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Свещените книги
1.*
Признава ли се Божието Слово за вечно и
неизменно? (Lev-i Mahfuz)
Библиятада / даКорана
Исая 40:8... Тревата съхне, цветът вехне, Но
словото на нашия Бог ще остане до века.
Йоан 1:1-3... 1.В началото бе Словото; и Словото
беше у Бога; и Словото бе Бог.
1 Петрово 1:23... тъй като се възродихте, не от
тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово,
което живее и трае [[до века]].
------------------------------------------------Юнус 10:64*...за тях е радостната вест в земния
живот и в отвъдния. Неизменни са Словата на
Аллах. Това е великото спасение.
Каф 50:29... Не се променя Моето Слово.
Бележка: В Ислямската история е имало две различни
гледни точки за това дали Мюсюлманите са водили
вътрешни войни. Мутазилитите казват “Не” на въпроса,
а Атхаритите казват “Да”. Повечето Мюсюлмани днес ще
кажат “Да.”

2.*
Признава ли се Библията за Божие Слово? (Tevrat,
Zebur & Injil)
Библиятада / даКорана
Яков 15:4...Защото всичко, що е било от по-напред
писано, писано е било за наша поука, та чрез
твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.
1 Коринтяни 14:37...Ако някой мисли, че е пророк
или духовен, нека признае, че това, което ви
пиша, е заповед от Господа.
------------------------------------------------Ан-Ниса 4:136*...О, вярващи, вярвайте В...
Писанието, което е низпослал преди!
Ал-Анкабут 29:46*...и кажете: “Вярваме в низпосланото на
нас и в низпосланотона вас. Нашият Бог и вашият Бог е
един и същ. Ние сме Нему отдадени.”
Аш-Шура 42:15...а кажи: “Повярвах в Писанията, които
Аллах низпосла, и бе ми повелено да отсъждам справедливо
между вас.

3.
Избрал ли е Бог именно евреите, за да предаде
Своето Слово чрез тях в писмен вид?
Библиятада / даКорана
Яков 3:1-2...1.Тогава, какво предимство има
юдеинът? Или каква полза има от обрязването? 2.
Много във всяко отношение, а първо, защото на
[юдеите] се повериха Божествените писания.
Яков 9:4...които са израилтяни, на които
[принадлежат] осиновението на славата, заветите и
даването на закона, богослужението и обещанията…
------------------------------------------------Ал-Анкабут 29:27*...И го дарихме с Исхак и
Якуб, и отредихме за потомците му пророчеството и
Писанието, и го възнаградихме в земния живот…
Ал-Джасиа 45:16*...И дадохме на синовете на Исраил
Писанието и отсъждането, и пророчеството, иим дарихме от
благата, и ги предпочетохме над народите [тогава]…

4.*
Дал ли е Бог способност на пророците в Библията
да творят чудеса като доказателство, че са
изпратени от Него?
Библиятада / даКорана
Изход 10:2...и за да разказваш в ушите на сина си
и на внука си това що направих на египтяните, и
знаменията, които показах между тях, та да
познаете, че Аз съм Господ.
Евреи 2:4...като му свидетелствуваше и Бог чрез
знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез
раздаване Светия Дух по волята Си…
------------------------------------------------Ал-Бакара 2:92...И Муса дойде при вас с ясни знаци…
Ал-Имран 3:49*.. И ще изцерявам слепи и
прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението
на Аллах… Наистина в това има знамения (доводи)
за вас, ако сте наистина вярващи.
Ал-Имран 3:183*...На онези, които казаха: “Аллах ни
заръча да не вярваме на пратеник, додето не ни
донесе жертва, която огънят да погълне.”

5.*
Желае ли Бог да защити всички Свои Свещени книги
от изменение (промяня и изопачаване)? (Niyet)
Библиятада / даКорана
Исая 14:24 & 26-27...Господ на Силите се закле,
казвайки: Непременно, както намислих, така ще
стане, И както реших, така ще стои… 26.Това е
решението взето за цялата земя… 27.Защото Господ
на Силите взе решение, и кой ще го осуети? И
ръката Му е простряна, и кой ще я върне назад?
Матей 24:35...Небето и земята ще преминат, но
Моите думи няма да преминат.
------------------------------------------------Ал-Хиджр 15:9*...Наистина Ние низпослахме
напомнянето (Книгата с поуките, Корана) и Ние сме
несъмнно неговите пазители.
Ас-Саффат 37:3 & 7*...3.И в четящите (Корана).
7.И опазвайки го от всички (буйни и непокорни)
сатани.

6.*
Може ли Бог да защити от промяна и изопачаване
всичкото Свещено Писание? (Kudret)
Библиятада / даКорана
Исая 46:9-10....9.…Защото Аз съм Бог…
10.Намерението Ми ще устои, И ще извърша всичко
що Ми е угодно;
Марко 12:24...И рече им: Това е Моята кръв на
[новия] завет, която се пролива за мнозина.
Лука 21:33...Небето и земята ще преминат, но
Моите думи няма да преминат.
Йоан 10:35...и написаното не може да се наруши…
------------------------------------------------Ал-Анам 6:115...Никой не ще може да подмени
Неговите Словa.
Yunus 10:64*...За тях е радостната (щасливата) вест в
земния и в отвъдния живот. Неизменни са Словата на
Аллах.Ето това е великото спасение
Jinn 72:26-28*...27.Освен на онези от
пратениците, за които Той е благоволил. Тогава
Той непременно назначава пазители, пред тях и зад
тях. 28.За да знаят, че са съобщени посланията на
техния Господ.

7.*
Ще допусне ли Бог Сатаната, демоните или
обикновените простосмъртни да внесат изменения в
първоначалния текст на Свещеното Писание, въпреки
Неговата сила и цели?(Tahrif bi’l-lafz)
Библиятане / неКорана
Исая 55:11...Така ще бъде словото Ми, което
излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене
празно, Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее
в онова, за което го изпращам.
Лука 16:17...Но по-лесно е небето и земята да
преминат, отколкото една точка от закона да
падне.
------------------------------------------------Hajj 22:52*...И не изпратихме преди теб нито
пратеник, нито пророк, без да се намеси дявола в
тяхното желание, когато възжелаеха нещо. Но Аллах
премахва намесата на дявола. После Аллах
утвърждава Своите знамения и Аллах е Всезнаещ,
Премъдър…
Saffat 37:3 & 7...3.И в четящите (Корана). 7.И
опазвайки го от всички (буйни и непокорни) сатани.
Hakka 69:44-47 & 51*...44.И ако той Ни приписваше
някакви слова. 47.И никой сред вас не ще можеше да Ни
възпре от това. 51.И наистина Той (Коранът) е
достоверната истина (истинското знание за Аллах).

8.
Възможно ли е човек устно да изопачи Свещенното
Писание и да го цитира и интерпретира неправилно
(Tahrif bi’l-ma’na)
Библиятада / даКорана
Тит 1:10—11...10.Защото има мнозина непокорни
човеци, празнословци и измамници, а особено от
обрязаните 11.чиито уста трябва да се затулят,
човеци, които извращат цели домове, като учат за
гнусна печалба това, което не трябва да учат.
------------------------------------------------Ali-İmran 3:78*...А група от тях (от дарените с
Писанието), четейки си кривят езиците, за да
смятате, че това е от Писанието, а то не е от
Писанието, и казват: “Това е от Аллах”, а то не е от
Аллах, и знаейки, изричат лъжа за Аллах.

9.
Виновни ли са онези, които твърдят, че Библията е
била изменена и изопчена, в оскверняване образа на
Бог и неговото естество, като намекват, че или Бог
не е знаел, не се е интересувал, ини не е направил
нищо, за да опази Библията от изменения? (El-Alim,
Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Библиятада / даКорана
Исая 14:24 & 27...24.И както реших, така ще стои…
27.Защото Господ на Силите взе решение, и кой ще
го осуети?
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255*...20.Аллах над всяко нещо има
сила. 255.Той е Аллах! Няма друг Бог, освен Него, Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка,
нито сън. Негово е онова, което е на небесата и
което е на земята.Неговият Престол обземва и
небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани.
Nisa 4:158..... 158.Да, възнесе го Аллах при Себе
си. Аллах е всемогъщ, премъдър.

10.
Виновни ли са в превъзнасянето на Сатана тези,
които заявявят, че Библията е била променена и
изопачена, подразбирайки, че Сатана е победил
Великия Бог? (El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, ElMuktedir)
Библиятада / даКорана
Псалми 94:7-9..9.Оня, Който е поставил ухото, не
чува ли? Който е създал окото, не вижда ли?
------------------------------------------------Yunus 10:21*.....ето ги – лукавстват на Нашите
знамения!...Нашите пратеници (ангели) непременно
записват какво лукавствате.
Hijr 15:9..... 9.Наистина Ние низпослахме
Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.
Taha 20:5 & 51-52* ...5.Всемилостивият се
въздигна на Трона… 51.А какво е положението на
предишните поколения?... 52.Знанието за това е в
Книгата при моя Господ. И моят Господ нито
пропуска, нито забравя.

11.
Може ли Бог да има двоен стандарт по отношение на
Свещените книги-едни да съхрани, други - не? (ElAdl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit)
Библиятане / неКорана
Псалми 12:6-7...6.Господните думи са чисти думи,
Като сребро претопено в пещ от пръст Пречистено
седем пъти. 7.Ти, Господи, ще ги закриляш, Ще
пазиш всеки от тях от това поколение до века.
Лука 21:33...Небето и земята ще преминат, но
Моите думи няма да преминат.
------------------------------------------------Tevbe 9:111*...Това е обещано от Аллах в Стария и
Новия Завет и в Корана. Кой е по-верен в своето
обещание от Аллах?
İbrahim 14:47*...И никога не смятай, че Аллах
нарушава обещанието Си към Своите пратеници!
Аллах е всемогъщ, отмъщаващ.
Hajj 22:47...Аллах никога не нарушава Своето
обещание…

12.
Е ли Божието Слово неизменим и универсален
стандарт, според който Бог ще съди света в Съдния
Ден? (El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
Библиятада / даКорана
Йоан 12:48...Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има
кой да го съди; словото, което говорих, то ще го съди в последния
ден.
Откровение 20:12...Видях и мъртвите големи и малки, стоящи
пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга
книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според
делата си по написаното в книгите.

------------------------------------------------Hijr 15:9-10...9.Наистина Ние низпослахме
напомнянето и Ние сме несъмнно неговите пазители.
10.И преди теб изпращахме пратеници сред древните
общности.
Zumar 39:69-70*..69.И бе положена книгата, и бяха
доведени пророците и свидетелите, и се отсъди
между хората справедливо, без да бъдат те
угнетени. 70.И напълно се въздаде на всяка душа
за онова, което е вършила.

13.*
Позволено ли е на вярващите да вярват в
Свещенното Писание изборно, да приемат определени
места,а други да отхвърлят?
Библията
не / неКорана
Деяния 20:27...защото не се посвених да ви изявя
цялата Божия воля.
2 Тимотей 3:16...Всичкото писание е боговдъхновено и
полезно за поука, за изобличение, за поправление, за
наставление в правдата;
------------------------------------------------Bakara 2:85*...Нима вярвате в част от Писанието, а
друга част отричате?
Bakara 2:136 & 285*...136.Кажете им: “Вярваме в Аллах и
в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и
Исмаил, и Исак, и Якуб, и родовете му, и в дареното на
Муса и на Иса, и в дареното (знамения, писания и
откровения) на (другите) пророци от техния Господ.
285.Пратеникът повярва в онова, което му бе низпослано
от неговия Господ, повярваха и вярващите... Всеки от тях
повярва в Аллах… и в Неговите ангели, и Неговите
писания, и Неговите пратеници.
Al-i İmran 3:119...Вие вярвате в цялото Писание.
Бележка: Библията съдържа повече от 90% от Светите
книги, в които мюсюлманите трябва да вярват: поименно
Петокнижието, Псалтир, Евангелието и Корана.

14.
Желае ли Бог, вярващите днес да четат и да се
покоряват на всички Свещени Книги, коитоТой е
изпратил?
Библиятада / даКорана
1 Тимотей 4:15-16...15.В това прилежавай, на това
се предавай, за да стане явен на всички твоят
напредък. 16.Внимавай на себе си и на поучението
си, постоянствувай в това; защото, като правиш
това, ще спасиш и себе си и слушателите си.
2 Тимотей 2:15...Старай се да се представиш
одобрен пред Бога работник, който няма от що да
се срамува, като излагаш право словото на истината.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:79...“Бъдете на мен раби, а не на
Аллах!”, а би казал: “Бъдете господни люде”, съгласно
Писанието, което сте изучавали и научили!

15.
Явява ли се послушанието към Божието Слово найважното условие да получим благословение?
Библиятада / даКорана
Второзаконие 11:26-27...26.Ето, днес поставям
пред вас благословение и проклетия
27.благословението, ако слушате заповедите на
Господа вашия Бог, които днес ви заповядвам;
Второзаконие 28:13...Господ ще те постави глава, а не
опашка, та ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш
отдолу, ако слушаш заповедите на Господа твоя Бог,
които днес ти заповядвам, да ги пазиш и вършиш.
Второзаконие 30:19...че положих пред вас живота и
смъртта, благословението и проклетията; за това,
изберете живота.
------------------------------------------------Bakara 2:2-4*...2.Тази е Книгата, в която няма никакво
съмнение. Тя е напътствие (хидает) за притежателите на
таква (за онези, които се боят да не изгубят милостта на
Аллах). 4.И те (притежателите на таква) вярват в
низпосланото на теб и в низпосланото преди теб ( във
всички Свещени книги), и в отвъдния живот са убедени ( с
цялата си същност вярват).

16.*
Този, който не иска да чете и съблюдава Библията,
оказва ли се под проклятие заедно с неверниците?
(Kâfir)
Библиятада / даКорана
Еремия 11:3...Проклет оня човек, който не слуша
думите на тоя завет...
Евреи 12:25-29...25.Внимавайте, да не презрете този,
Който говори; 29.нашият Бог е огън, който пояжда.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*...36.А които взимат за лъжа
Нашите знамения и се възгордяват пред тях, те са
обитателите на Огъня, и там ще пребивават вечно…
40.На онези, които взимат за лъжа Нашите знамения и
се възгордяват пред тях, не ще им бъдат разтворени
небесните двери… 41.За тях в Ада има постеля от огън…
Ankebut 29:46-47*...46.Инеспорете с хората на
Писанието… 47.И една част от тях вярват в нея и
знаейкине отричат Нашите знамения, освен
неверниците.

17.
Приема ли се, че Свещеното Писание завършва с
книгата Откровение?
Библиятада/ неКорана
Откровение 22:18-19...18. Аз свидетелствувам на
всекиго, който слуша думите на пророчеството в
тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще
притури върху него язвите, написани в тая
книга, 19. ако някой отнеме от думите на тая
пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от
дървото на живота и от светия град, които са
описани в тая книга.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*...19.Ислямът (отдаването на
Аллах) е религията (вярата) при Аллах. Дарените с
Писанието изпаднаха в разногласие, след като
знанието дойде при тях, заради злобата помежду
им. 20. А ако са ги отдали, то тогава са от
напътените, а ако се отвърнат - твой дълг е само
да ги известиш.

18.*
За да бъде приет Корана като Божие Слово, трябва ли
той да бъде в съгласие с предшестващите исторически
книги,които включва от Библията?
Библиятада/ неКорана
1 Коринтяни 14:32-33...32.и духовете на пророците
се покоряват на самите пророци. 33. Защото Бог не
е Бог на безредие, а на мир, както и поучавам по
всичките църкви на светиите.
Галатяни 1:8...Но ако и сами ние, или ангел от
небето ви проповядва друго благовестие освен
онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
2 Йоаново 1:9...тоя, който пребъдва в учението,
той има и Отца и Сина.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*...А който търси друга религия, освен
Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той
е от губещите.
Ahzab 33:40*...Мохамед не е баща на никого от
вашите мъже, но е Пратеник на Аллах и е
последният от Пророците.

19.
Съдържа ли Корана фундаментално учение,
диаметрално противоположно на Библията?
Библиятада / неКорана
1 Йоаново 2:22-24...22. Кой е лъжец, освен оня, който
отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се
отрича от Отца и от Сина. 24. А колкото за вас,
онова, което сте чули отначало, нека остане у вас.
Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и
вие ще пребъдете в Сина и в Отца.
2 Йоаново 1:9...Никой, който върви напред, и не
пребъдва в Христовото учение, няма Бога; тоя,
който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197*...196.И наистина Той е (споменат)
в писанията на предишните. 197.Не бе ли знамение за
тях, да го знаят учените сред синовете на Израил?
Fussilat 41:43*...Не ти се казва друго, освен каквото бе
казано на пратениците преди теб.

