paklayın! 

------------------------------------------------- 

Enfal 8:16.....Təkrar döyüş üçün bir tərəfə 

çəkilən və ya  başqa bir dəstəyə qoşulan istisna 

edilməklə, kim belə bir gündə düşmənə arxa 

çevirib qaçarsa, sözsüz ki, Allahın qəzəbinə 

uğramış olar. Onun məskəni Cəhənnəmdir. 

Fatih 48:16.....“Siz çox güclü bir qövmlə vuruşmağa 

çağırılacaqsınız. Siz onlarla vuruşacaqsınız, ya da 

onlar dönüb müsəlman olacaqlar (döyüşə ehtiyac 

qalmayacaqdır). Əgər itaət etsəniz, Allah sizə gözəl 

bir mükafat verər. Yox, əgər əvvəldə olduğu kimi üz 

çevirsəniz, sizə ağrılı-acılı bir əzab verər”. 

Tarixi Hadisələr Haqqında 
180. 

Allah dünyanı yaratdıqdan sonra, insanlara nümunə 

olsun deyə yeddinci gün istirahət etdimi? (Şənbə 

günü / Şabbat) 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Çıxış 20:8-11.....8. Şənbə gününü yadda saxlayıb 

təqdis et. 9. Altı gün çalışıb bütün işlərini gör. 10. 

Lakin yeddinci gün Allahın Rəbbin Şənbə günüdür. Bu 

gün sən, oğlun, qızın, qulun, qarabaşın, heyvanların, 

yanında qalan yadelli də heç bir iş görməsin. 

İbranilər 4:4 & 9.....4. Çünki bir yerdə yeddinci 

gün barəsində belə deyib: «Allah bütün gördüyü 

işlərdən ayrılıb yeddinci gün istirahət etdi». 9. 

Beləcə Allahın xalqı üçün hələ də bir istirahət qalır. 

------------------------------------------------- 

Kaf 50:38.....And olsun ki, Biz göyləri, yeri və 

onların arasında olanları altı gündə yaratdıq və 

Bizə heç bir yorğunluq da üz vermədi. 
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181. 
Tanrı insanları öz surətində və bənzərindəmi 

yaratdı? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yaradılış 1:27.....Allah insanı Öz surətində 

yaratdı, Allahın surətində yaratdı, onları kişi 

və qadın olaraq yaratdı. 

1 Korinflilər 11:7-9.....7. Beləliklə, kişiyə 

Allahın surəti və izzəti olduğuna görə başını 

örtmək olmaz. Qadınsa kişinin izzətidir. 8.  Çünki 

kişi qadından yox, qadın kişidən yarandı. 9. Kişi 

qadın üçün yox, qadın kişi üçün yaradıldı. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:28.....Allah istər ki, üzərinizdə olanı 

(ağırlığı) yüngülləşdirsin, çünki insan zəif 

yaradılmışdır. 

İbrahim 14:34.....Həqiqətən, insan çox zalım, həm 

də çox nankordur. 

Şura 42:11.....(Allah) sizin üçün özünüzdən (öz 

cinsinizdən) zövcələr, heyvanlardan da ciftlər 

yaratmışdır. O sizi bu minvalla çoxaldır. Ona 

bənzər heç bir şey yoxdur. 

Asr 103:2......İnsan ziyan içindədir? 

182. 
Allah Adəm və Həvvanı bağdan qovduğu zaman artıq 

kişi və qadın arasında düşmanlıq olacağını 

demişdirmi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yaradılış 3:13-15.....13 Rəbb Allah qadına dedi: 

«Sən niyə belə etdin?» Qadın dedi: «İlan məni 

yoldan çıxartdı, mən də yedim». 15. Mən səninlə 

qadın arasına, Sənin balanla onun övladı arasına 

düşmənçilik salıram. Bu övlad sənin başından 

vuracaq, sən də onu dabanından sancacaqsan». 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:24.....(Allah) buyurdu: “Bir-birinizə düşmən 

olaraq (Cənnətdən yer üzünə) enin! Yerdə sizin üçün 

bir müddət (əcəliniz çatana qədər) sığınacaq və 

dolanacaq (yaşayış vasitələri) vardır”. 

Taha 20:123.....(Allah Adəmə və Həvvaya) belə 

buyurdu: “Bir-birinizə düşmən kəsilərək hamınız 

oradan (Cənnətdən yerə) enin. 
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183. 
Daşqında, Nuhun bir oğlu boğulduqdan sonra, Nuhun 

gəmisi Cudi dağındamı dayandı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yaradılış 6:7:7, 8:4 & 10:1.....7:7  Nuh, onun 

arvadı, oğulları və gəlinləri daşqından qurtarmaq 

üçün birlikdə gəmiyə mindilər.  8:4 Yeddinci ayın on 

yeddinci günü gəmi Ararat dağlarında dayandı. 10:1 

Nuhun oğulları Sam, Ham və Yafəsin nəsil tarixçəsi 

belədir. Daşqından sonra onların oğulları oldu. 

1 Peter 3:20.....Bunlar bir vaxtlar, Allah Nuhun 

gəmi düzəltdiyi dövrdə səbirlə gözlədiyi vaxt 

itaətsiz idi. O gəmidə isə az adam, başqa sözlə, 

səkkiz nəfər sudan sağ-salamat çıxdı. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:42-44.....42. Nuh (gəmidən) aralı olan oğlunu 

(Kən’anı) haraylayıb dedi: “Oğlum! Bizimlə birlikdə 

gəmiyə min, kafirlərdən olma!” 43. (Oğlu ona)… “Mən 

bir dağa sığınaram, o da məni sudan qoruyar”… 

Nəhayət, dalğa ata ilə oğulun arasına girib onları 

bir-birindən ayırdı və o da suda boğulanlardan oldu. 

44. Su çəkildi. Gəmi Cudi dağı üzərində oturdu. 

184. 
Tanrı, bütün bərəkətlərin İsmail vasitəsiylə deyil,  

xüsusən İbrahimin oğlu İshaq tərəfindən gələcəyini 

demişdirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yaradılış 16:11-12.....11.İsmail… 12. O, insanlar 

arasında vəhşi eşşək kimi olacaq…  

Yaradılış 17:18-19.....18. Sonra İbrahim Allaha 

dedi: «Kaş ki İsmail Sənin önündə xeyir-dua alaydı!» 

19. Allah isə dedi: «Xeyr, arvadın Sara sənə bir 

oğul doğacaq və adını İshaq qoyacaqsan. Onunla və 

ondan sonrakı nəsli ilə əhdimi əbədi olaraq davam 

etdirəcəyəm. 21. Əhdimi isə gələn il bu vaxt Saranın 

sənə doğacağı İshaqla saxlayacağam». 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:163.....vəhy göndərdik. Biz İbrahimə, 

İsmailə, İshaqa… Biz Davuda da Zəburu verdik. 

Meryem 19:54.....İsmaili də yada sal! O öz 

və’dinə sadiq və (Bizim tərəfimizdən öz ümmətinə 

göndərilmiş) bir elçi, bir peyğəmbər idi. 
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185. 
Həzrəti İbrahim Məkkəyə gedərək orada Tanrıya 

qurban təqdim etdimi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1. Ur’dan (Tek. 11:31; Elc. İş. 7: 2-4) 2. Haran'a 

(Tek. 12: 1-4; Elc. İş. 7: 4) 3. Şam’a (Tek. 15: 2). 

4. Şekem’ə (Tek. 12: 6, 7). 5. Bethel'e. (Tek. 12: 

8). 6. Misir’ə. (Tek. 12: 9-20). 7. Bethel'e. (Tek. 

13: 1-9) 8. Hebron'a. (Tek. 13: 10-18) 9. Dan’a. 

(Tek. 14: 1-14) 10. Hobah'a. (Tek. 14:15, 16). 11. 

Salem'de. (Tek. 14: 17-21). 12. Cenub'a. (Tek. 15: 

1-21; 17: 1-27, Tek. 16) 13. Gerar'a. (Tek. 20: 1-18). 

14. Beersheba'ya. (Tek. 21: 1-34). 15. Moriah'ya. 

(Tek. 22: 1-18). 16. Hebron'a. (Tek. 23: 1-20).  

------------------------------------------------- 

Hac 22:26.....Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə 

Kə’bənin yerini bildirib…  

Qeyd: Kitab-ı Müqəddəsə görə İbrahim Məkkəyə heç 

getməmişdir. İbrahimin səfərləri müəyyən yerlərdən 

keçmişdir və Hebron'da 175 yaşındaykən ölmüşdür.  