20.
Еднаква ли е концепцията по отношение на
Откровението в Корана и Билията?
Библиятане/ даКорана
2 Тимотей 3:16...Всичкото писание е
боговдъхновено и полезно за поука, за
изобличение, за поправление, за наставление в
правдата;
2 Петрово 1:20-21...20. И това да знаете преди
всичко, че никое пророчество в писанието не е
частно на пророка обяснение на Божията воля; 21.
защото никога не е идвало пророчество от човешка
воля, но [светите] човеци са говорили от Бога;
движими от Светия Дух.
------------------------------------------------Nisa 4:163*...Ние ти дадохме откровение, както
дадохме и… на Иса (Исус)… Сюлейман (Соломон)…
En'am 6:19 & 93...19.Кажи им: “Аллах е свидетел между
мен и вас. Този Коран ми бе разкрит с откровение, за да
предупредя с него вас и всеки, до когото стигне… 93.И
кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за
Аллах или казва: “И на мен ми бе разкрито”, въпреки че
нищо не му е разкрито.

21.

Приемат ли Юдеите и Християните Корана като Божие
Слово?
Библиятане/ даКорана
Второзаконие 18:20-22...20.Но пророк, който
дръзне да каже от Мое Име дума, която Аз не съм
му заповядал да говори, или който говори от името
на други богове, тоя пророк да умре. 22.Ако
думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума
Господ не е говорил; пророкът я е говорил
надменно; да се не боиш от него.
Исая 8:20...Нека прибягнат при закона и при
свидетелството! Ако не говорят според това слово,
Наистина няма зазоряване за тях.
------------------------------------------------Nisa 4:82*...Нима не размишляват над Корана? И
ако бе от друг, а не от Аллах, щяха да открият в
него много противоречия.
Shu’ara 26:196-197...196.И наистина Той е (споменат)
в писанията на предишните. 197.Не бе ли знамение за
тях, да го знаят учените сред синовете на Израил?

22.

След като Бог е изпратил Словото Си, Свещеното
Писание - Стария и Новия Завет, може ли след това
да отмени някои книги или стихове? (Mensuh &
Nesih)
Библиятане/ даКорана
Псалми 89:34...Няма да наруша завета Си, Нито ще
променя това, що е излязло из устните Ми.
Лука 16:17...Но по-лесно е небето и земята да
преминат, отколкото една точка от закона да падне.
Йоан 10:35...Ако са наречени богове ония, към
които дойде Божието слово, (и написаното не може
да се наруши.
------------------------------------------------Bakara 2:106*...Каквото и да отменим (променим)
от едно знамение или каквото и да накараме да
бъде забравено, донасяме по-добро или подобно на
него. Не узна ли ти, че Аллах над всяко нещо има
сила?
Ra'd 13:39*...Аллах заличава или утвърждава, каквото
пожелае, и от Него е Книгата.
Nahl 16:101*...И когато подменяхме едно знамение с
друго, а Аллах най-добре знае какво низпослава,
рекоха: “Ти само си измисляш.” Aла повечето от тях не
знаят.
İsra 17:86*...И ако Ние пожелаехме, щяхме да отнемем
онова, което ти разкрихме. После нямаше как да
намериш покровител срещу Нас.

23.*

Ако Коранът е бил спуснат от „Бога на световете”
и е бил утвърден от група „демони”, това знамение
ли е че е дошъл от Бога?
Библиятане/ даКорана
Йоан 14:30...Аз няма вече много да говоря с вас, защото
иде князът на [този] свят. Той няма нищо в Мене;
2 Коринтяни 4:3—4...3.Но ако благовестието, което
проповядваме, е покрито, то е покрито за тия,
които погиват, 4.за тия, невярващите, чиито ум
богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари
светлината от славното благовестие на Христа,
Който е образ на Бога.
------------------------------------------------Fatih 1:1...Хвала на Аллах, Господа на световете
Yunus 10:37....И този Коран не е откровение от
друг, освен от Аллах. Той (Коранът) потвърждава
онова, което е в ръцете им, и подробно разяснява
Писанието. Няма съмнение в него! Той (Коранът) е
от Господа на световете.
Ahkaf 46:29-30...29.И бяхме насочили към теб група
джинове, за да слушат Корана. 30.“О, народе наш, чухме
Книга, низпослана подир Муса (Моисей) в потвърждение на
онова, което е в ръцете им и насочваща към Бог и към
Тарики Мустеким (пътя, водещ към Него).

24.

Нуждае ли се Бог от необходимостта да доказва, че
Свещеното Писание не е било изпратено от дявола?
Библиятане/ даКорана
Матей 7:15-20...15.Пазете се от лъжливите пророци…
20. И тъй, от плодовете им ще ги познаете.
Йоан 8:44-49...44.Вие сте от баща дявола, и
желаете да вършите похотите на баща си. Той беше
открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото
в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от
своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата
баща. 49.Исус отговори: Нямам бяс; но Аз почитам
Отца Си, а вие Ме позорите.
------------------------------------------------Nahl 16:98*...И когато четеш Корана, при Аллах
търси убежище от прокудения сатана!
Sebe 34:8 & 46*...8.И той, лъжа за Аллах ли
измисля, или пък има лудост в него? Ала не, тези
са, които не вярват в отвъдния живот, те са в
мъчение и в дълбоко заблуждение. 46. И няма лудост
у вашият другар.
Tekvir 81:22 & 25*...22.И не е луд вашият другар.
25.И Той (Коранът) не е слово на прокудения сатана.
Бележка:Мохамед често е отричал, че е обладан от
демон: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51.

Бог и Аллах
25.*
Вярват ли евреите, християните и мюсюлманите,че
има „един” истински Бог? (Vahdet-i Vujud)
Библиятада / даКорана
Второзаконие 6:4...Слушай, Израилю; Иеова нашият
Бог е един Господ;
Ефесяни 4:4-6...4.Има едно тяло и един Дух, както и
бяхте призовани към една надежда на званието ви:
6.един Бог и Отец на всички, Който е над всички…
1 Тимотей 2:5-6...5.Защото има само един Бог…
Яков 2:19...Ти вярваш, че има само един Бог.
------------------------------------------------Bakara 2:163*...Вашият Бог е един, единствен.
Няма друг Бог, освен Него.
Nisa 4:87 & 171*...87.Аллах, няма друг бог освен
Него, ще ви събере… 171. Аллах е единственият Бог.
Maide 5:73А няма друг Бог, освен единствения Бог.
Nahl 16:22 & 51...22.Вашият Бог е единствен Бог…
51.Не приемайте два бога! Един е Бог.
Kasas 28:70...Той е Аллах. Няма друг Бог, освен Него.
İhlas 112:1...Кажи: “Той, Аллах, е Един (Единствен).”

26.*
Много ли от чертите на характера и природата на
Аллах, които намираме в Корана, се съгласуват с
чертите на Бога, които намираме в Библията?
(Esmaül-Husna)
Библиятада / даКорана
Исая 40:28...Не знаеш ли? Не си ли чул, Че вечният
Бог Иеова, Създателят на земните краища, Не ослабва и
не се уморява? Неговият разум е неизследим.
------------------------------------------------Bakara 2:255*...Той е Аллах! Няма друг Бог, освен
Него, Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито
дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на
небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред
Него, освен с Неговото позволение? Той знаекакво е
било преди тях и какво ще бъде след тях.
Hashr 59:23*...Той е Аллах, няма друг Бог освен
Него. Той е Владетеля, Пресветия, Съвършения,
Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия,
Подчиняващия, Превъзходния!

27.
Богът в Библията и Аллах от Корана една и съща
личност ли са?
Библията не/ да
Корана
Изход 3:14...И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня,
Който съм. Рече още: Така ще кажеш на
израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас…
1 Йоаново 5:20...Исуса Христа… Това е истинският
Бог…
2 Йоаново 9...Никой, който върви напред, и не
пребъдва в Христовото учение, няма Бога; тоя,
който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина.
------------------------------------------------Ankebut 29:46*...И не спорете с хората на
Писанието...кажете: “Ние повярвахме в
низпосланото и на нас и на вас. Нашият Бог и
вашият Бог е един и същ. И ние сме отдадените
Нему.”
Safat 37:126...Аллах, е вашия и на древните ви бащи
(предци) Господар…

28.
Изначалното и неизменимо име на Бог е Иехова?
Библиятада/ неКорана
Изход 3:15...Господ, Бог на бащите ви, Бог
Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов, ме изпрати
при вас. Това е Името Ми до века, и това е Името
Ми из род в род.
Йоан 8:58...Исус им рече: Истина, истина ви
казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.
------------------------------------------------A'raf 7:180*...Аллах е притежателят на Найпрекрасните имена. Зовете Го с тях (с имената Му) и
оставете онези, които отклоняват от смисъла на
Неговите имена!
Isra 17:110*...Кажи им: “Зовете (Го) Аллах или зовете
(Го) Всемилостивия! Както и да зовете, Негови са Найпрекрасните имена.
Бележка:Специалното и вечно име на Бога “Йехова” е
използвано 6,823 пъти в Библията, но не се среща сред
99-те имена на Бога(Esmaül-Husna)в корана.Вж. Таха
20:8, Рахман 55:78 и Хашр 59:24.

29.
Има ли в Свещените Писания упоменаване на това,
че Бог е Свят? (el-Kuddus)
Библиятада / даКорана
Исая 6:3...Свет, свет, свет Господ на Силите!
Славата Му пълни цялата земя.
Исая 40:25...И тъй, на кого ще Ме уподобите Та да
му бъда равен? казва Светият.
Исая 57:15...Защото така казва Всевишният и
Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието
име е Светий
Йоан 17:11...Аз ида при Тебе, Отче свети…
Откровение 4:8...Свет, свет, свет е Господ Бог
Всемогъщий…
------------------------------------------------Hashr 59:23*....Той е Аллах, няма друг Бог освен
Него. Той е Владетеля, Пресветия…
Jum’a 62:1*...И всичко на небесата и всичко на
земята прославя (споменава) Аллах, (и Той е)
Владетеля, Пресветия, Всемогъщия, Премъдрия.
Бележка: Този атрибут присъства само два пъти в
Корана, но е срещан над 450 пъти в Библията.

30.
Сам Бог представя ли Себе си като Отец?
Библиятада/ неКорана
Исая 63:16...Защото Ти си наш Отец, Ти, Господи;
Твоето име е наш вечен Изкупител…
Матей 5:45 & 48...45. За да бъдете чада на вашия
Отец, Който е на небесата… 48.вашият небесен
Отец.
Йоан 8:41...Един Отец имаме, Бога.
------------------------------------------------En'am 6:101*...Първосъздателят на небесата и на
земята! Как да има Той дете, щом няма съпруга и
всяко нещо е сътворил, и всяко нещо знае?
Furkan 25:2...И Той не се е сдобивал с дете, нито е
имал съдружник във владението.
Jinn 72:3*...И превисоко е величието на нашия
Господ! Не се е сдобивал Той нито със съпруга,
нито със син.

31.*
Може ли високомерност или гордост да бъде присъща
на Бог или Аллах? (el-Mütekebbir)
Библиятане/ даКорана
Псалми 101:5...Който има горделиво око и
надигнато сърце, него не ще да търпя.
Притчи 6:16...Шест неща мрази Господ, Даже седем
са мерзост за душата Му…
Исая 57:15...Защото така казва Всевишният и
Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е
Светий: Аз обитавам на високо и свето място, Още с
онзи, който е със съкрушен и смирен дух…
1 Йоаново 2:16...и тщеславието на живота, - не е
от Отца, но е от света.
------------------------------------------------Hashr 59:23*...Той е Аллах, няма друг Бог освен
Него. Той е Владетеля, Пресветия, Съвършения,
Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия,
Подчиняващия, Превъзходния!

32.*
Определя ли Бог Себе си за човечеството като
Спасител?
Библиятада/ неКорана
Исая 43:3 & 11...3.Защото Аз съм Иеова твоят Бог,
Светият Израилев, твоят Спасител… 11. Аз, Аз съм
Господ; И освен Мене няма спасител.
Hosea 13:4...Друг Бог освен Мене да не познаеш,
Защото освен Мене няма спасител….
Лука 2:11...Защото днес ви се роди в Давидовия
град Спасител, Който е Христос Господ.
Тит 1:4...Благодат и мир да бъде с тебе от Бога
Отца и Христа Исуса, нашия спасител.
Тит 2:10-13...10.на Бога, на нашия Спасител.
13.нашия велик Бог и Спасител Исус Христос.
Тит 3:4-6...4.Бога, нашия Спасител… 6. Uогото
изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия
Спасител,
Юда 1:25...Eдинствения Бог наш Спасител.
Забележка: Определянето на Бог като „Спасител” се
среща на 39 места в Библията, но на нито едно в
Корана.

33.*
Когато Бог говори за Себе си в трето лице
използва ли местоимението "ние"?
Библиятада / даКорана
Битие 1:26...И Бог каза: Да създадем човека по
Нашия образ, по Наше подобие…
Битие 11:6-7...6. И рече Господ… 7. Елате да
слезем, и там да разбъркаме езика им…
Исая 6:8...После чух гласа на Господа, който
казваше: Кого да пратя? И кой ще отиде за Нас?
Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.
Йоан 17:11...Не съм вече на света, а тия са на
света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в
името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно,
както сме и Ние.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*...57.Ние ви сътворихме.
Ако още не вярвате. 59.Вие ли го сътворявате или
Ние? 64.Вие ли го карате да расте или Ние?
İnsan 76:23...И наистина Ние ти низпослахме
Корана постепенно.

34.*

Приема ли се за истина концепцията за
Триединството на Божият съюз (Отец, Син и Светия
Дух)
Библиятада/ неКорана
Битие 11:6-7...6.И рече Господ… 7.Елате да
слезем, и там да разбъркаме езика им…
Матей 28:19-20...19.Идете, прочее, научете
всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца
и Сина и Светия Дух.
Ефесяни 4:4-6...4.Има едно тяло и един Дух… 5.Eдин
Господ… 6.Eдин Бог и Отец на всички, Който е над всички.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*...да не Го съдружаваме с нищо…
Nisa 4:171...Месията Иса (Исус), синът на Мариам
(Мария), е само пратеник на Аллах и Негово Слово,
което Той извести на Мариам (Мария), и дух от
Него. И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници,
и не казвайте: “Троица (Отца, сина и духа, не
изричайте, че те са божества)!” Престанете! Това
е най-доброто за вас. Аллах е единственият Бог.
Пречист е Той, за да има рожба!
Maide 5:72-73...72.Наистина станаха неверници
онези, които рекоха: “Аллах, това е Месията…“
73.Аллах, това е третият от троицата.

35.*
Може ли Бог лъжливо да обвини Исус, че е направил
нещо неправилно, или може ли Исус да излъже Бога
и да скрие нещо, ако е извършил неправилно?
Библиятане/ даКорана
Йоан 8:46...Кой от вас Ме обвинява в грях? Но ако
говоря истина, защо не Ме вярвате?
Тит 1:2...в надежда за вечен живот, който преди
вечни времена е обещал Бог.
1 Петрово 2:21-23...21. Христос…23.който бидейки
охулван, хула не отвръщаше.
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*...И когато Аллах рече: “О, Иса
(Исусе), сине на Мария, ти ли каза на хората:
“Приемете мен и майка ми за богове, освен Аллах!”
Рече (Исус): “Пречист си Ти, Превелик! Не ми
подобава да казвам това, на което нямам право. Ако
бях го казал, Ти щеше да знаеш това. Ти знаеш какво
има в душата ми, но аз не зная какво има в Лика Ти.
Ти си Всезнаещият неведомите неща.

36.*
Вярно ли е че, Бог (Аллах) в продължение на
цялата история е стоял далече от човека и рядко
се е намесвал в хода на събитията?
Библиятане/ даКорана
Изход 13:21...И Господ вървеше пред тях, денем в облачен
стълб, за да ги управя из пътя, а нощем в огнен стълб,
за да им свети, та да пътуват денем и нощем.
Изход 16:9-10...9. И рече Моисей… на цялото
общество израилтяни 10 ето, Господната слава се
яви в облака.
1 Царе 12:16...Сега, прочее, застанете та вижте това
велико дело, което Господ ще направи пред очите ви.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*...37.И рекоха: “Да бе му
низпослано знамение (чудо) от неговия Господ!”
Кажи им: “Аллах е способен да спусне знамение,
ала повечето от тях не знаят.”… 38.Нищо не
пропуснахме в тази книга.
Tevbe 9:30-31*...30.Аллах… 31.Пречист е Той от онова,
с което съдружават!

37.
Показвал ли се е Бог на хората на земята по видим
начин? (Ru’yetullah)
Библиятада/ неКорана
Изход 33:11 & 18-23...11.И Господ говореше на Моисея
лице с лице… 18. Покажи ми, моля, славата Си…. 23. ще
Ме видиш изотдире; но Лицето Ми няма да се види.
Числа 12:7-8...7. Слугата Ми Моисей… 8.с него Аз ще
говоря уста с уста… и той ще гледа Господния Образ.
------------------------------------------------En'am 6:103*...Не Го достигат погледите…
A'raf 7:143*... Муса…„Господи, покажи ми се, да
Те погледна!” Рече: “Не ще Ме видиш“
Hajj 22:63....Не видя ли как Аллах изсипа вода от небето
и с това земята се раззеленя?
Lokman 31:16...Наистина Аллах е Всепроникващ, Сведущ.
Бележка: Други явления в Библията: Битие 12:7-9;
18:1-33; Битие 32:22-30; Изход 3:2-4:17; Изход 24:911; Второзаконие 31:14-15; Йов 38-42.