186. 
İbrahim Tanrıya qanuni olan oğlu İshaqı qurban 

etməyə hazır idi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Yaradılış 22:1-13.....2. Allah dedi: «Sevdiyin 

yeganə oğlunu – İshaqı götürüb Moriya torpağına 

get. Orada sənə göstərəcəyim bir dağda oğlunu 

yandırma qurbanı olaraq təqdim et». 

------------------------------------------------- 

Saffat 37:100-107.....102. (İbrahim) dedi: “Oğlum! 

Yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax gör (bu 

barədə) nə fikirləşirsən!” O dedi: “Atacan! Sənə nə 

əmr olunursa, onu da et. İnşallah, mənim səbirlilərdən 

olduğumu görəcəksən!” 103. Onların hər ikisi (Allahın 

əmrinə) təslim olduğu və (İbrahim İsmaili qurban 

kəsmək üçün) üzüstə yerə yıxdığı zaman Biz ona böyük 

bir qurbanlıq. 105. Artıq sən rö’yanın düzgünlüyünü. 

(Allah tərəfindən olduğunu) təsdiq etdin!” 106. 

Şübhəsiz ki, bu, açıq-aydın bir imtahan idi. 107. 

(Habilin qurbanlıq qoçunu) əvəz verdik. 

Qeyd: Quranda, İbrahim hansı oğulunu qurban 

edəcəkdi göstərilmir.  
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187. 
İbrahimin oğlu İsmail, peyğəmbər hesab olunurmu? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Yaradılış 16:7-15.....8. Həcər… 11. Rəbbin mələyi 

ona dedi: «Bax sən hamiləsən, Bir oğul 

doğacaqsan. Onun adını İsmail qoyarsan… 12. O, 

insanlar arasında vəhşi eşşək kimi olacaq: O 

hamıya, Hamı isə ona qarşı çıxacaq… 

Qalatiyalılar 4:22-31.....22. İbrahimin iki oğlu 

olduğu yazılmışdır. Bir oğlu cariyədən, o biri oğlu 

isə azad qadından doğulmuşdu. 31. Buna görə, qardaşlar, 

biz cariyənin deyil, azad qadının övladlarıyıq. 

------------------------------------------------ 

Nisa 4:163.....Biz İbrahimə, İsmailə, İshaqa, 

Yə’quba və onun övladlarına, İsaya, Əyyuba, 

Yunisa, Haruna və Süleymana da vəhy göndərdik. 

Biz Davuda da Zəburu verdik. 

Meryem 19:54.....İsmaili də yada sal! O öz 

və’dinə sadiq və (Bizim tərəfimizdən öz ümmətinə 

göndərilmiş) bir elçi, bir peyğəmbər idi. 

188. 
Bütlərə sitayiş etmədiyi üçün, alova atılan 

İbrahim idimi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Daniel 3:19-20.....19. O zaman Navuxodonosor bərk 

qəzəbləndi və Şadraka, Meşaka, Aved-Neqoya qarşı 

siması dəyişdi. O əmr etdi ki, sobanı adətən 

qızdırdıqlarından yeddi dəfə artıq qızdırsınlar. 20. 

Ordusunun ən güclü əsgərlərinə əmr etdi ki, 

Şadrakın, Meşakın və Aved-Neqonun əl-qolunu bağlayıb 

onları odla qızmış sobaya atsınlar. 

------------------------------------------------- 

Enbiya 21:51-71.....62. “Ya İbrahim! Tanrılarımızı 

sənmi bu günə saldın?” - deyə soruşdular. 66. “Elə 

isə Allahı qoyub sizə heç bir xeyir və zərər verə 

bilməyən bütlərəmi ibadət edirsiniz? 68. belə dedilər: 

“Əgər bir iş görəcəksinizsə, onu (İbrahimi) yandırın 

və tanrılarınıza kömək edin!” 69. Biz də: “Ey atəş! 

İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol! – deyə buyurduq. 

Qeyd: Müqəddəs Kitaba görə, bütlərə tapınmadı 

üçün atəşə atılmış olan İbrahim deyildi; Sadra, 

iş və Abed-nego atəşə atılmışdır.  
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189. 
Musa Tanrının izzətini görmək istədiyi zaman, 

Tanrı ona Onu(Tanrını) arxa tərəfini, insan 

şəklində görməsinə icazə verdimi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Çıxış 33:18-23.....18. Musa dedi: «İzzətini mənə 

göstər». 20. Sonra O davam etdi: «Özümü isə görə 

bilməzsən, çünki Məni görən adam sağ qalmaz». 21. 

Sonra Rəbb dedi: «Budur, Mənim yanımda yer var, 

elə burada, bu qayanın üstündə dur. 22. İzzətim 

keçəndə səni qayadakı bir yarığa qoyacağam; Mən 

keçənə qədər səni əlimlə örtəcəyəm. 23. Sonra əlimi 

səndən çəkəcəyəm və sən Məni arxadan görəcəksən, amma 

üzümü görməyəcəksən». 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:143..... Musa tə’yin etdiyimiz vaxtda 

(Tur-i Sinaya) gəldikdə Rəbbi onunla (arada heç 

bir vasitə olmadan) danışdı. (Musa: ) “Ey Rəbbim! 

Özünü (camalını) mənə göstər. Sənə baxım!” – 

dedi. Allah: “Sən Məni əsla görə bilməzsən. Lakin 

(bu) dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən də 

Məni görə bilərsən”, - buyurdu. Rəbbi dağa 

təcəlli etdikdə onu parça-parça etdi. 

190. 
Haman, Firov və Musa ilə eyni dövrdəmi yaşadı? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Çıxış 2:9-10.....9. Fironun qızı ona dedi: «Bu 

körpəni götürüb mənim üçün əmizdir, sənə bunun 

haqqını verərəm». Qadın körpəni götürüb əmizdirdi. 

10. Uşaq böyüdü və qadın onu firon qızının yanına 

apardı. Fironun qızı uşağı oğulluğa götürdü. O, 

uşağın adını Musa qoyub dedi: «Oğlanı sudan 

çıxartdığım üçün ona bu adı qoydum».  

------------------------------------------------- 

Ankebut 29:39.....Biz Qarunu da, Fir’onu da, 

Hamanı da (məhv etdik). Musa onların yanına açıq-

aydın dəlillərlə gəldi. 

Qeyd: Qurana görə, Haman, Musanın dövrü (e.ə. 1445 

- 1410) içində yaşamışdır; ancaq Kitab-ı Müqəddəsə 

görə Haman kıraliçe Eşteri və Kral Ahaşveroş'un 

zamanında (e.ə. 486 - 465) yaşamışdır. Yəni, Haman, 

Musadan min il sonra yaşamışdır!  
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191. 
Tanrı, Pasxa Bayramını İsrail övladlarının 

Misirdən xilasını və ilk doğulan uşaqların ölüm 

mələyindən xilasını qeyd etmək üçün əbədi bir 

bayram əmri vermişdirmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Çıxış 12:1-24.....12. Misir torpağında olan həm 

insanların bütün ilk oğullarını, həm də heyvanların 

bütün ilk balalarını öldürəcəyəm. 14. Nəsildən-

nəslə əbədi qayda olaraq onu bayram edin. 

Matta 26:17.....İsa… «şagirdlərimlə birgə Pasxanı 

sənin evində keçirəcəyəm›”».  

------------------------------------------------- 

İsra 17:101.....Musaya doqquz aşkar mö’cüzə verdik. 

Neml 27:12.....doqquz mö’cüzədən biri olaraq… 

192. 
Müharibəyə gedəndə, əsgərlərin necə su 

içəcəklərini sınamaq üçün, əsgərləri sınayan 

Talut (Saul) idimi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Hakimlər 7:2-6.....2. Rəbb Gideona dedi: «Yanında 

olan xalqın sayı çoxdur, ona görə Midyanlıları onlara 

təslim etmirəm. Çünki İsraillilər Mənim qarşımda “öz 

əlimlə özümü qurtardım” deyib öyünəcək. 5. Rəbb ona 

dedi: «Suyu it kimi dili ilə içənlərin hamısını bir 

tərəfə, su içmək üçün dizüstə oturanların hamısını 

isə o biri tərəfə ayırıb yığarsan».  

-------------------------------------------------  

Bakara 2:249-251.....249. Talut qoşunu ilə 

ayrıldığı zaman dedi: “Allah sizi bir çay 

vasitəsilə imtahan edəcək. Kim onun suyundan 

içsə, o məndən deyildir. Kim ondan dadmasa, dadsa 

da, bir ovucdan artıq içməsə, o məndəndir”!  251. 