38.*
Говорил ли е Бог директно на хората, освен чрез
Своите написани откровения?
Библиятада/ неКорана
Иоил 2:28...И след това Ще излея Духа Си на всяка
твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще
виждат видения…
1 Коринтяни 14:1-4 & 24-25...1.Следвайте любовта; но
копнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да
пророкувате… 4.който пророкува, назидава църквата.
24.Но ако всички пророкуват, и влезе някой невярващ
или прост, той се обвинява от всички, и осъжда се от
всички; 25.Тайните на сърцето му стават явни; и тъй,
той ще падне на лицето си, ще се поклони Богу и
щеизповяда, че наистина Бог е между вас.
------------------------------------------------Tevbe 9:31*...Пречист е Той от онова, с което
(те) съдружават!
Shura 42:51*...С хората Аллах говори само чрез
откровение или зад преграда, или като изпрати
пратеник (ангел) и му разкрива по Своя воля
каквото пожелае. Той е всевишен, премъдър.

39.*
Може ли да се счита за правилно, че обикновените
смъртни хора са Божии деца?
Библиятада/ неКорана
Осия 1:10...Но все пак числото на израилтяните ще
бъде като морския пясък, който не може да се
претегли нито да се изброи; и вместо онова, което
им се каза, че: Не сте Мои люде, ще им се рече:
Вий сте чада на живия Бог.
Галатяни 4:6...И понеже сте синове, Бог изпрати в
сърцата ни…
1 Йоаново 3:1-2...1.Вижте каква любов е дал нам
Отец, да се наречем Божии чада… 2.Възлюбени, сега
сме Божии чада…
------------------------------------------------Maide 5:18*...И рекоха юдеите и християните: “Ние
сме синове на Аллах и Негови любимци.” Кажи им:
“А защо ви измъчва тогава Той заради грехове ви?
Не, вие сте само създания (хора) от онези, които
е създал.”.
Бележка: Въпреки, че Корана отрича, че човек може
да бъде от Синовете на Бога, също така се казва,
че Бог е много близък до човек: Вж. Енфал 8:24;
Худ 11:90 и 92; и Каф 50:16.

40.*
Безвъзмездна ли е Божията Любов? (el-Vedud)
Библиятада/ неКорана
Яков 5:8...Останете и вие твърди, и укрепете
сърцата си; защото Господното пришествие наближи.
1 Йоаново 4:8-10...8.Който не люби, не е познал
Бога; защото Бог е любов. 10. В това се състои
любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той
възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за
греховете ни.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*...195.Аллах обича
благодетелните… 276.Аллах не обича нито един
неблагодарник, грешник.
Al-i İmran 3:57 & 159*...57.Аллах не обича угнетителите…
159.Наистина Аллах обича уповаващите се Нему.
Rum 30:45...Наистина Той не обича неверниците.

41.*
Вярно ли е, че Бог във вярващите вижда само роби?
Библиятане/ даКорана
Йоан 15:15...Не ви наричам вече слуги, защото
слугата не знае що върши Господарят му; а вас
наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм
чул от Отца Си.
1 Петрово 2:5 & 9-10...5.и вие, като живи камъни,
се съграждате в духовен дом, за да станете свето
свещенство, да принасяте духовни жертви,
благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. 9.Вие,
обаче, сте избран род, царско свещенство, свет
народ, люде, които Бог придоби… 10.вие, които
някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ.
------------------------------------------------Sad 38:83...Освен Твоите предани рoби…
Zulmer 39:16-17*...16. С това Аллах заплашва
Своите раби: “О, раби Мои, бъдете притежатели на
таква (богобоязън) към Мен!”…
Shura 42:19*...Аллах е жалостен към Своите раби…

42.*
Дискриминира ли Бог хората?
Библиятане/ даКорана
Марко 12:14...И те, като дойдоха, казаха Му:
Учителю, знаем, че си искрен и не Те е грижа от
никого.
Галатяни 3:28...Няма вече юдеин, нито грък, няма
роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски;
защото вие всички сте едно в Христа Исуса.
Ефесяни 6:9...има Господар на небесата, у когото
няма лицеприятие.
------------------------------------------------En'am 6:165*...Той е Онзи, Който ви стори наследници
на земята и въздигна по степени някои от вас над
други, за да ви изпита в онова, което ви е дарил.
Nahl 16:71 & 75*...71.Аллах предпочете едни от
вас пред други в препитанието… 75.Нима двамата са
равни?
Ahzab 33:50...О, Пророче, разрешихме ти за съпруги
онези, на които си дал задължителната плата…
единствено за теб, а не за другите вярващи.

43.*
Може ли Бог да мрази някои грешници и да иска те
да отидат в ада?
Библиятане/ даКорана
Езекил 18:23 & 32...23. Благоволя ли Аз в смъртта
на нечестивия? 32.Понеже Аз не благоволя в
смъртта на оня, който умира, казва Господ Иеова;
затова върнете се и живейте.
2 Петрово 3:9...Господ не забавя това, което е
обещал, според както някои смятат бавенето, но заради
вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат
някои, но всички да дойдат на покаяние.
------------------------------------------------Maide 5:41*...Те са онези, чиито сърца Аллах не
иска да пречисти…
A’raf 7:179...И приготвихме (създадохме) Ада за
повечето от джиновете и от хората. Те са като
добитъка, даже са по-заблудени.
Tevbe 9:55*.....Аллах иска да ги накаже с това в
земния живот и да излязат душите им като неверници.

44.
Може ли в характера на Бога да има и добро, и
зло?(Hayır & Sher)
Библиятане/ даКорана
Еремия 29:11...Защото аз зная мислите, които мисля за
вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло…
Яков 1:13...Никой, който се изкушава, да не
казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава
от зло, и Той никого не изкушава…
------------------------------------------------Bakara 2:26...Аллах оставя в заблуда мнозина и с него
Той напътва към Себе си мнозина
Nisa 4:78-79*...ако ги сполети злина, казват:
“Това е от теб. Кажи: “Всичко е от Аллах.”
Maide 5:14*...И от онези, които казваха: “Ние сме
християни” приехме обет, но и те забравиха част от
онова, което им бе напомнено.
Enbiya 21:35*...И ви изпитваме със зло и с добро.
Бележка: В Библията има няколко места, в които Бог
позволява неприязън или бедствие (не морални злини) да
сполетят хората: Иса. 45:7, Ер. 4:6 и Амос 3:6. Но Сатаната
е показан като господар на злото: Йоан. 8:44, 1 Йоан. 3:8.

45.
Може ли Бог да се счита за велик интригант и
измамник? (Макара)
Библиятане/ даКорана
Авакум 1:13...Тъй като очите Ти са твърде чисти
за да гледаш злото, И не можеш да погледнеш
извращението.
Zechariah 8:17...И не вие ги убихте, а Аллах ги
уби. И когато хвърли, не ти хвърли, а Аллах
(хвърли).
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*...И (юдеите) лукавстваха. А Аллах
провали тяхното лукавство. И Аллах е над лукавите.
Ra’d 13:42*..Онези преди тях също бяха замислили планове
(капани), а всъщност на Аллах е целият замисъл.
Бележка: В Библията ‘заговора’ и ‘интригантството’
са показани като зло и тези действия са присъщи на
Сатаната, а не на Бог: Вж. Ген. 3:1, Ест. 9:25, Пс.
21:11, Пс. 36:4, Про. 1:30, 2 Кор. 11:13-15, Ефе.
6:11, 1 Пет. 5:8-9, 2 Джон 1:7.

46.
Отговорен ли е Бог за изливането омразата и
ненавистта между нахората от различни
вероизповедания?
Библиятане/ даКорана
Еремия 29:11..Защото аз зная мислите, които мисля
за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло,
за да ви дам бъдеще и надежда.
Авакум 1:13...Тъй като очите Ти са твърде чисти за да
гледаш злото, И не можеш да погледнеш извращението.
------------------------------------------------Bakara 2:10...Те носят в сърцата си болест и
затова Аллах им надбави още болести.
Nisa 4:88...Нима искате да напътите онзи, когото
Аллах е оставил в заблуда? А когото Аллах остави
в заблуда, ти не ще намериш път за него.
Maide 5:14*...И от онези, които казваха: “Ние сме
християни” приехме обет, но и те забравиха част
от онова, което им бе напомнено.
Maide 5:64*...Юдеите…И всяхме сред тях вражда и
ненавист до Съдния ден.

47.*
Вярно ли е, че целта на Бога е да направи сърцата
на някои хора безчувствени и да отклони от
вярата?
Библиятане/ даКорана
Матей 18:11-14...11.[Защото Човешкият Син дойде
да спаси погиналото… 14. Също така не е по волята
на Отца ви, Който е на небесата, да загине ни
един от тия малките.
1 Тимотей 2:3-4....3. Бога, нашия Спасител…
4.Който иска да се спасят всичките човеци и да
достигнат до познание на истината.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*...7.Аллах запечата сърцата и
слуха им… 15.На тях им се присмива Аллах и им
дава отсрочка в тяхната престъпност да се лутат.
26.Аллах оставя в заблуда мнозина…
Nisa 4:119...И ще ги оставя в заблуда и ще ги
отклоня от знаменията…
A’raf 7:186...Когото Аллах остави в заблуда, няма
вече за него водител. И ги оставя в тяхната
престъпност да се лутат.

48.
Може ли в Божиите действия да има произвол?
Библиятане/ даКорана
Числа 23:19...Той каза, и няма ли да извърши? Той
говори, и няма ли да го тури в действие?
Псалми 119:90...Верността Ти пребъдва из род в род.
Малахия 3:6...Защото, понеже Аз Господ не се
изменявам, затова вие, Яковови чада, не загинахте.
2 Тимотей 2:13...ако сме неверни, Той верен
остава; защото не може да се отрече от Себе Си"…
Тит 1:2...Бог, Който не лъже…
------------------------------------------------Hud 11:106-107*...106.Онези, които са злочести,
ще бъдат в Огъня… 107.Там ще пребивават вечно…
освен ако не пожелае твоят Господ… Твоят Господ
прави, каквото пожелае.
Hajj 22:14*...Наистина Аллах прави, каквото пожелае.
Fatir 35:8...Аллах оставя в заблуда когото
пожелае и напътва към Себе Си когото пожелае.

49.*
Забранил ли е Вечния Бог да се покланяме на
някого другиго, освен на Него?
Библиятада / даКорана
Изход 20:2-5...2.Аз съм Иеова твоят Бог… 5.да не
им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ,
твоят Бог, съм Бог ревнив.
Второзаконие 5:7-9...7.Да нямаш други богове
освен Мене.9.да не им се кланяш, нито да им
служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог
ревнив.
Откровение 22:8-9...8.Паднах да се поклоня пред
нозете на ангела… 9.Но той ми рече: Недей! Аз съм
служител натебе и на братята ти пророците и на
тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се
Богу.
------------------------------------------------İsra 17:23*...И повели твоят Господ да не служите
другиму, освен на Него.
Zariyat 51:56*...И Аз сътворих джиновете и хората
единствено и само за да Ми станат рoби.

50.*
Заповядал ли е Бог на своите Ангели: „поклонете
се пред Адам”?
Библиятане/ даКорана
Исая 14:12-17...12.Как си паднал от небето, ти
Деннице… 13.А ти думаше в сърцето си: Ще възляза
на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите
звезди… 14.Ще бъда подобен на Всевишния.
Езекил 28:11-19...12.Ти си печат на съвършенство…
15.Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти
разврати мъдростта си поради блясъка си.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*...34.И когато рекохме на ангелите:
“Поклонете се на Адам!”, те се поклониха, освен Иблис
(дявола)…
İsra 17:61-65*...61. И когато казахме на
ангелите: “Сведете чела пред Адам!”, те се
поклониха, освен Иблис. Рече (Иблис): “Нима да се
поклоня на този, когото Ти сътвори от глина?”

Светият Дух, Ангелите,
Демоните и Сатана
51.*
Правилно ли е да се смята, че Светия Дух също е
Бог (Аллах)? (Ruh-ül Kudüs)
Библиятада/ неКорана
Псалми 139:7...Къде да отида от твоя Дух? Или от
присъствието Ти къде да побягна?
Йоан 4:24...Бог е дух; и ония, които Му се
покланят, с дух и истина трябва да се покланят.
Деяния 5:3-4...3. Анание, защо изпълни сатана сърцето
ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на
нивата? 4. Не си излъгал човеци, но Бога.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*...87.И дадохме на Муса Писанието и
подир него изпратихме един след друг пратениците, и
дадохме на Иса (Исус), сина на Мария, ясните знаци, и
го подкрепихме със Светия дух.
Maide 5:110*...О, Иса (Исусе), сине на Мария, помни
Моята благодат към теб и към майка ти, как те
подкрепих със Светия дух.
Бележка: На 113 места в Библията Светият Дух е описан
като Господ.

52.*
Има ли сила Святият Дух да твори?
Библиятада/ неКорана
Битие 1:1-2...В начало Бог създаде небето и
земята… 2. и Божият Дух се носеше над водата.
Йов 26:13...Чрез духа Си украсява небесата;
Йов 33:4...Духът Божий ме е направил, И дишането
на Всемогъщия ме оживотворява.
Псалми 104:30...Изпращаш ли Духа Си, те се създават.
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*...110.О, Иса (Исусе), сине на
Мария, помни Моята благодат към теб и към майка ти,
как те подкрепих със Светия дух. 116.Ти си Всезнаещият
неведомите неща. 118.Ти си Всемогъщия, Премъдрия.
Meryem 19:17-19...И пратихме при нея Нашия Дух … Рече:
“Аз съм само пратеник на твоя Господ, за да те даря с
пречисто момче.”

53.
Една и съща личност ли са Светия Дух и Архангел
Гавраил?
Библиятане/ даКорана
Лука 1:11-35...11.И яви му се ангел от Господа…
13.Но ангелът му рече: Не бой се, Захари, защото
твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти
роди син, когото ще наречеш Иоан. 15.Ще се
изпълни със Светия Дух още от зачатието си… 19.
Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който
стои пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да
ти благовестя това.
Йоан 4:24...Бог е дух.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*...87.И дадохме на Муса Писанието и
подир него изпратихме един след друг пратениците, и
дадохме на Иса (Исус), сина на Мария, ясните знаци, и
го подкрепихме със Светия дух. 98.Който е враг на
Аллах и на Неговите ангели и на Неговите пратеници, и
на Джибрил, и на Микаил, то несъмнено Аллах е враг на
неверниците.
Бележка: В Исляма, Светият Дух е главно
възприеман като Архангел Гавриил.

54.*
Хула на Светия Дух, за единствен непростим грях
ли се счита?
Библиятада/ неКорана
Матей 12:31-32...31.Всеки грях и хула ще се
прости на човеците; но хулата против Духа няма да
се прости. 32.И ако някой каже дума против
Човешкия син, ще му се прости; но ако някой каже
дума против Светия Дух, няма да му се прости,
нито в тоя свят {Или: век.}, нито в бъдещия.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*...48.Наистина Аллах не
прощава да се съдружава с Него… 116. Аллах не
прощава да се съдружава с Него. Всичко друго
прощава, на когото пожелае. А който съдружава с
Аллах, той дълбоко се е заблудил. 168.А на онези,
които отричат и угнетяват (възпират другите от
среща с духовен водител), Аллах не ще им прости и
не ще ги насочи по пътя водещ към Него.

55.
Фокусират ли се духовните книги върху духовни
теми?
Библиятада/ неКорана
Яков 1:11...Защото слънцето изгрява с
изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът й
окапва, и красотата на изгледа й изчезва: така и
богатият ще повехне в пътищата си.
1 Коринтяни 2:13-16...13.което и възвестяваме, не
с думи научени от човешка мъдрост, но с думи
научени от Духа, като поясняваме духовните неща
на духовните човеци. 15.Но духовният човек
изпитва всичко; а него никой не изпитва…
Юда 18-19...18.В последно време ще има
присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви
страсти. 19.Тия са, които правят разцепления,
плътски, които нямат Духа.
------------------------------------------------İsra 17:85*...И те питат за духа (духовното
тяло). Кажи им: “Духът е от повелята на моя
Господ и ви е дадено малко от знанието за
него(духа).”

56.*
Може ли божествения „СветиДух” да пребъдва във
вярващите и да им дава духовни дарби?
Библиятада/ неКорана
Йоан 20:21-23...21. Исус… както Отец изпрати Мене,
така и Аз изпращам вас…22.Духна върху тях и им каза:
Приемете Светия Дух.
Деяния 1:8...Но ще приемете сила, когато дойде върху
вас Светият Дух.
Коринтяни 12:1, 4-11 & 13...1.При това, братя, желая
да разберете и за духовните дарби. 7. А на всеки се
дава проявяването на Духа за обща полза… 13.Защото
ние всички, било юдеи или гърци, било роби или
свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме
едно тяло, и всички от един Дух се напоихме.

------------------------------------------------Бележка: Корана не споменава нито духовни, дарби
нито пребъдване на Светия Дух.