Calutu və qoşununu məğlub etdilər. Davud Calutu 

öldürdü. Allah Davuda həm hökmranlıq, həm də 

hikmət verdi və ona istədiyini öyrətdi.  

Qeyd: Kutasal Kitabda, bu su içmə hadisəni, Şaul ilə 

əlaqədar deyil, Gideon ilə əlaqədardır. 1 Şamuel 

kitabında Saul (Talut), Davud və Golyat e.ə. 1010-

970 dövründə yaşanmışlar; Hakimlər kitabında, bu 

Gideon və Midyan'daki su içmə hadisəni daha əvvəl 

e.ə. 1176-1135 illəri arasında reallaşmışdır.  
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193. 
İsa Məsih, Bet-Ləxəm şəhərində bir axurda doğuldu? 

Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Mikeya 5:2.....Rəbb deyir: «Ey Bet-Lexem Efrata, 

sən Yəhuda nəsillərinin kiçiyi olsan da, 

Mənim üçün İsrail üzərində Hökmdar səndən 

çıxacaq. Onun nəsli çox qədimlərə, zamanın 

başlanğıcına gedir». 

Matta 2:1-11.....1. İsa padşah Hirodun dövründə 

Yəhudeyanın Bet-Lexem şəhərində anadan olduqda 

müdrik adamlar şərqdən Yerusəlimə gəlib dedilər: 2. 

«Yəhudilərin anadan olmuş Padşahı haradadır? Şərqdə 

Onun ulduzunu gördük və Ona səcdə qılmağa gəldik». 

3. Padşah Hirod… Məsihin harada doğulduğunu 

soruşdu. 5. «Yəhudeyanın Bet-Lexem şəhərində» 

dedilər. «Çünki peyğəmbər vasitəsilə belə Yazılıb… 

------------------------------------------------- 

Meryem 19:23 & 25.....23. Doğuş sancısı onu bir 

xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə məcbur etdi. 

25. (Qurumuş) xurma ağacını özünə tərəf silkələ, 

üstünə təzə yetişmiş (xurma) tökülsün! 

194. 
İsa Məsihin doğulduğu gün şərqdən Bet-Lexem 

şəhərinə gedən müdrik adamlar İsanı görən kimi 

Ona sitayiş ettilərmi? 
Bibliya  Bəli / Xeyir  Quarani 

Matta 2:1-11.....1. İsa padşah Hirodun dövründə 

Yəhudeyanın Bet-Lexem şəhərində anadan olduqda 

müdrik adamlar şərqdən Yerusəlimə gəlib dedilər: 

2. «Yəhudilərin anadan olmuş Padşahı haradadır? 

Şərqdə Onun ulduzunu gördük və Ona səcdə qılmağa 

gəldik».  9. Onlar padşahı dinlədikdən sonra yola 

düşdülər. O vaxt şərqdə gördükləri ulduz onlara 

yol göstərirdi. O, Körpənin olduğu yerin üzərinə 

çatdıqda dayandı. 10. Onlar ulduzu gördükləri 

vaxt çox sevindilər. 11. Evə girib Körpəni anası 

Məryəmlə birlikdə gördülər və yerə qapanaraq Ona 

səcdə qıldılar. Xəzinələrini açıb Ona hədiyyələri 

– qızıl, kündür və mirranı təqdim etdilər. 

------------------------------------------------- 

Qeyd: Quranda bu hadisədən bəhs edilməməkdədir.  
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195. 
Müqəddəs Kitabların içinə Yəhudi əfsanələri 

tarixi hadisələr olaraq yazılmışdırmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1 Timotey 1:4.....əfsanə və bitməz-tükənməz nəsil 

şəcərələri ilə məşğul olmasınlar. Çünki bu şeylər 

Allahın niyyətinin imanla yerinə yetməsi üçün faydalı 

deyil, əksinə, boş mübahisələrə səbəb ola bilər. 

Titə 1:14.....Yəhudi əfsanələrinə və həqiqətdən 

dönən insanların əmrlərinə qulaq asmasınlar. 

2 Peter 1:16.....Rəbbimiz İsa Məsihin qüdrətini 

və zühurunu sizə bildirərkən uydurma əfsanələrə 

əsaslanmadıq. Amma öz gözümüzlə Onun ululuğunun 

şahidləri olduq. 
------------------------------------------------- 

Enfal 8:31.....Ayələrimiz onlara oxunduğu zaman: 

“Eşitdik… Bu, qədimlərin əfsanələrindən başqa bir 

şey deyildir!” – söyləyərlər. 

Qeyd: Quranda, Muhammad'din Yəhudi nağılları və 

əfsanələrini gerçək tarix olaraq köçürdü deyə bir 

çox ittihamlar var: 6:25, 16:24, 23:83, 25: 4-5, 

27:68, 46:17, 68:15, 83:13.  

196. 
İsa Məsih, uşaq olanda möcüzələr möcüzə etdimi? 

Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Luka 3:23.....İsa Öz xidmətinə başlayanda 

təxminən otuz yaşında idi. 

Yəhya 2:11.....İsa Qalileyanın Qana kəndində bu 

ilk əlamətini göstərdi və izzətini üzə çıxardı. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:49....İsa onlara deyəcək: “Mən, 

həqiqətən, Rəbbinizdən sizə mö’cüzə gətirmişəm. 

Sizin üçün palçıqdan quşa bənzər bir surət düzlədib 

ona üfürərəm, o da Allahın iznilə quş olar.  

Maide 5:110.....Məryəm oğlu İsa! Sənə və anana 

ne’mətimi yadına sal… sən Mənim iznimlə palçıqdan 

quşa bənzər bir şey düzəldib ona üfürürdün, o da 

Mənim iznimlə quş olurdu.  

Qeyd: İncildə, İsanın birinci möcüzəsi ancaq 30 

yaşındaykən olmuşdur. Quranda İsanın körpə və 

uşaqlıq ilə əlaqədar möcüzələr isə, Yəhudilərin 

əfsanə kitablarından qaynaqlanır.  
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197. 
Yeddi adam və bir it, bir mağarada yuxuya qalaraq 

309 il sonra oyandılarmı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1 Timotey 4:7......Allahsız, axmaq qoca qarı 

əfsanələrindən uzaq dur. Mömin olmaq üçün özünü 

yetişdir. 

2 Timotey 4:4-5.....4. Qulaqlarını həqiqətdən 

döndərəcək, əfsanələrə meyl göstərəcəklər. 

5. Amma sən hər vəziyyətdə ayıq ol.  

------------------------------------------------- 

Kehf 18:9-26.....9. Yoxsa əshabi-kəhfin və 

Rəqimin (mağara və Rəqqim əhlinin) ayələrimizdən 

əcaib bir şey olduğunu güman edirsən? (Xeyr, bu 

Bizim qüdrətimiz qarşısında adi bir işdir). 25. 

Onlar mağarada üç yüz doqquz il qaldılar. (Üç yüz 

il qaldılar, üstünə bir doqquz il də artırdılar). 

Qeyd: Qeyd: Müqəddəs Kitabda belə bir hekayə 

yoxdur; ancaq bir çox ayələrdə yəhudi 

nağıllarının rədd edilməsi lazım olduğu 

deyilməkdədir. Bu Quranda olan nağıl Gregory of 

Tours'un (538-594) yatan “Yeddi Uykucu” 

hekayəsindən alınmışdır. Baxın. Wikipedi: "The 

Seven Sleepers."  

198. 
Süləyman peyğəmbər müharibəyə hazırlaşanda 

cinlərdən, insanlardan və quşlardan bir ordu 

hazırlamışdımı? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

Titə 1:14.....Yəhudi əfsanələrinə və həqiqətdən 

dönən insanların əmrlərinə qulaq asmasınlar. 

------------------------------------------------- 

Neml 27:17.....Süleymanın cinlərdən, insanlardan 

və quşlardan ibarət qoşunu toplandı. Onlar cərgə-

cərgə düzülüb (nizamla) gedirdilər. 

Qeyd: Müqəddəs Kitabda belə bir hekayə yoxdur; 

ancaq bir çox ayələrdə yəhudi nağıllarının rədd 

edilməsi lazım olduğu deyilməkdədir. Süleyman, 

Səba məlikəsi Belkis, cinlər və quşlarla əlaqədar 

olan hekayə, MS 2. əsr aid Eşteri II Targum'dan 

köçürülmüş var.  
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199. 
Yəhudilər, Şənbə gününə itəət etmədikləri üçün, 

Tanrı onları meymunlara çevirdimi? 
Bibliya  Xeyir / Bəli  Quarani 

1 Timotey 1:4.....əfsanə və bitməz-tükənməz nəsil 

şəcərələri ilə məşğul olmasınlar. Çünki bu şeylər 

Allahın niyyətinin imanla yerinə yetməsi üçün faydalı 

deyil, əksinə, boş mübahisələrə səbəb ola bilər. 