57.
Могат ли духовните дарби да се предават от един
вярвящ на друг чрез полагане на ръце?
Библиятада/ неКорана
1 Тимотей 4:14-16...14.Не пренебрегвай дарбата,
която имаш, която ти се даде, съгласно с
пророчеството, чрез ръкополагането от
презвитерите. 15.В това прилежавай, на това се
предавай, за да стане явен на всички твоят
напредък.
2 Тимотей 1:6...По тая причина ти напомням да
разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез
полагането на моите ръце.
Евреи 6:1...Поради това, нека оставим
първоначалното учение за Христа и нека се стремим
към съвършенство, без да полагаме изново за
основа… 2.учение за кръщения, за ръкополагане…
------------------------------------------------Бележка: В Корана не се споменава за полагане на
ръце за получаване на духовни дарове. Вж. Римляни
1:11, 2 Солунци. 2:8 и 1 Тимотей 4:14-16.

58.
Вярно ли е, че на последоватвлите на Исус
Христос, чрез Светия Дух, им е дадена власт да
творят чудесата, които е творил Исус?
Библиятада/ неКорана
Йоан 14:12....Истина, истина ви казвам, който
вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги
върши; защото Аз отивам при Отца.
Лука 10:17...И седемдесетте се върнаха с радост,
и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се
покоряват на нас.
Деяния 6:8...А Стефан, пълен с благодат и сила,
вършеше големи чудеса и знамения между людете.
Деяния 8:6...И народът единодушно внимаваше на
това, което Филип им говореше, като слушаха
всичко, и виждаха знаменията, които вършеше.
------------------------------------------------Бележка: Няма намерени записи в Корана за някой,
който да е направил видно чудо след Исус.

59.
Казано ли е, че някои вярващи, чрез Св.Дух, ще
говорят на чужди езици?
Библиятада/ неКорана
1 Коринтяни 14:2, 5...2.Защото, който говори на
непознат език, той не говори на човеци, а на
Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа
си говори тайни… 5.Желал бих всички вие да
говорите езици…
------------------------------------------------Бележка: В Корана няма стихове за говорене на
езици.

60.*
Съществуват ли точни места в Писанието, които
които дават насоки за това,че Ангелите са
служители на Бога,а Демоните на Дявола?
Библиятада/ неКорана
Матей 25:41...Тогава ще рече и на тия, които са
от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие
проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и
за неговите ангели.
Откровение 12:9...И свален биде големият змей,
оная старовременна змия, която се нарича дявол и
сатана, който мами цялата вселена; свален биде на
земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с
него.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*...1.Кажи : “Разкрито ми бе, че една
група джинове слушали (Корана) и рекли: “Наистина
чухме един удивителен Коран”. 2.“И води Той
(Коранът) към усъвършенстване. Повярвахме вече в
него и никого не ще съдружим с нашия Господ”…
11.И наистина, някои от нас сме правдиви, други не. Станахме (на групи), които следват различни
пътища.

61.
Има ли възможност дявола да се покае и да попадне
в рая?
Библиятане / неКорана
Откровение 12:9-10...9.И свален биде големият
змей, оная старовременна змия която се нарича
дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален
биде на земята, свалени бидоха и ангелите му
заедно с него.
------------------------------------------------Bakara 2:208*....О, вярващи, встъпете всички в
покорството (отдайте се на Аллах) и не следвайте
стъпките на сатаната! Той е ваш явен враг.
Zukhruf 43:36-39...36.А на онзи, който се отмята
от споменаването на Всемилостивия, пращаме
сатаната и така той му става близък приятел… 39.И
не ще ви е от полза Днес (нищо) и наистина имате
съучастие в мъчението, щом бяхте угнетители.

62.
Могат ли някои демони да се покаяат и да станат
добри? (Jinn)
Библиятане/ даКорана
Юда 6-7...6.и че ангели, които не опазиха своето
достойнство, но напуснаха собственото си жилище,
- Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда
на великия ден… 7.подобно на тях, се предадоха на
блудство и изпадваха в противоестествени пороци.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*...1.Кажи : “Разкрито ми бе,
че една група джинове слушали (Корана) и рекли:
“Наистина чухме един удивителен Коран”… 11. И
наистина, някои от нас сме правдиви, други - не.
Станахме (на групи), които следват различни пътища…
13.И наистина, когато чухме напътсвието, повярвахме в
него. И който вече вярва в своя Господ, не се
страхува нито от ощетяване, нито от угнетяване… 14.И
наистина сред нас има и отдадени (на Аллах) и
отклонили се (със закоравели сърца).

63.*
Има ли стихове в Свещените писания, в които се
говори за изгонването на зли духове от човека?
Библиятада/ неКорана
атей 9:33...И след като бе изгонен бесът, немият
проговори; и множествата се чудеха и думаха:
Никога не се е виждало такова нещо в Израиля.
Матей 17:18...И Исус смъмра беса и той излезе от
него; и момчето оздравя в същия час…
Марко 1:25-26...25.Но Исус го смъмра, казвайки:
Млъкни, и излез от него.26.Тогава нечистият дух,
като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе
от него.
Лука 4:35, 8:33 & 9:42...Но Исус го смъмра,
казвайки: Млъкни и излез из него. И бесът, като
го повали насред, излезе из него, без да го
повреди никак…
------------------------------------------------Бележка: Няма стихове в Корана, свързани с
прогонването на демони от хора; но има 89 стиха в
Библията, свързани с прогонването на демони.

64.
Силата на сатана да мами описва ли се като слаба
и неефективна?
Библиятане/ даКорана
Лука 4:6...На Тебе ще дам всичката власт и слава
на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз
я давам комуто ща)
2 Коринтяни 4:3—4...3.Но ако благовестието, което
проповядваме, е покрито…4.за тия, невярващите,
чиито ум богът на тоя свят е заслепил…
------------------------------------------------Nisâ 4:76*...Наистина слабо е коварството на
сатаната!
İbrahim 14:22...И рече сатаната… И нямах власт
над вас, освен да ви зова…
Nahl 16:98...И когато четеш Корана, при Аллах
търси убежище от прокудения сатана!
Shu'arâ 26:210-211*.....210.И сатаните не Го
спуснаха (Корана).211.Не им е отредено (това) (не
е по техните сили) и не могат да го сторят.

65.*
Може ли да се счита, че дяволът е „богът на този
свят”?
Библиятада/ неКорана
Лука 4:6....5.Тогава като Го възведе [на една
планина] на високо и Му показа всичките царства на
вселената, в един миг време 6.Дяволът рече: На Тебе
ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото
на мене е предадена, и аз я давам комуто ща)
Йоан 12:31...Сега е съдба на този свят; сега
князът на този свят ще бъде изхвърлен вън…
Йоан 14:30...Аз няма вече много да говоря с вас, защото
иде князът на [този] свят. Той няма нищо в Мене;
2 Коринтяни 4:3-4...3.Но ако благовестието, което
проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които
погиват 4. чиито ум богът на тоя свят е заслепил…
------------------------------------------------Nisa 4:76...Наистина слабо е коварството на сатаната!
Shuara 26:210-211...210.И сатаните не Го спуснаха
(Корана)… 211.Не им е отредено (не е по техните
сили) и не могат да го сторят.

Христос и Мохамед
66.*
Признато ли е, че Исус е роден от девица?
Библиятада / даКорана
Исая 7:14...Затова сам Господ ще ви даде
знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И
ще го нарече Емануил.
Матей 1:18...А рождението на Исуса Христа
{Помазаника.} биде така: след като бе сгодена
майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се
съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
------------------------------------------------Meryem 19:16-22*...16.Мариам… 20.Рече (Мариам):
“Как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не
съм блудница?” 21.Рече: „Така.” Твоят Господ
повели: “Това за Мен е лесно. 22.И зачена го тя,
и се уедини с него в отдалечено място.
Enbiya 21:91*...И тя (Мариам) (Мария) се опази
девствена. Тогава Ние вдъхнахме в нея от Нашия дух, и
сторихме нея и сина й знамение за световете.

67.*
Признато ли че,Исус е безгрешен?
Библиятада / даКорана
Марко 1:24...Исусе… Светий Божий.
Йоан 7:18...Който говори от себе си търси своята
си слава; а който търси славата на Онзи, Който Го
е пратил, Той е истински, и в Него няма неправда…
Йоан 8:46...Кой от вас Ме обвинява в грях? Но ако
говоря истина, защо не Ме вярвате?
2 Коринтяни 5:21...Който за нас направи грешен
Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние
чрез Него праведни пред Бога.
1 Петрово2:21-22...21. Христос… 22.Който грях не е
сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му;
1 Йоаново 3:5...и знаете, че Той се яви да носи
греховете. В Него няма грях.
------------------------------------------------Bakara 2:253*...И дадохме на Иса (Исус), сина на
Мариам, (Мария) ясните знаци, и го подкрепихме
със Светия дух.
Meryem 19:19*...Рече: “Аз съм само пратеник на
твоя Господ, за да те даря с пречисто момче.”

68.*
Признато ли е,че Исус е притежавал излючителна
мъдрост и знание?
Библиятада / даКорана
Матей 9:4...А Исус, като узна помислите им, рече:
Защо мислите зло в сърцата си?
Йоан 7:45-46...45.Тогава служителите си дойдоха при
главните свещеници и фарисеите; и те им рекоха: Защо
Го не доведохте? 46.Служителите отговориха: Никога
човек не е говорил така [както Тоя Човек].
Йоан 16:30...Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш, и
няма нужда да Те пита някой, за да му отговаряш. По
това вярваме, че си излязъл от Бога.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*...45.Месията Иса (Исус)… знатен в
земния живот и в отвъдния, и е от приближените (на
Аллах). 48.И ще го научи Той на книгата и на
мъдростта, и на Тората, и на Библията.
Zuhruf 43:63*.....И когато Иса (Исус) донесе
ясните знаци (чудеса, доводи), рече: “Дойдох при
вас с мъдростта, за да ви обясня част от онова,
по което сте в разногласие! Затова се бойте да не
изгубите милостта на Аллах и ми се подчинете!

69.*
Признава ли се, че Исус е притежавал
свръхестествена сила, могъл е да твори чудеса и
да възкресява мъртви?
Библиятада / даКорана
Марко 1:40-45...40.И дохожда при Него един
прокажен и Му се моли, коленичил при Него,
казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.41.и му
каза: Искам, бъди очистен.
Марко 6:47-52..тража на нощта дохожда при тях,
като вървеше по езерото; и щеше да ги отмине.
Йоан 11:14-44...14.Тогава Исус им рече ясно: Лазар
умря…25.Исус й рече: Аз съм възкресението и живота;
който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; 43.Като
каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!
44.Разповийте го и оставете го да си иде…
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*...45.Месията Иса (Исус)… 49.И
ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам
мъртви с позволението на Аллах.
Maide 5:110*...И изцеряваш слепия и прокажения с Моето позволение.
Бележка:Има 37 чудеса направени от Исус в Евангелието.

70.*

Признато ли е, че Исус Христос заслужава вярата и
послусшанието на всички хора?
Библиятада / даКорана
Матей 23:10...Един е вашият Наставник, Христос.
Йоан 14:15 & 21-24...15.Ако Ме любите, ще пазите
Моите заповеди… 21.Който има Моите заповеди и ги
пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен
от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си
нему. 24.Който не Ме люби не пази думите Ми…
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*...50.И ви донесох знамение от
вашия Господ. И бойте се да не загубите милостта на
Аллах, и ми се покорете!... 55.Аз ще те прибера и ще
те въздигна при Мен, и ще те пречистя от неверниците…
до Деня на възкресението ще сторя онези, които те
последваха, над онези, които не повярваха.
Zuhruf 43:61 & 63*...61.И наистина то е знак за
Часа. Тогава не се съмнявайте в него и Ме
следвайте! Ето това е правият път… 63.Дойдох при
вас с мъдростта… Затова се бойте да не изгубите
милостта на Аллах и ми се подчинете!

71.*
Прието ли е Исус Христос да се идентифицира като
„Месията”? (Помазаник)
Библиятада / даКорана
Матей 26:63-64...63. Заклевам Те в живия Бог да
ни кажеш: Ти ли си Христос Божият Син? 64. Исус
му каза: Ти рече.
Йоан 1:41...Месия (което значи Христос).
Йоан 4:25-26...25.Казва Му жената: Зная, че ще
дойде Месия (който се нарича Христос); Той,
когато дойде, ще ни яви всичко. 26.Казва й Исус:
Аз, Който се разговарям с тебе съм Месия.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*...Аллах те благовества за Слово от
Него…. Името му е Месията Иса (Исус)…
Nisa 4:171-172*...171. Месията Иса (Исус), синът на
Мариам (Мария), е само пратеник на Аллах и Негово
Слово… 172.Месията не ще презре да бъде роб на Аллах.
Бележка:Думите “Месия” или “Господ” са използвани 558
пъти в Новият Завет и думата “Месия” е използвана 10
пъти в Корана за препратка към Христос.

72.*
Признато ли е, че Исус е Христос(Помазаник)?
Библиятада / даКорана
Йоан 1:1-3 & 14...1.В началото бе Словото; и Словото
беше у Бога; и Словото бе Бог. 2.То в начало беше у
Бога. 3.Всичко това чрез Него стана; и без Него не е
ставало нищо от това, което е станало. 14.И словото
стана плът и пребиваваше между нас.
Откровение 19:13-16...13.и името Му беше Божието
слово… 16.Цар на царете, и Господ на господарите.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*...И както стоеше (Закария), молейки
се в светилището, ангелите го призоваха: “Аллах те
благовества за Яхя (Йоан), който ще потвърди (Иса
(Исус) Слово от Аллах, ще бъде господар, целомъдрен и
пророк от праведниците.”
Al-i İmran 3:45*...И ангелите бяха рекли: “О, Мариам,
Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е
Месията Иса (Исус), синът на Мариам (Мария), знатен в
земния живот и в отвъдния, и е от приближените (на
Аллах).

73.*
Смятя ли се ,че Исусс Христос още до раждането Си
е бил Словото Божие?
Библиятада/ неКорана
Исая 9:6...Защото ни се роди Дете…И името Му ще
бъде… Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.
Михей 5:2...А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си
малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще
излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в
Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.
Йоан 8:58...Исус им рече: Истина, истина ви
казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.
Евреи 13:8...Исус Христос е същият вчера днес и
до века.
Откровение 1:1, 8 & 17-18...1.Откровението от Исуса
Христа… 8.Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог,
Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59*...Примерът с Иса (Исус) пред
Аллах е като примера с Адам. Сътвори го Той от
пръст, после му рече: “Бъди!” И той стана.

74.*
Признава ли се, че Божието вечно Слово е станало
плът чрез човешкото въплъщение на Исус Христос?
(Kenosis or Hûlul)
Библиятада/ неКорана
Матей 1:18-24...23."Ето девицата ще зачне и ще
роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи,
Бог с нас).
Йоан 1:1 & 14...1.В началото бе Словото… 14. И
словото стана плът и пребиваваше между нас
Филипяни 2:5-8...5.Христа Исуса…6.Който, като
беше в Божия образ… 7.образ на слуга и стана
подобен на човеците…
Колосяни 1:3 & 15...3.Отец на нашия Господ Исус
Христос… 15.ойто е образ на невидимия Бог…
1 Тимотей 3:16...Който биде възнесен в слава…
------------------------------------------------Maide 5:17*...Неверници станаха онези, които
казват: “Месията, синът на Мариам, е Аллах.”… Той
сътворява, каквото пожелае.

75.*
Призато ли е, че Исус Христос е ”Божествен„ или
Бог в плът?
Библиятада/ неКорана
Йоан 1:1 & 14...1.В началото бе Словото; и
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. 14.И
словото стана плът и пребиваваше между нас;
Йоан 5:17-18...17.А Исус им отговори: Отец Ми
работи до сега, и Аз работя. 18.правеше Бога Свой
Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.
Йоан 10:25-33...25.Исус им отговори: Казах ви, и не
вярвате. Делата, които върша в името на Отца Си, те
свидетелствуват за Мене… 30.Аз и Отец едно сме.
Йоан 20:28-29...28.Тома в отговор Му рече: Господ
мой и Бог мой! 29.Исус… повярва, блажени ония,
които, без да видят, са повярвали.
Колосяни 2:8-9...8… Христа. 9.Защото в Него
обитава телесно всичката пълнота на Божеството;
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*...17. Неверници
станаха онези, които казват: “Месията, синът на
Мариам, е Аллах.”…
Zuhruf 43:57-59*...57.синът на Мариам… 59.Той (Иса,
Исус) е само раб, комуто Ние дадохме благодат и го
сторихме пример за синовете на Исраил.
Бележка:В Библията Исус е изобразен като “Бог”
367 пъти.

76.*
Признава ли се, че Исус Христос е създател?
Библията
да/ неКорана
Ефесяни 3:8-9...Бога, създателя на всичко.
Колосяни 1:13-20...13.царството на Своя възлюбен Син…
15. Който е образ на невидимия Бог… 16. Чрез Него бе
създадено всичко, което е на небесата и на земята…
Евреи 1:1-2 & 10-12...1. Бог… 2.В края на тия дни
говори нам чрез Сина… чрез Когото и направи
световете… 10.В началото Ти, Господи, си основал
земята, И дело на Твоите ръце е небето.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*...75.Месията (Исус), синът
на Мария, е само пратеник…
Zuhruf 43:57-59*...Той (Исус) е само раб, комуто
Ние дадохме благодат и го сторихме пример за
синовете на Исраил.