1 Timotey 4:7.....Allahsız, axmaq qoca qarı əfsanə- 

lərindən uzaq dur. Mömin olmaq üçün özünü yetişdir. 

2 Timotey 4:4-5......4. Qulaqlarını həqiqətdən 

döndərəcək, əfsanələrə meyl göstərəcəklər. 5. 

Amma sən hər vəziyyətdə ayıq ol.  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:65-66.....65. Biz də onlara: “(Zəlil və) 

həqir meymunlar olun!” – dedik. 66. Biz bunu onlarla 

bir dövrdə yaşayanlar və sonradan gələnlər üçün ibrət 

və müttəqilərdən ötrü nəsihət olsun deyə etdik. 

Qeyd: Yusuf Əlinin tərcüməsi içində, The Meaning 

of the Holy Qur'an, bu hekayənin yalnız bir nağıl 

olduğu qəbul edilmişdir. Baxın. səhifə 34, haşiyə 79.  

200. 
Tanrı xüsusən, Fələstin torpaqlarını Yəhudilərə 

vəd etmişdirmi? 
Bibliya Bəli / Bəli  Quarani 

Yezekel 37:21-25.....21. İsrail övladlarını yanlarına 

getdikləri millətlərin arasından götürəcək, onları 

hər yerdən toplayıb öz torpaqlarına qaytaracağam. 25. 

Qulum Yaquba verdiyim, atalarının yaşadıqları 

ölkədə yaşayacaqlar, özləri, oğulları və nəvələri 

əbədi olaraq orada yaşayacaq. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:20-21.....20.  Musa öz camaatına belə 

demişdi: “Ey camaatım, Allahın sizə olan 

ne’mətini xatırlayın ki, sizdən peyğəmbərlər 

göndərdi, padşahlar tə’yin etdi və aləmlərdən heç 

birinə vermədiyini sizə verdi. 21. Ey camaatım! 

Allahın sizin üçün əzəldən (vətən) müəyyən etdiyi 

müqəddəs torpağa daxil olun. 

İsra 17:104.....İsrail oğullarına dedik: “Siz 

ərazisində sakin olun. Axirət və’dəsi (qiyamət)  

gəlib çatdıqda sizin hamınızı birlikdə  gətirəcəyik!” 
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Həvarilərin İşləri 17:11 

Veriyadakı Yəhudilərsə Salonikdə 

olanlardan daha açıq fikirli idi. 

Kəlamı böyük həvəslə qarşılayaraq hər 

gün Müqəddəs Yazıları araşdırır, «Bu 

düzgün təlimdirmi?» deyə yoxlayırdılar. 
 

1 Timotey 4:15-16 

Bunların hamısına səy göstərərək özünü 

həsr et ki, sənin inkişafın hamıya 

aşkar olsun. Özünə və verdiyin təlimə 

diqqətli ol. Bu işlərlə məşğul olmağa 

davam et. Çünki bunu etməklə həm özünü, 

həm də səni dinləyənləri xilas edəcəksən. 
 

2 Timotey 2:15 

Özünü Allaha sınaqdan keçmiş, həqiqət 

kəlamını doğruluqla işlədən alnıaçıq 

bir işçi kimi təqdim etməyə çalış. 
 

Al-i İmran 3:79 

“Öyrətdiyiniz kitabın və öyrəndiyiniz 

şeyin sayəsində rəbbani (mükəmməl elm və 

əməl, gözəl əxlaq və itaət sahibi) olun!” 
 

Zumar 39:9 
“Heç bilənlərlə bilməyənlər (alimlə 

cahil) eyni ola bilərmi?!  
 

Zuhruf 43:63  
Şübhəsiz ki, o, (İsanın zühuru) qiyamət 

saatı üçün bir əlamətdir. Ona (qiyamətə) 

şəkk etməyin və Mənə tabe olun. Bu, 

doğru yoldur! 
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