77.*
Признава ли се, че Исус Христос е единственият
посредник между Бог и хората?
Библиятада/ неКорана
Йоан 14:6...Исус му казва: Аз съм пътят, и
истината, и животът; никой не дохожда при Отца,
освен чрез Мене.
Деяния 4:12...И чрез никой друг няма спасение;
защото няма под небето друго име дадено между
{Или: Открито на.} човеците, чрез което трябва да
се спасим.
1 Тимотей 2:5-6...5.Защото има само един Бог и
един ходатай между Бога и човеците, човекът
Христос Исус 6.Даде Себе Си откуп за всички…
------------------------------------------------Bakara 2:48*...И бойте се от Деня, в който никой
не ще плати вместо друг и не ще се приеме (от
никого) застъпничество, и не ще се вземе от
никого откуп, и никому не ще се помогне.
Yunus 10:3*...Това е Аллах, вашият Господ!
Zümer 39:44...На Аллах принадлежи изцяло помощта.

78.*
Признат ли е Христос за Син Божий?
Библиятада/ неКорана
Матей 16:16...Симон Петър в отговор рече: Ти си
Христос, Син на живия Бог.
Марко 14:61-62...61. Ти ли си Христос, Син на
Благословения? 62.А Исус рече: Аз съм.
Лука 1:32 & 35...32.Той ще бъде велик, и ще се
нарече Син на Всевишния... 35. и светото Онова,
Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*...30. И рекоха християните:
“Месията е синът на Аллах.” 31. А им бе повелено
да бъдат раби само на единствения Бог. Няма друг
Бог освен Него. Пречист е Той от онова, с което
(те) съдружават!
Бележка: Има 92 стиха в Библията, които изобразяват
Исус като “Сина на Бог” освен вж. Ен’ам 6:101,
Фуркан 25:2, Зухруф 43:81 и Джинн 72:3.

79.
Когато в Свещеното Пиасание се упоменава
определението „Божий Син”, има ли се в предвид
физическо отношение или родство?
Библията
не/ даКорана
Лука 1:26-35...27.името на девицата бе Мария... 35.И
ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде
върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за
туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе,
ще се нарече Божий Син.
1 Йоаново 5:20...Знаем още, че Божият Син е дошъл
и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние
сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа...
Това е истинският Бог и вечен живот.
------------------------------------------------En'am 6:101*...Първосъздателят на небесата и на земята! Как да

има Той дете, щом няма съпруга и всяко нещо е
сътворил, и всяко нещо знае?
Jinn 72:3*...И превисоко е величието на нашия
Господ! Не се е сдобивал Той нито със съпруга,
нито със син.

80.
Действително ли са се покланяли хората на Исус
Христос и това е било прието от Него?
Библиятада/ неКорана
Матей 28:9-10...9.И ето Исус ги срещна... А те се
приближиха и се хванаха за нозете Му и Му се
поклониха. 10. Исус... идете кажете на братята Ми...
Йоан 9:35-38...35. Ти вярваш ли в Божия Син?38.
Вярвам Господи; и поклони Му се.
Йоан 20:28-29...28.Тома в отговор Му рече: Господ
мой и Бог мой! 29.Исус...блажени ония, които, без
да видят, са повярвали.
Филипяни 2:10-11...10.така щото в Исусовото име
да се поклони всяко коляно от небесните и земните
и подземните същества11.и всеки език да изповяда,
че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*...116.И когато Аллах рече: “О,
Иса (Исусе), сине на Мария, ти ли каза на хората:
“Приемете мен и майка ми за богове, освен Аллах!”
Рече (Исус): “Пречист си Ти,Превелик! Не ми
подобава да казвам това, на което нямам
право.118.Ти си Всемогъщия, Премъдрия.

81.*
Вярно ли е, че Исус е можел да прощава греховете
на хората?
Библията да/ неКорана
Марко 2:5-7 & 10-11...5.А Исус, като видя вярата им,
каза на паралитика: Синко, прощават ти се
греховете... 7.Тоя защо говори така? Той
богохулствува. Кой може да прощава грехове, освен
един Бог?... 10.Но за да познаете, че Човешкият Син
има власт на земята да прощава грехове... 11.Тебе
казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си.
Лука 5:20...Той рече: Човече прощават ти се греховете.
Деяния 10:43...За Него свидетелствуват всичките
пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи
чрез Неговото име прощение на греховете си.
Деяния 13:38...чрез Него се проповядва на вас
прощение на греховете.
1 Йоаново 2:12...Пиша вам, дечица, защото ви се
простиха греховете заради Неговото име.
------------------------------------------------Ал-Имран 3:135*...А кой освен Аллах опрощава
греховете?
Maide 5:75*...Месията (Исус), синът на Мария, е
само пратеник...

82.
Признато ли,хче ключовете от Смъртта и Ада са в
ръцете на Исус?
Библията да/ неКорана
Лука 12:5...бойте се от онзи, който, след като е
убил, има власт да хвърля в пъкъла…
Откровение 1:11-18...1.Откровението от Исуса
Христа… 8.Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог,
Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият…
14.очите Му, като огнен пламък… 17. Аз съм
първият и последният… 18.Бях мъртъв, и, ето,
живея до вечни векове; и имам ключовете на
смъртта и на ада…
------------------------------------------------Зухруф43:57 & 59*...57.синът на Мариам… 59.Той
(Иса, Исус) е само раб, комуто Ние дадохме
благодат и го сторихме пример за синовете на
Исраил.

83.*
Признато ли е,че Исус е единственият спасител?
Библиятада/ неКорана
Исая 43:11-13.....11.Аз, Аз съм Господ; И освен
Мене няма спасител…. 13. Аз съм…
Лука 2:11.....Защото днес ви се роди в Давидовия
град Спасител, Който е Христос Господ.
Йоан 4:42.....Знаем, че Той е наистина [Христос]
Спасителят на света…
Тит 1:4.....Благодат и мир да бъде с тебе от Бога
Отца и Христа Исуса, нашия спасител.
Тит 3:4-6.....4.Но когато се яви благостта на
Бога, нашия Спасител… 6.когото изля изобилно
върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител
1 Йоаново 4:14.....И ние видяхме и
свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде
Спасител на Света.
------------------------------------------------Nisa 4:171*....Месията Иса (Исус), синът на
Мариам (Мария), е само пратеник на Аллах…

84.*
Действително ли е,че единствения достъпен път към
вечен живот,това е приемането на Исус Христос за
Бог и Спасител?
Библиятада/ неКорана
Йоан 3:16 & 36.....16.Защото Бог толкова възлюби
света, че даде Своя Единороден Син, за да не
погине ни един, който вярва в Него, но да има
вечен живот. 36. Който вярва в Сина има вечен
живот; а който не слуша Сина няма да види живот,
но Божият гняв остава върху него.
Йоан 14:6.....Исус му казва: Аз съм пътят, и
истината, и животът; никой не дохожда при Отца,
освен чрез Мене.
Деяния 4:10-12.....10. чрез името на Исуса
Христа… 12.И чрез никой друг няма спасение;
защото няма под небето друго име дадено между
човеците, чрез което трябва да се спасим.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19& 85*.....19.Ислямът е религията при
Аллах. 85.А който търси друга религия (вяра,) освен
Исляма (отдаването на Аллах), тя не ще му се приеме и
в отвъдния живот той е от губещите.
Бележка: Има над 200 стиха в Библията, които
изобразяват Исус като спасителя на света.

85.*
Признато ли е,че пролитата кръв на Господ Исус
Христос е единственния откуп за човешките
грехове?
Библиятада/ неКорана
Исая 53:5-12....5.Но Той биде наранен поради нашите
престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На
Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с
Неговите рани ние се изцелихме.6.Господ възложи на
Него беззаконието на всички ни.
Йоан 1:29.....На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде
към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха
на света!
1 Коринтяни 15:3-4.....3. Христос умря за греховете
ни според писанията; 4. Че бе погребан; че биде
възкресен на третия ден според писанията;
------------------------------------------------En’am 6:164*.....Всяка душа придобива единствено за
себе си, никой съгрешил не ще носи греха на друг.
İsra 17:15.....Никой натоварен, не ще носи товара
(греха) на друг.
Nejm 53:38*.....И наистина никой прегрешил не ще носи
греха на друг.

86.
Било ли е предсказано от пророците в Свещените
книги,че Исус Христос ще умре?
Библиятада / даКорана
Псалми 16:10.....Защото няма да оставиш душата ми
в преизподнята; Нито ще допуснеш угодника Си да
види изтление.
Исая 53:1-12.....11.И Той ще се натовари с
беззаконията им. 12. Защото изложи душата Си на
смърт И към престъпници биде причислен, И защото
взе на Себе Си греховете на мнозина И
ходатайствува за престъпниците.
Данаил 9:26.....И подир шестдесет и две седмици
Месия ще бъде посечен, и не ще има кои да Му
принадлежат.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....Когато Аллах рече: “О, Иса
(Исус), Аз ще те прибера и ще те въздигна при
Мен, и ще те пречистя от неверниците, и до Деня
на възкресението ще сторя онези, които те
последваха, над онези, които не повярваха.

87.
Било ли е яасно предсказано,че Исус ще буде убит
от евреите?
Библиятада/ неКорана
Матей 16:21-23.....21.От тогава Исус почна да
известява на учениците Си, че трябва да отиде в
Ерусалим, и много да пострада от старейшините,
главните свещеници и книжниците, и да бъде убит,
и на третия ден да бъде възкресен.
Йоан 10:11 & 15.....11.Аз съм добрият пастир;
добрият пастир живота си дава за овцете.15.Аз
давам живота Си за овцете.
Йоан 12:32-33.....32.И когато бъда Аз издигнат от
земята, ще привлека всички при Себе Си. 33.А като
казваше това, Той означаваше от каква смърт щеше
да умре.
------------------------------------------------Бележка: В Корана няма стихове, в които Исус
твърди, че ще бъде убит от Евреите.

88.*
Признато ли е ,че Исус Христос е умрял и
възкръснал?
Библиятада/ неКорана
Матей 27:50.....А Исус, като извика пак със силен
глас, издъхна.
Марко 15:37.....А Исус като издаде силен глас,
издъхна.
Лука 24:44 & 46.....44.И рече им: Тия са думите,
които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва
да се изпълни всичко, което е писано за Мене в
Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. 46.И
рече им: Така е писано, че Христос трябва да
пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден
Йоан 19:30.....А Исус като прие оцета рече:
Свърши се, и наведе глава, и предаде дух.
1 Коринтяни 15:3-4.....3.Христос умря за
греховете ни според писанията. 4.че бе погребан;
че биде възкресен на третия ден според писанията…
------------------------------------------------Nisa 4:157*.....Те не го убиха и не го разпнаха, а
(убитият) само им бе оприличен (като Месията Исус).
И които са в разногласие за това, се съмняват за
него. Те нямат знание за това, освен да следват
предположението. Със сигурност не го убиха.

89.*
Признава ли се,че Исус Христос е жив и ще дойде
отново?
Библиятада / даКорана
Йоан 14:2-3.....2.В дома на Отца Ми има много
обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа,
защото отивам да ви приготвя място. 3.И като
отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви
взема при Себе Си…
Откровение 2:25.....но дръжте онова, което имате,
докле дойда.
Откровение 22:12 & 20.....12.Ето, ида скоро; и у
Мене е наградата, която давам, да отплатя на
всекиго, според каквито са делата му. 20.Оня,
Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида
скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе!
------------------------------------------------Nisa 4:158*.....Да, възнесе го Аллах при Себе си.
Zuhruf 43:61*.....И наистина то е знак за Часа.
Тогава не се съмнявайте в него и Ме следвайте!
Ето това е правият път.
Бележка:Има 73 стиха в Библията за повторната поява
на Христос.

90.*
Има ли стихве в Свешенното Писание,които
предричат,че Мохамед ще се върне?
Библиятане/ даКорана
Матей 24:11 & 26.....11.И много лъжепророци ще се
появят и ще заблудят мнозина. 26.Прочее, ако ви
кажат: Ето, Той е в пустинята; не вярвайте.
Йоан 5:31.....Ако свидетелствувам Аз за Себе Си;
свидетелството Ми не е истинно.
2 Коринтяни 13:1....."От устата на двама или
трима свидетели ще се потвърди всяка работа".
------------------------------------------------A’raf 7:157*.....Те са, които последваха
Пратеника, неграмотния Пророк, за когото видяха,
че бе записано в Тората и Евангелието.
Saf 61:6*.....И бе рекъл Иса (Исус), синът на
Мария: “О, синове на Израел, аз съм пратеник на
Аллах при вас, да потвърдя Тората преди мен и да
благовестя за пратеник, който ще дойде след мен и
името му е Ахмед.” А когато им се донесоха ясните
знаци (чудесата), те рекоха: “Това е явна
магия”.

91.*

Необходимо ли е било Мохамед да бъде евреин,който
да може да чете и пише,за да запише Божието
Слово,предназначено за хората?
Библиятада/ неКорана
Йоан 4:22.....защото спасението е от юдеите.
Яков 3:1-2.....1.Братя мои, не ставайте мнозина
учители, като знаете, че ще приемем по-тежко
осъждане. 2.Защото ние всички в много неща
грешим; а който не греши в говорене, той е
съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.
Яков 9:4..... които са израилтяни, на които
[принадлежат] осиновението на славата, заветите и
даването на закона, богослужението и обещанията;
------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....157. Те са, които последваха
Пратеника, неграмотния Пророк, за когото видяха, че
бе записано в Тората и Евангелието. 158.Вярвайте в
Аллах и в Неговия Пратеник, неграмотния Пророк,
който вярва в Аллах и в Неговите Слова, и го
следвайте, за да Го достигнете!”
Shura 42:52*.....Така и на теб разкрихме един дух
(Koрана) с Наша повеля. А преди ти не знаеше нито
какво е Книга, нито какво е вяра.

92.

Може ли да се считат за доказателство думите на
Мохамед,който утвърждава,че той е пророк?
Библията
не/ даКорана
Йоан 5:31 & 36.....31.Ако свидетелствувам Аз за Себе
Си; свидетелството Ми не е истинно. 36.Но Аз имам
свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата,
които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които
върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.
1 Коринтяни 14:32-33.....32.и духовете на
пророците се покоряват на самите пророци.
33.Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир,
както и поучавам по всичките църкви на светиите.
2 Коринтяни 13:1.....Ето, трети път ида при вас.
"От устата на двама или трима свидетели ще се
потвърди всяка работа".
------------------------------------------------Rad 13:43*.....И казват неверниците: “Не си ти
пратеник.” Кажи: “ Аллах и онези, у които е
знанието на писанието са достатъчни за свидетел
между мен и вас.
Fetih 48:28*.....Той е, Който изпрати Своя Пратеник
с напътствието и с правата религия (вяра), за да я
въздигне (обясни) над всички вероизповедания. И
Достатъчен е Аллах за свидетел.

93.*
Били ли са посланията на Мохамед в пълно сходство
с посланията на Исус и другите пророци?
Библиятане/ даКорана
Исая 8:20.....Ако не говорят според това слово,
Наистина няма зазоряване за тях.
1 Коринтяни 14:32-33.....32.и духовете на
пророците се покоряват на самите пророци.
33.Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....192.И Този (Коран)
наистина е низпослан от Господа на световете…
196.И наистина Той е (споменат) в писанията на
предишните.
Fussilet 41:43*.....Не ти се казва друго, освен
каквото бе казано на пратениците преди теб.
Shura 42:15.....кажи:“Повярвах в това, което Аллах
низпосла от Писанието, и ми бе повелено да отсъждам
справедливо между вас.

94.*
Творил ли е чудеса Мохамед като Исус Христос и
другите пророци,ако е бил изпратен от Бога?
Библиятане / неКорана
Йоан 5:36.....делата, които Отец Ми е дал да
извърша, самите дела, които върша,
свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.
Йоан 14:11.....Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е
в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.
------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....37.И рекоха: “Да бе му низпослано
знамение (чудо) от неговия Господ!” Кажи им: “Аллах е
способен да спусне знамение, ала повечето от тях не
знаят.”… 38.Нищо не пропуснахме (пояснихме всичко) в
тази книга.
Yunus 10:20*.....И казват: “Защо не му бе низпослано
знамение (чудо, доказателство) от неговия Господ?”
Тогава им кажи: “Неведомото принадлежи единствено на
Аллах. Чакайте! И аз чакам с вас.”
Бележка: Има 157 описани чудеса на Исус и
останалите пророци в Библията, но никакви подобни
на тези описания за Мохамед в Корана.

95.*
Пророчествал ли е Мохамед за будещето като Исус и
другите пророци?
Библиятане / неКорана
Второзаконие 18:22.....Когато някой пророк говори
от Господното име, и думата му не се сбъдне нито
се изпълни, тая дума Господ не е говорил;
пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от
него.
1 Царе 9:9.....(В старо време в Израиля, когато
някой отиваше да се допита до Бога, думаше така:
Елате да идем при гледача; защото оня, който се
нарича пророк, се наричаше по-напред гледач).
Исая 41:22.....Нека ги приведат, и нека ни явят
какво има да стане;
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Кажи им: “Не ви казвам, че при
мен са съкровищниците на Аллах, нито знам
неведомото…“
Ahkaf 46:9*.....И не знам какво ще стане нито с
мен, нито с вас. Аз следвам само каквото ми бъде
разкрито.

96.
Истинският Божий пророк ще целува ли черния камък
на езическата богиня Кааба ,ще почита ли
арабските езически божества ‘’Сафа’’ и ‘’Марва’’?
Библиятане/ даКорана
Изход 20:3-5.....3.Да нямаш други богове освен
Мене…5.да не им се кланяш…
3Царе 19:18.....Оставил съм Си, обаче, в Израиля
седем хиляди души, всички ония, които не са
преклонили колена пред Ваала, и всички, чиито
уста не са го целунали.
2 Коринтяни 6:16.....и какво споразумение има
Божият храм с идолите?
------------------------------------------------Bakara 2:158*.....Ас-Сафб и ал-Мбруа са от знаците на
Аллах, и който ходи при Дома за поклонение хадж или
поклонение умре, не е грях като ги обикаля.
Nejm 53:18-20.....19.Вие видяхте Лат и Узза? 20.А
другото, третото, Менат (видяхте ли)?

97.
Мохамед бил ли е считан за обикновен човек,които
е молил Аллах за прошка на греховете си?
Библиятада / даКорана
Ecclesiastes
7:20.....Наистина
няма
праведен
човек на земята, Който да струва добро и да не
греши.
1 Йоаново 1:8 & 10.....Ако речем, че нямаме грях,
лъжем себе си, и истината не е в нас.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....И моли прошка от Аллах!
Yusuf 12:53*.....И не мога аз да оневинявам (не мога
да изчистя) душата си. Наистина душата повелява
злото…
Muhammad 47:19.....И моли опрощение за своите
грехове…

98.
Счита ли се Мохамед за последния ,и най-важния от
пророците?
Библиятане/ даКорана
Откровение 1:1, 8 & 17.....1.Откровението от
Исуса Христа… 8.Аз съм Алфа и Омега, казва Господ
Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде,
Всемогъщият. 17. Не бой се, Аз съм първият и
последният и живият;
Откровение 22:13, 16 & 20.....13.Аз съм Алфа и
Омега, първият и последният... 16.Аз съм светлата
утринна звезда…20. Наистина ида скоро. Амин!
Дойди, Господи Исусе!
------------------------------------------------Ahzab 33:40*.....Мохамед не е баща на никого от
вашите мъже, но е Пратеник на Аллах и е
последният от Пророците. И Аллах знае всяко нещо.
Fatih 48:28*.....Той е, Който изпрати Своя Пратеник с
напътствието и с правата религия (вяра), за да я
въздигне (обясни) над всички вероизповедания. И
Достатъчен е Аллах за свидетел.
Бележка:Исус е очакван да се завърне. Мохамед не е.

Човекьт и грехът
99.

Когато Адам и Ева са съгрешили довело ли е това
до фундаментално разделение между Бога и човека,в
резултат на което е възникнала необходимост от
спасяването на човека от Божия съд против греха?
Библиятада/ неКорана
Битие 2:16-17.....16.И Господ Бог заповяда на
човека, казвайки: От всяко дърво в градината
свободно да ядеш; 17.но от дървото за познаване
доброто и злото, да не ядеш от него; защото в
деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
Римляни 5:12-19.....12.Затова, както чрез един
човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта,
и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци,
понеже всички съгрешиха.
------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....35.И рекохме: “О, Адем,
пребивавай с жена си в Рая и яжте (от храната)
там в доволство, откъдето пожелаете, но не се
приближавайте до онова дърво, та да не станете
угнетители!” 37.После Адем получи (научи) слова
от своя Господ и се покая. Така (Аллах) прие
покаянитето му. Той наистина е Приемащия
покаянието, Милосърдния (пращащия светлината).

100.

Има ли стихове,където се казва,че човек се ражда
грешник?
Библиятада/ неКорана
Исая 64:6.....Защото всички станахме като човек
нечист, И всичката ни правда е като омърсена
дреха; Ние всички вехнем като лист, И нашите
беззакония ни завличат както вятъра.
Еремия 13:23.....Може ли етиопянин да промени
кожата си, или леопард пъстротите си? Тогава
можете да правите добро вие, които сте се научили
да правите зло.
Еремия 17:9.....Сърцето е измамливо повече от
всичко, И е страшно болно; кой може да го познае?
Яков 3:23.....
------------------------------------------------Taha 20:122*.....После неговият Господ го избра,
прие покаянието му и го напъти към Себе Си.
Tin 95:4*.....И несъмнено Ние сътворихме човека
(душата му) с превъзходен облик.

101.
Всички ли,(в това число и пророците) по своятя
природа ли са грешни? (с изключение на Исус)
Библиятада / даКорана
3Царе 8:46.....Ако Ти съгрешат, (защото няма
човек, който да не греши)
Псалми 130:3.....Ако би забелязвал беззаконията,
Господи, То кой, Господи, би могъл да устои?
Притчи 20:9.....Кой може да каже: Очистих сърцето
си; Чист съм от греховете си?
Яков 3:10.....От същите уста излизат
благословение и проклетия! Братя мои, не трябва
това така да бъде.
1 Йоаново 1:8.....Ако речем, че нямаме грях,
лъжем себе си, и истината не е в нас.
------------------------------------------------Yusuf 12:53.....И не мога аз да оневинявам (не мога
да изчистя) душата си. Наистина душата повелява
злото.
İbrahim 14:34*....Човек е голям угнетител…
Nahl 16:61*.....И ако Аллах наказваше хората за
техния гнет, Той не би оставил на земята дори
една твар.
Shu’ara 26:82.....И на Когото се надявам да ми
опрости греха в деня на покаянието.
Muhammad 47:19.....И моли опрощение за своите
грехове.

102.
Признато ли е,че Дева Мария има Божествена сила и
е достойна да и се покланят като на Божия майка?
Библиятане / неКорана
Исая 42:8.....Аз съм Господ; това е Моето име; И
не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си
на изваяните идоли.
Йоан 2:3-5....3.И когато се свърши виното,
майката на Исуса Му казва: Вино нямат. 5. Майка
Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете.
------------------------------------------------İsra 17:22-23*.....И повели твоят Господ да не
служите другиму, освен на Него.
Zariyat 51:56*.....И Аз сътворих джиновете и
хората единствено и само за да Ми станат раби.

103.
Ако човек умре като грешник,ще бъде ли
естественно,ако той отиде в ада?
Библиятада / даКорана
Езекил 18:4 & 20.....4. душата, която е съгрешила, тя
ще умре. 20.Душата, която греши, тя ще умре;
Лука 12:5.....Но ще ви предупредя от кого да се
боите: бойте се от онзи, който, след като е убил,
има власт да хвърля в пъкъла, Да! казвам ви, от
него да се боите.
Откровение 20:13—15.....13. и те бидоха съдени
всеки според делата си.15.И ако някой не се
намери записан в книгата на живота, той биде
хвърлен в огненото езеро.
------------------------------------------------A’raf 7:41*.....За тях в Ада има постеля от огън,
която отгоре е покрита (с огън). Така наказваме
угнетителите.
Yunus 10:27*.....А които са придобили злина възмездието им е колкото злината и ще ги почерни
унижение… Те са обитателите на Огъня и там ще
пребивават вечно.

104.*
Отнася ли се Святият Бог сериозно към малките
грехове?
Библиятада/ неКорана
Матей 5:19.....И тъй, който наруши една от тия
най-малки заповеди, и научи така човеците, наймалък ще се нарече в небесното царство.
Матей 12:36.....И казвам ви, че за всяка празна дума,
която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.
1 Коринтяни 5:6.....Хвалбата ви не е добра. Не
знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?
Яков 2:10.....Защото, който опази целия закон, а
съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.
------------------------------------------------Ahzab 33:5*.....И нямате грях за онова, което сте
объркали, но за онова, което вашите сърца
(умишлено) са крояли (има грях).
Nejm 53:31-32*.....Те са онези, които се
предпазват от големите грехове и скверностите,
освен малките провинения. Твоят Господ е Щедрият
в опрощението.

105.*
Правилно наказание ли е според Бога,че на
крадетса трябва да се отреже ръката?
Библиятане/ даКорана
Изход 22:1-4....1.Ако някой открадне вол или овца та
го заколи или го продаде, то да плати пет вола за вола
и четири овци за овцата… 4.И ако откраднатото… се
намери живо в ръката му, ще плати двойно.
Притчи 6:30-31....30.Дори крадецът не се пропуска
ненаказан, Даже ако краде да насити душата си, когато
е гладен;31.И ако се хване, той трябва да възвърне.
Лука 6:35-36.....35.Но вие обичайте неприятелите
си, правете добро, и заемайте, без да очаквате да
приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма…
36.Бъдете [прочее], милосърдни, както и Отец ваш
е милосърден.
------------------------------------------------Maide 5:38*.....И, като наказание от Аллах,
отсичайте ръцете на мъжете и на жените крадци за
онова, което са извършили.

106.
Може ли праведникът да прибегне към мошеничество
и да стигне до лъжа? (Taqiyya or Kitman)
Библиятане/ даКорана
Притчи 6:16-17.....16.Шест неща мрази Господ, Даже
седем са мерзост за душата Му. 17.лъжлив език…
Софоний 3:13.....Останалите от Израиля няма да
беззаконствуват, Нито да лъжат, Нито ще се намери
в устата им измамлив език.
Ефесяни 4:25.....Затова, като отхвърлите лъжата…
Откровение 21:8 & 27.....8. А колкото за…
всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото,
което гори с огън и жупел…27.И в него никак няма
да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши
мерзост и който лъже.
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Аллах не ви придиря (не търси
отговорност от вас) за празнословието в клетвите ви…
Tahrim 66:2*.....И Аллах, ви наложи изкупление
при (безпричинно) отмятане от вашите клетви…
Бележка: Taqiyya = Казване на нещо, което не е
истина. Китман = Лъжа по изпускане.

107.
Признат ли е хомосексуализмът за грях и забранен
ли е от Библията?
Библиятада / даКорана
Левит 18:22.....С мъжко да не легнеш като с
женско; това е гнусота.
Левит 20:13.....Ако някой легне с мъжко, като с
женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да
се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
Римляни 1:24 & 26-27.....26.Затова Бог ги предаде
на срамотни страсти… струвайки безобразие мъже с
мъже.27.тия, които вършат такива работи,
заслужават смърт…
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....80.И пратихме Лут, който каза на
своя народ: “Нима вършите скверността, с която не ви
е предшествал нито един от народите? 81.Наистина вие
ходите при мъжете със страст, вместо при жените. Не,
вие сте наистина хора престъпващи.
Neml 27:54-55*....54.“Нима следвате скверността
(лошото), въпреки че го виждате? 55.Нима отивате
със страст при мъжете, вместо при жените?

108.
Явяват ли се аборта и убийството грехове,които са
забранени и осъдени?
Библиятада / даКорана
Битие 9:6-7......6.Който пролее човешка кръв, и
неговата кръв от човек ще се пролее; защото по
Своя образ направи Бог човека. 7.А вие, плодете
се и се размножавайте…
Изход 20:13.....Не убивай.
Изход 21:12.....Който удари човек смъртоносно,
непременно да се умъртви.
Притчи 6:16-17.....16.Шест неща мрази Господ,
Даже седем са мерзост за душата Му. 17.Ръце,
които проливат невинна кръв…
---------------------------------------------Maide 5:32.....който убие човек не за човек или
заради покварата му по земята, той става така,
сякаш е убил всички хора…
İsra 17:31*.....И не убивайте децата си поради страх
от бедност! Ние храним и тях, и вас. Наистина
убиването им е голям грях.

109.*
Възможно ли е наказанието за грях да се очисти с
добри дела? (Sevap)
Библиятане/ даКорана
Римляни 3:28.....И така, ние заключаваме, че човек се
оправдава чрез вяра, без делата на закона.
Галатяни 3:11.....А че никой не се оправдава пред
Бога чрез закона, е явно от това, "че праведният
чрез вяра ще живее"
Тит 3:5-6.....Той ни спаси не чрез праведни дела,
които ние сме сторили, но по Своята милост…
Яков 2:10.....Защото, който опази целия закон, а
съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.
------------------------------------------------Hud 11:114....Наистина добрините премахват злините.
Ankebut 29:7*....А вярващите и вършещите праведни
дела, несъмнено ще покрием лошите им постъпки…
Nejm 53:32.....Те са онези, които се предпазват
от големите грехове и скверностите, освен малките
провинения. Твоят Господ е Щедрият в опрощението.

Спасението
110.
Ражда ли се човек „християнин” или „мюсулманин „?
Библията
не/ даКорана
Йоан 1:12-13.....12.да станат Божии чада, сиреч,
на тия, които вярват в Неговото име. 13.които се
родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от
мъжка похот, но от Бога.
Йоан 3:5.....Исус отговори: Истина, истина ти
казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не
може да влезе в Божието царство.
1 Петрово 1:23.....тъй като се възродихте, не от
тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово,
което живее и трае [до века].
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....1.И кажи: “О, неверници!”
6.Вашата вяра (религия) си е за вас, моята вяра
(религия) си е за мен.”
Бележка: Според Библията никой не може да бъде
роден Християнин; само тези, които са “преродени”
от Светия Дух ще влязат в Царството Божие.Но ако
някой е роден с баща Мюсюлманин автоматично се
счита, че е Мюсюлманин по рождение.

111.*
Зависи ли спасението на човека от неговите дела?
(Ameller)
Библиятане/ даКорана
Римляни 4:2.....Защото ако Авраам се е оправдал от
дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога.
Ефесяни 2:8-9.....8.Защото по благодат сте спасени
чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;
9.не чрез дела, за да се не похвали никой.
Тит 3:5-6.....5.Той ни спаси не чрез праведни
дела, които ние сме сторили, но по Своята милост
чрез окъпването, сиреч, новорождението и
обновяването на Светия Дух 6.когото изля изобилно
върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител
------------------------------------------------Hud 11:114*....Наистина добрините премахват злините.
Ankebut 29:7*.....А вярващите и вършещите
праведни дела, несъмнено ще покрием лошите им
постъпки и ще ги възнаградим с по-хубаво от това,
което са вършили.

112.
Бил ли е основан Божият план за спасение на
човечеството чрез откуп,или изкупуване чрез кръв?
(Kefaret)
Библиятада/ неКорана
Левит 17:11....Защото живота на тялото е в
кръвта, която Аз ви дадох да правите
умилостивение на олтара за душите си; защото
кръвта е, която, по силата на живота, който е в
нея, прави умилостивение.
Евреи 9:12 & 22.....12. със Собствената Си кръв…
придоби за нас вечно изкупление.22.И почти мога
да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и
без проливането на кръв няма прощение.
------------------------------------------------Bakara 2:48*....И бойте се от Деня, в който никой
не ще плати вместо друг и не ще се приеме (от
никого) застъпничество, и не ще се вземе от
никого откуп, и никому не ще се помогне.
Hajj 22:37*.....И нито месото им, нито тяхната
кръв ще стигне до Аллах, а само вашата таква
(отдаденост) ще стигне до Него.

113.
Вярно ли е,че Божието спасение може да се
придобие чрез благодат и чрез вяра в принесеното
в жертва Божие Агне?
Библията
да/ неКорана
Йоан 1:29.....На следния ден Иоан вижда Исуса, че
иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който
носи греха на света!
Римляни 3:24-28.....24.а с Неговата благост се
оправдават даром чрез изкуплението, което е в
Христа Исуса, 25.Когото Бог постави за
умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра…
28.И така, ние заключаваме, че човек се оправдава
чрез вяра, без делата на закона.
Ефесяни 1:7.....в Когото имаме изкуплението си
чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни,
според богатството на Неговата благодат.
Ефесяни 2:8.....Защото по благодат сте спасени
чрез вяра…
-----------------------------------------------En’am 6:164.....Всяка душа придобива единствено за
себе си, никой съгрешил не ще носи греха на друг.
İsra 17:15*.....Никой натоварен, не ще носи товара
(греха) на друг.
Nejm 53:38*....И наистина никой прегрешил не ще носи
греха на друг.

114.
Вярно ли ,че за да придобие вечен живот ,човек е
длъжен да чуе Евангелието на Христос, и да Го
приеме като Господ и Спасител?
Библиятада/ неКорана
Римляни 10:9-10 & 17.....9.Защото, ако изповядаш
с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със
сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще
се спасиш. 10.Защото със сърце вярва човек и се
оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.
17.И тъй, вярването е от слушане, а слушането от Христовото слово.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....119.И наистина Ние те
изпратихме с истината, като благовестител и
предупредител… 120.И не ще са доволни от теб нито
юдеите, нито християните, докато не последваш
тяхната вяра. Кажи: “Несъмнено сливането с Аллах
– това е напътствието на Аллах.”

115.*
Признато ли е,че единствения път към Вечен Живот
е само чрез вяря в Господ Исус Христос?
Библиятада/ неКорана
Йоан 11:25.....Исус й рече: Аз съм възкресението
и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще
живее;и никой, който е жив и вярва в Мене, няма
да умре до века.
Йоан 17:3.....А това е вечен живот, да познаят
Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото
си изпратил.
----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19.Ислямът е религията при
Аллах. Дарените с Писанието изпаднаха в
разногласие, след като знанието дойде при тях,
заради злобата помежду им... 20.А ако са ги
отдали, то тогава са от напътените, а ако се
отвърнат - твой дълг е само да ги известиш.

116.
Нужно ли е водно кръщение за вярвящите днес?
Библиятада/ неКорана
Матей 28:19-20.....19.Исус... Даде Ми се всяка
власт на небето и на земята.20.Идете, прочее,
научете всичките народи, и кръщавайте ги в името
на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да
пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с
вас през, всичките дни до свършека на века.
Марко 16:16.....Който повярва и се кръсти ще бъде
спасен.
Деяния 2:38.....А Петър им рече: Покайте се, и
всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово
за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя
дар, Светия Дух.
Деяния 22:16.....И сега защо се бавиш? Стани,
кръсти се и се умий от греховете си, и призови
Неговото име.
------------------------------------------------Бележка: Няма стихове от Корана, в които да се
говори за воден баптизъм.

117.

Необходимо ли е вярвящите мъже днес (в наше
време) да се обрязват?
Библиятане/ даКорана
Деяния 15:5-11.....5.Нужно е да се обрязват
езичниците...
1 Коринтяни 7:18 & 20.....18.Обрязан ли е бил
призован някой във вярата, да не крие
обрязването. Необрязан ли е бил някой призован,
да се не обрязва... 20.Всеки нека си остава в
това звание, в което е бил призован във вярата.
Галатяни 5:2....Ето, аз, Павел, ви казвам, че,
ако се обрязвате, Христос никак няма да ви
ползува.
Галатяни 5:6.....Понеже в Христа Исуса нито
обрязването има някаква сила, нито необрязването,
но вяра, която действува чрез любов.
------------------------------------------------Nahl 16:123*....После ти разкрихме да последваш
религията (вярата) на Ибрахим...
Бележка: В Исляма, обрязването се счита за част
от религията на Авраами по този начин
задължително за мюсюлманите. Това може също да
бъде видяно в Хадит: Букари 1252, Фатих ал-Бари
6:388; и Muslim 4:2370.

118.

Има ли стихове,които казват „бъдете святи”, и
святостта предпоставка ли е за попадането в Рая?
Библиятада/ неКорана
Левит 11:44.....Защото Аз съм Иеова, вашият Бог;
осветете се, прочее, и бъдете свети, понеже Аз
съм свет.
1 Коринтяни 3:16-17.....16.Не знаете ли, че сте
храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? 17.
защото Божият храм е свет, който храм сте вие.
Евреи 12:14.....Търсете мир с всички и онова
освещение, без което никой няма да види Господа.
1 Петрово 1:15-16.....15. но, както е свет Тоя,
Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в
цялото си държане; 16.защото е писано: "Бъдете
свети, понеже Аз съм свет".
Откровение 22:11.....и светият нека бъде и за
напред свет.
------------------------------------------------Бележка: Няма стихове в Корана, които да карат
хората да бъдат свети или да покаже, че те могат
да бъдат такива.

119.
Могат ли хората по собственна воля и приемане на
лично решение да станат Божии чада?
Библиятада/ неКорана
Йоан 1:12.....А на ония, които Го приеха, даде
право да станат Божии чада.
Римляни 8:14 & 16.....14.Понеже които се
управляват от Божия Дух, те са Божии синове...
16.Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия
дух, че сме Божии чада.
Галатяни 3:26.....Защото всички сте Божии чада
чрез вяра в Исуса Христа.
Евреи 12:5.....И сте забравили увещанието... като
синове: - "Сине мой, не презирай наказанието на
Господа, Нито да ослабваш, когато те изобличава Той;
------------------------------------------------Maide 5:18*.....И рекоха юдеите и християните:
“Ние сме синове на Аллах и Негови любимци.” Кажи
им: “А защо ви измъчва тогава Той заради грехове
ви? Не, вие сте само създания (хора) от онези,
които е създал.

120.*
Предопределена ли е съдбата на човека? (Kader /
Kısmet)
Библиятане/ даКорана
Второзаконие 11:26-27.....26.Ето, днес поставям
пред вас благословение и проклетия.
27.благословението, ако слушате заповедите...
Второзаконие 30:19.....положих пред вас живота и
смъртта, благословението и проклетията; за това,
изберете живота.
Iosua 24:15.....изберете си днес на кого ще
служите... но аз и моят дом ще служим на Господа.
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Кажи “Не ни сполита нищо, освен
това, което Аллах е предписал”.
Kasas 28:68.....Не е техен изборът.
Ahzab 33:38*.....Повелята на Аллах е само една
предопределена (сбъдваща се) съдба.
Бележка: Между Христианските Arminians биха
казали “Не”; но Клавинистите биха казали “Да”.

121.
За да попаднат хората в Рая или ада ,ще се
поставят ли на кантар,ще бъдат ли премерени
техните добри и лоши дела? (Terazi)
Библиятане/ даКорана
Ефесяни 2:8-9.....8.Защото по благодат сте спасени
чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;
9.не чрез дела, за да се не похвали никой.
Тит 3:4-5.....4.Но когато се яви благостта на
Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към
човеците 5.Той ни спаси не чрез праведни дела,
които ние сме сторили, но по Своята милост.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....8. Чиито везни (благодеяния) натежат
- тези са сполучилите. 9. А чиито везни (благодеяния)
са по-леки - те са, които заради това, че прегазиха
Нашите знамения погубиха душите си.
Mü’minun 23:102-103*.....102. Тогава, чиито везни
(добрини) натежат, тези са сполучилите. 103. А на
тези , чиито везни (добрини) олекнат, те са
погубилите душите си и те ще пребивават вечно в Ада.

122.*
Нужно ли е човек да се роди отново,(свише,от
горе),за да попадне в Рая?
Библиятада/ неКорана
Йоан 1:12-13.....12.А на ония, които Го приеха,
даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия,
които вярват в Неговото име; 13.които се родиха
не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка
похот, но от Бога.
Йоан 3:3......Исус в отговор му рече: Истина,
истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не
може да види Божието царство.
2 Коринтяни 5:17.....За туй, ако е някой в
Христа, той е ново създание; старото премина;
ето, [всичко] стана ново.
1 Петрово 1:23.....тъй като се възродихте, не от
тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово,
което живее и трае [до века].
------------------------------------------------Бележка: Корана не споменава нищо за нуждата от
духовно прераждане или да бъдеш “прероден”.

123.*
Обещава ли Бог на истинските хрисияни Бечен
живот?
Библиятада / даКорана
Йоан 3:36....Който вярва в Сина има вечен живот;
Йоан 5:24.....Истина, истина ви казвам, който
слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е
пратил, има вечен живот.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55. Когато Аллах
рече: “О, Иса (Исус), Аз ще те прибера и ще те
въздигна при Мен, и ще те пречистя от
неверниците, и до Деня на възкресението ще сторя
онези, които те последваха, над онези, които не
повярваха... 113. Сред хората на Писанието има и
праведна общност... 115. Каквото и добро да
сторят, не ще им се отрече.
Maide 5:47 & 69*.....47. притежателите на
Евангелиетода отсъждат според онова, което Аллах
е низпослал в него. 69. Несъмнено, за вярващите и
за онези от юдеите, сабеите и християните, които
повярват в Аллах и в Сетния Ден, и вършат
праведни дела, наистина за тях не ще има страх.

Бъдещето
124.*

Думата „пророк” в Свещеното Писание има основен
смисъл ”предсказател на бъдещето”? (Nebi)
Библиятада/ неКорана
1 Царе 9:9.....(В старо време в Израиля, когато
някой отиваше да се допита до Бога, думаше така:
Елате да идем при гледача; защото оня, който се
нарича пророк, се наричаше по-напред гледач).
Откровение 19:10.....защото духът на
пророчеството е да свидетелствуваме за Исуса.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188*.....158. Вярвайте в Аллах и в
Неговия Пратеник, неграмотния Пророк... 188. Аз
съм само предупредител и благовестител за хора
вярващи (желаещи).
Ahkaf 46:9*.....“И аз не съм изкарал наяве нещо
различно от другите пратеници”. И не знамкакво ще
стане нито с мен, нито с вас. Аз следвам само
каквото ми бъде разкрито. И аз съм само един явен
предупредител”.

125.*
Описват ли се в Свешенното Писание, събитията,
които ще бедат в последното време в света,?
(Gayb Haber)
Библиятада/ неКорана
Матей 24:3, 14 & 25.....3. Кажи ни, кога ще бъде
това? И какъв ще бъде белегът на Твоето
пришествие и за свършека на века? 14.И това
благовестие на царството ще бъде проповядвано по
цялата вселена за свидетелство на всичките
народи; и тогава ще дойде свършекът. 25.Ето
предсказах ви.
Откровение 1:1.....Откровението от Исуса Христа,
което му даде Бог, за да покаже на слугите Си
онова, което има да стане скоро.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Кажи им: “Не ви казвам, че при мен
са съкровищниците на Аллах, нито знам неведомото,
и не ви казвам, че съм ангел. Аз следвам
единствено онова, което ми се разкрива.”

126.
Има ли стихове,които предричат за идването на
силен сатанински световен диктатор в света в
последните дни? (Antichrist / Mehdi)
Библиятада/ неКорана
Матей 24:21-25.....23.не вярвайте. 24. защото ще
се появят лъжехристи, и лъжепророци
2 Солунци 2:7-9.....8.и тогава ще се яви
беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха
на устата Си... 9.тогава, чието идване се дължи
на действието на сатана...
1 Йоаново 2:18.....Дечица, последно време е;
защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже
сега има много антихристи, от това знаем, че е
последно време.
Откровение 6:1-2.....2.И видях, и ето бял кон; и
яздещият на него имаше лък; и даде му се корона и
той излезе побеждаващ и да победи.
------------------------------------------------Бележка: Корана не споменава идването на
Антихриста или на Мехди.

127.*
Вярно ли е ,че в съдния ден,Бог ще съди всеки
човек,за да определи мястото му в Рая или Ада за
вечността? (Ahiret Günü)
Библията
да / даКорана
Евреи 9:27.....И тъй като е определено на човеците
веднъж да умрат, а след това настава съд.
2 Петрово 2:9.....то знае Господ как да избави
благочестивите от напаст, а неправедните да държи
под наказание за съдния ден.
Откровение 20:11-15.....12. и мъртвите бидоха
съдени... 15.И ако някой не се намери записан в
книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.
------------------------------------------------Bakara 2:113*.....И вече Аллах ще отсъди помежду
им в Деня на възкресението за онова, по което са
в разногласие.
Al-i İmran 3:185*.....Всяка душа ще вкуси смъртта
и вашите награди (равносметката за делата ви)
напълно ще ви се изплатят в Деня на
възкресението.

128.*
Вярно ли е,че всеки човек за определено време ще
бъде мъчен в Ада?
Библията
не/ даКорана
Йоан 5:24.....Истина, истина ви казвам, който
слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е
пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд,
но е преминал от смъртта в живота.
Римляни 8:1.....Сега прочее, няма никакво
осъждане на тия, които са в Христа Исуса.
1 Солунци 5:9.....Защото Бог ни е определил не на
гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ
Исус Христос.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....Който бъде отдалечен от Огъня
и бъде въведен в Рая...
Meryem 19:70-72*.....70. Най-добре Ние знаем кои
заслужават да горят там.71. И всеки от вас
(всички до един) ще минете през Ада. Това е
окончателна присъда от твоя Господ. 72.После Ние
ще спасим богобоязливите (които се бояха да не
изгубят милостта на Аллах) и ще оставим там на
колене угнетителите.

129.*
Попаднал веднъж в Ада,човек има ли възможност да
излезе от там и да отиде в Рая?
Библиятане/ даКорана
Матей 25:41 & 46.....41.Тогава ще рече и на тия,
които са от лявата Му страна: Идете си от Мене,
вие проклети, във вечния огън, приготвен за
дявола и за неговите ангели... 46.И тия ще отидат
във вечно наказание...
Лука 16:25-26.....25.Но Авраам рече: Синко,
спомни си, че ти си получил своите блага приживе,
така и Лазар злините; но сега той тук се утешава,
а ти се мъчиш. 26. между нас и вас е утвърдена
голяма бездна, така, че ония, които биха искали
да минат оттук към вас, да не могат, нито пък
оттам да преминат към нас.
------------------------------------------------En’am 6:128*.....Той ще рече: “Огънят е вашето
обиталище вече, там ще пребивавате вечно, освен
това, което Аллах е пожелал (да погуби ада).”
Hud 11:106-107*.....106. Онези, които са злочести
ще бъдат в Огъня... 107. Там ще пребивават
вечно...освен ако не пожелае твоят Господ.

130.
След възкресението,хората ще имат ли тела
състоящи от кости,плът и кръв?
Библиятане/ даКорана
1 Коринтяни 15:35-50.....35.Но някой ще рече: Как
се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще
дойдат?44.сее се одушевено тяло, възкръсва
духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и
духовно тяло… 50. А това казвам, братя, че плът и
кръв не могат да наследят Божието царство.
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259*.....25.Там за тях има пречисти
съпруги и те там ще пребивават вечно… 259. как ги
подреждаме, после ги обличаме в плът
Zuhruf 43:70.....Влезте в Рая, вие и съпругите
ви, възрадвани!
Vakia 56:35-38.....35.И сътворихме(създадохме) ги Ние
наистина с ново (прекрасно) сътворяване. 36.И
отредихме ги да са девици.
Nebe 78:33*.....И красиви девствени връстнички.

131.*
Ще има ли интимни отношения между мъжете и жените
в Рая? (Houris)
Библията
не / да Корана
Матей 22:28-33.....28. И тъй, във възкресението
на кого от седмината ще бъде жена? защото те
всички я имаха. 29. А Исус в отговор им рече:
Заблуждавате се, като не знаете писанията нито
Божията сила. 30. Защото във възкресението нито
се женят, нито се омъжват, но са като [[Божии]]
ангели на небето.
1 Коринтяни 15:50....А това казвам, братя, че
плът и кръв не могат да наследят Божието царство,
нито тленното наследява нетленното.
------------------------------------------------Tur 52:20.... Облегнати на подредени престоли...
И ще им дадем за съпруги хубавици с големи очи.
Rahman 55:55-56, 70-72*.....55. Та кои блага на
вашия Господ взимате за лъжа? 56. Има там жени с
целомъдрен поглед, недокоснати нито от човек преди
тях, нито от джин. 70. Там има добродетелни и
прекрасни жени. 72. хубавици, пазени в шатри

132.
Счита ли се Вселенската Църква за „Невястата на
Христа”?
Библията
да / не Корана
Ефесяни 5:23, 25, & 32.....32. Тая тайна е
голяма; но аз говоря [това] за Христа и за
църквата.
Откровение 19:7.....Нека се радваме и се веселим
и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата
на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.
Откровение 21:9..... Дойди, ще ти покажа
невестата, жената на Агнето.
Откровение 22:17..... И Духът и невестата казват:
Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е
жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром
водата на живота.
------------------------------------------------Бележка: Корана само споменава Църквата веднъж и
не споменава “Булката на Христа”: Хадж 22:40.

Практически въпросиза живота
133.
Иска ли Бог днес вяващите хора да живеят под
закон? (Shari’at)
Библиятане/ даКорана
Римляни 6:14.....Защото грехът няма да ви владее,
понеже не сте под закон, а под благодат.
Римляни 10:4.....Понеже Христос изпълнява целта
на закона, да се оправдае всеки, който вярва.
Галатяни 3:11 & 25.....11.А че никой не се
оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това,
"че праведният чрез вяра ще живее"… 25.Но след
идването на вярата не сме вече под детеводител.
------------------------------------------------Maide 5:48*.....За всеки от вас сторихме (един)
закон и отворен път.
Jathiyah 45:18*.....После в повелята на (Аллах) ти
отредихме да си върху закона. Тогава следвай го…

134.
Забранено ли е на вярвящите да пият вино?
Библиятане/ даКорана
Лука 7:34-35.....34.Дойде Човешкият Син, който яде и
пие, и казвате: Ето, човек лаком и винопиец, приятел
на бирниците и на грешниците. 35.Но пак мъдростта се
оправдава от всичките си чада.
Йоан 2:1-11.....Исус им казва: Напълнете делвите
с вода… сега превърната на вино
1 Тимотей 5:23.....Не пий вече само вода, но
употребявай малко вино за стомаха си и за честите
си боледувания.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Питат те за виното и за игрите на
късмет. Кажи им: “В тях има и голям грях, и изгода
за хората, но грехът им е по-голям от изгодата.”
Maide 5:90-91*.....90.О, вярващи, виното, играта
на късмет, идолите и магьосничеството (маговете,
екстрасенсите, йогата, трансцеденталната
медитация и др.) са мръсни дела на сатаната.
Странете се (стойте далече) от тях, за да
сполучите!91.Не вие все още не сте престанали да
ги вършите?

135.
Употребата на свинско месо грях ли е?
Библиятане/ даКорана
Деяния 10:13-15.....13.И дойде глас към него:
Стани, Петре, заколи и яж. 15.И пак дойде към
него втори път глас: Което Бог е очистил, ти за
мръсно го не считай.
1 Коринтяни 10:25.....Всичко, що се продава на
месарницата, яжте без да изпитвате за него заради
съвестта си;
Колосяни 2:16.....И тъй, никой да ви не осъжда за
това, което ядете, или което пиете…
------------------------------------------------Maide 5:3*.....Под възбрана за вас са мършата,
кръвта, свинското месо…
En’am 6:145*.....Кажи им: “Сред онова, което ми
бе разкрито, не намирам храна под възбрана за
хранещия се, освен ако е мърша или пролята кръв,
или свинско месо, което несъмнено е нечисто.“

136.
Очаквя ли Бог днес вярвящите да спазват поста?
Библиятада / даКорана
Иоил 2:12.....Но, казва Господ, даже и сега се
обърнете към Мене С цялото си сърце, С пост, с
плач, и с ридание;
Матей 6:17-18.....А ти, когато постиш, помажи
главата си и умий лицето си.
Марко 2:20.....Ще дойдат, обаче, дни, когато
младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава, през
ония дни, ще постят.
1 Коринтяни 7:5.....Не лишавайте един друг от
съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие
за малко време… и пак бъдете заедно…
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....183.О, вярващи,
предписано ви е говеенето, както бе предписано и
за онези преди вас… 185.Рамадан е месецът, през
който беше низпослан Коранът като напътствие за
хората… Който от вас се окаже в този месец, да
говее през него, а който е болен или на път да
се издължи в други дни.
Ahzab 33:35*.....За истинските мюсюлмани – мъже и
жени (отдадени на Аллах)… пазещите честта си мъже
и жени… Аллах е приготвил опрощение и огромна
награда.

137.
Иска ли Бог днес хората да се молят и постят
показно?
Библиятане/ даКорана
Матей 6:5-8.....6.А ти, когато се молиш, влез във
вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата,
помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти,
Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].
Матей 6:16-18.....16.А когато постите… 18.за да
те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти,
Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно,
ще ти въздаде [на яве].
------------------------------------------------Nisa 4:103*....И когато завършите молитвата,
споменавайте Аллах (последователно изричайте
името на Господ) прави, седнали и легнали (на
една страна)!
Jumah 62:9*.....О, вярващи, щом се призове за
молитвата в петъчния ден, устремете се към
споменаването на Аллах и оставете търговията! Ето
това е най-доброто за вас, само да знаехте.

138.*
Желае ли Бог, хората в течение на 30 дни да
постят,като не приемат храна и вода през деня, а
през цялатя нощ да не престават да ядят и пият?
(Ramadan)
Библиятане/ даКорана
Исая 58:3.....6.Не това ли е постът, който Аз съм
избрал, - Да развързваш несправедливите окови, Да
разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на
свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот?
Матей 6:16-18.....16.А когато постите… 18.за да
те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти,
Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно,
ще ти въздаде [на яве].
------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....183.О, вярващи, предписано
ви е говеенето, както бе предписано и за онези
преди вас… 185.Рамадан е месецът… Който от вас се
окаже в този месец, да говее през него, а който е
болен или на път да се издължи в други дни.Аллах
иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да
завършите докрай определените дни.

139.
Очаква ли Бог вярвящите да дават десятък и
милистиня?(Zekat)
Библиятада / даКорана
Малахия 3:8-10.....8.Ще краде ли човек Бога? Вие
обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те
крадем? В десетъците и в приносите.
Матей 6:3.....А когато ти правиш милостиня, нека
левицата ти не узнае какво прави десницата ти;
Матей 19:21-23.....21.Исус му рече: Ако искаш да
бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и дай на
сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата;
дойди и Ме следвай.
Лука 11:41.....По-добре чистете вътрешното; и
ето, всичко ще ви бъде чисто.
------------------------------------------------Bakara 2:177*.....и да отслужва молитвата, и да
дава милостинята закат.
Tevbe 9:103-104*.....103.Вземи от техните имоти
милостиня… 104.Аллах приема покаянията.
Mu’minun 23:1 & 4.....1.Вярващите са спасените…
4.И дават закат.

140.
Желае ли Бог да чува звучни молитви всвки ден по
пет пъти в едно и също време? (Namaz)
Библиятане/ даКорана
Матей 6:7.....А когато се молите, не говорете
излишни думи, както езичниците; защото те мислят
че ще бъдат послушани заради многото си говорене.
Йоан 4:24.....Бог е дух; и ония, които Му се
покланят, с дух и истина трябва да се покланят.
------------------------------------------------Bakara 2:45....И искайте помощта (специалната помощ)
от (Аллах) с търпение и молитва!
Hud 11:114.....И отслужвай молитвата сутрин и
вечер, и през нощта!
İsra 17:78*.....Отслужвай молитвата намаз от
захождането на слънцето до мрака на нощта, и
утринната молитва! Утринната молитва се
засвидетелства.

141.
Дал ли е Бог заповед на вярвящите,поне веднъж в
живота си да извършат поклонение свято място?
(Hajj)
Библиятане/ даКорана
Матей 24:24-26.....26.Прочее, ако ви кажат: Ето,
Той е в пустинята; не излизайте.
Йоан 4:19-24.....21.Казва й Исус: Жено вярвай Ме, че
иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в Ерусалим
ще се покланяте на Отца. 24.Бог е дух; и ония, които
Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....И довършвайте поклонението хадж
, и поклонението умра в името на Аллах!
Al-i İmran 3:97*.....И дълг към Аллах е поклонението
хадж за хората, които имат възможност.

142.
Иска ли Бог , хората всякя година да заколват
животни? (Kurban)
Библиятане/ даКорана
Псалми 51:16-17.....16.Защото не щеш да Ти
принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни.
17.Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце
съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.
Евреи 9:11-12 & 25-28.....11. Христос…12. но със
Собствената Си кръв придоби за нас вечно
изкупление… 25.и не за да принася Себе Си много
пъти… 28.така и Христос, като биде принесен
веднъж, за да понесе греховете на мнозина…
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....А който от вас е болен или има
страдание по главата (и се налага да се обръсне,
преди жертвеното животно да е стигнало
местоназначението си), тогава да се откупи с говеене
или подаяние, или жертвоприношение.
Hajj 22:28 & 34*.....28.И за да станат свидетели на
облагите (върху тях) и в определени дни да споменават
името на Аллах върху добитъка, който Той им е дал (да
колят курбан). И така яжте от него и нахранете
бедния! 34.И за всяка общност (по отношение на
курбана) отредихме (еднакви) правила - да споменават
името на Аллах над животното…

143.
Ако у мюсулманина възникнат въпроси по отношение
на Библиятя,може ли той да се обърне към юдеите
или християните?
Библиятада / даКорана
1 Петрово 3:15.....Но почитайте със сърцата си
Христа като Господ, като бъдете винаги готови да
отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на
всекиго, който ви пита за вашата надежда.
------------------------------------------------Yunus 10:94*.....И ако се съмняваш в онова, което ти
низпослахме, питай онези, които четоха от Писанието
преди теб! Наистина на теб дойде истината от твоя
Господ. И не бъди от съмняващите се!
Nahl 16:43*.....И Ние преди теб не Сме пратили
(пратеници)… на които Сме дали откровения. А ако не
знаете (ако не можете да разберете), в такъв случай
питайте (учете се) от ехли зикр (онези, които
вследствие на непрекъснатото споменаване на името на
Аллах са станали притежатели на мъдростта).

144.

Ако човек разбере нещо смущаващо от някоя от
Свещенните книги,трябва ли той да избягва
целенаправлени въпроси относно това,което го
смущава,тъй-като отговорът може да не го
удовлетвори?
Библиятане/ даКорана
Деяния 17:11....И беряните бяха по-благородни от
солунците, защото приеха учението без всякакъв
предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да
видят дали това е вярно.
1 Йоаново 4:1....Възлюбени, не вярвайте на всеки
дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога;
защото много лъжепророци излязоха по света.
------------------------------------------------Bakara 2:108*.....Или и вие искате да разпитвате
вашия Пратеник (усъмнявайки се в него), както бе
разпитан и Муса преди? А който подменя вярата с
неверие, вече той се е отклонил от правия път.
Maide 5:101*.....О, вярващи (желаещи да достигнат
и се отдадат на Аллах в земния живот), не питайте
за неща, които ако ви бъдат разкрити, ще ви
навредят! А питате ли за тях, когато се
низпослава Коранът, ще ви бъдат разкрити.
102.Хора преди вас вече питаха за тях, после с
това станаха неверници.

145.
За да се пазбере по-добре Божието Слово, трябвя
ли дя се обръщаме към допълнителни книги“hadis”,zevsir”? (Hadith)
Библиятане/ даКорана
Римляни 3:4.....Да не бъде! но Бог нека бъде
признат за верен, а всеки човек лъжлив, според
както е писано: - "За да се оправдаеш в думите
Си, И да победиш, когато се съдиш".
------------------------------------------------Nejm 52:33*.....33.Или “Сам си го е съчинил!” ли
казват?... 34.Тогава нека донесат слово, подобно на
Него (Корана), ако говорят истината.
Бележка: В Исляма най-използваните и доверени
събирачи на Хадис включват Ибн Ишак (768); Ебу
Давуд (775); Ибн Хишам (833); Мохамед ал-Букари
(870); Сахих Муслим (875); Ибн Майе (886); алТирмиди (892); Ебу Джафер Табери (923); Нито един от
тези мъже не е живял по времето на Мохамед (570-632).

146.
Очаква ли Бог от вярващите съвместно поклонение и
разпространение на вярата?
Библиятада / даКорана
Матей 28:19.....Идете, прочее, научете всичките
народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и
Светия Дух.
2 Коринтяни 5:20.....И тъй от Христова страна сме
посланици, като че Бог чрез нас умолява.
1 Петрово 3:15.....Но почитайте със сърцата си
Христа като Господ, като бъдете винаги готови да
отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на
всекиго, който ви пита за вашата надежда.
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....Той е, Който проводи Своя Пратеник
с напътствието и с правата вяра, за да я въздигне
(да докаже, че това е правата вяра)
Nahl 16:125*.....Призовавай към пътя на твоя Господ
с мъдрост и красноречива поука и спори с тях по
най-хубавия начин!

147.
Иска ли Бог да будат разделени вярвящите на секти
и деноминации?
Библиятане / неКорана
1 Коринтяни 1:10-13.....10.Моля ви се, братя, за
името на нашия Господ Исус Христос, всички да
говорите в съгласие, и да няма раздори между вас,
но да бъдете съвършено съединени в един ум и в
една мисъл.
1 Коринтяни 3:3-4.....3.Понеже и досега сте
плътски; защото, докато има между вас завист и
разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по
човешки? 4.Защото кога един казва: Аз съм Павлов,
а друг: Аз съм Аполосов, не сте ли като човеци
слаби?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103*.....И се хванете всички здраво за
въжето на Аллах, и не се разделяйте.
En’am 6:159*.....Несъмнено, те разединиха религията и
станаха на групи. - Ти нямаш нищо общо с тях. Делото
им принадлежи на Аллах. Той после ще им извести какво
са вършили.

148.
Има ли стихове в Свещеното Писание,които
насърчават хората, да бъдет радостни и весели
,тук на земята?
Библиятада/ неКорана
Псалми 5:11....Така ще се веселят всички, които
се надяват на Тебе; Винаги ще се радват, защото
Ти им си покровител; И ще ликуват в Тебе ония,
които любят Твоето име.
Филипяни 4:4.....Радвайте се всякога в Господа;
пак ще кажа: Радвайте се.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70*.....Влезте в Рая, вие и съпругите
ви, възрадвани!”
İnsan 76:11*.....Но Аллах ги предпази от злото на
този Ден, и им дари щастие и сияние по лицата им.
Бележка: Единствените стихове в Корана, които
говорят за удовлетворение са препратка към живота
след смъртта.

151.*
В съответствие с основната цел на Бога,може ли
мъж да има повече от една жена?
Библиятане/ даКорана
Второзаконие 17:17.....Нито да си взема той много
жени, за да се не отклони сърцето му.
1 Коринтяни 7:2.....нека всеки мъж има своя си
жена, и всяка жена да има свой мъж.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24*....3.И ако ви е страх, по отношение
на справедливостта ви към сираците, встъпвайте в брак
(с позволените ви) с две, три, четири от онези жени,
които харесвате. 24.(Забранено ви е) да се венчавате
с омъжените жени, освен (пленените във война)
пленнички които са ви под ръка.
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21.И кълна се, че у
Пратеника на Аллах има великолепен пример за вас… 32.О,
жени на Пророка… 38.И за Пророка няма труност за онова,
което Аллах му е наложил (да изпълни)… 50.И (без зестра
ти е позволена) всяка вярваща жена, ако отдаде душата си
на Пророка и Пророка пожелае да се ожени за нея единствено за теб, а не за другите вярващи.

152.
Ако мъж има пожече от една жена, по едно и също
време,ще може ли да се отнася еднакво към двете?
Библиятане / неКорана
Второзаконие 21:15.....Ако има някой две жени,
едната любима, а другата нелюбима…
Неемия 13:26-27.....26.Не съгреши ли така
израилевият цар Соломон?... когото Бог направи
цар над целия Израил… 27. да ставате престъпници
против нашия Бог, като вземате чужденки жени?
------------------------------------------------Nisa 4:3*.....И ако ви е страх, по отношение на
справедливостта ви към сираците, встъпвайте в
брак (с позволените ви) с две, три, четири от
онези жени, които харесвате. Но ако ви е страх,
че няма да сте справедливи - към тях, тогава се
задоволете само с една или с това, което ви е под
ръка (слугиня). Това е по-правилното за вас, за
да не се отклоните от справедливостта.
Nisa 4:129*....И не ще съумеете да сте
справедливи към жените, дори да се стремите. И не
се увличайте всецяло по една, та да оставите
друга - без грижи (внимание).

153.
Разрешава ли се временен брак? (Mut’a)
Библиятане/ даКорана
Малахия 2:16.....Защото, казва Господ, Израилевия
Бог: Аз мразя напускане, - И онзи, който покрива
дрехите си с насилие, Казва Господ на Силите.
Затова внимавайте в похотите си, Да не би да
постъпвате невярно.
1 Коринтяни 7:10-13.....10.А на жените заръчвам,
и то не аз, но Господ: Жена да не оставя мъжа си…
11.и мъж да не напуща жена си… 12.да не напуща
мъжа си.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Освен това, което е предписано, за вас
е позволено да търсите съпруги, целомъдрено с
имането си, без да правите разврат. А на съпругите,
от които сте се възползвали, дайте в дар
задължителната отплата. И няма прегрешение за вас в
онова, за което се споразумеете след отплатата.
Maide 5:87.....О, вярващи, не възбранявайте
благата, които Аллах ви е разрешил и не
престъпвайте!...

154.
Съгласно Свещените Писания могат ли жените да се
разглеждат като вещи на своите мъже?
Библиятане/ даКорана
1 Петрово 3:7.....Също и вие мъже, живейте
благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и
отдавайте почит на тях като на сънаследници на
дадения чрез благодат живот, за да не става
препятствие на молитвите ви.
Ефесяни 5:25.....Мъже, любете жените си както и
Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея.
----------------------------------------------------Baqara 2:223*.....Вашите жени са като нива за
вас. И отивайте при нивата си, както пожелаете.
Al-i Imran 3:14*.....Разкрасена се показа за
хората любовта към страстите им: към жените и
децата, и струпаните купища от злато и сребро, и
към отбраните коне, и добитъка, и посевите.

155.*
Законно ли ще бъде ако женен мъж спи с робините?
Библиятане/ даКорана
1 Коринтяни 7:23.....С цена сте били купени; не
ставайте роби на човеци.
1 Солунци 4:3-7.....3.Понеже това е Божията воля
- вашето освещение: да се въздържате от блудство;
4.да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд
със светост и почест. 5.не в страстна похот,
както и езичниците, които не знаят Бога.
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....(Забранено ви е) да се венчавате с
омъжените жени, освен (пленените във война)
пленнички които са ви под ръка…
Mü’minun 23:5-6*.....5.И пазят целомъдрието
си. 6.Освен към съпругите си или към
притежаваните от техните десници. Тогава, те не
ще бъдат порицавани.
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22.Освен отслужващите
молитвата… 29.И те са, които пазят честта си…
30.Освен за техните съпруги или за владените от
техните десници. Понеже те не са упреквани.

156.*
Задължени ли са жените,когато излизат на вън от
дома да покриват лицата си с паранджа?
Библиятане/ даКорана
1 Коринтяни 11:15.....но, ако жена оставя косата
си да расте, това е слава за нея, защото косата й
е дадена за покривало.
Галатяни 5:1.....Стойте, прочее, твърдо в
свободата, за която Христос ни освободи, и не се
заплитайте отново в робско иго.
Колосяни 2:16.....защо… се подчинявате на постановления…
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....30.И кажи на вярващите жени да
свеждат поглед… 31.да спускат покривалото върху
пазвата си, и да не показват своите украшения,
освен пред съпрузите си…
Ahzab 33:59*.....О, Пророче, кажи на съпругите си и
на дъщерите си, и на жените на вярващите, да се
покрият (с покривалата си). Това е по-подходящото за
тях, за да бъдат разпознати и да не ги огорчават.

157.
Съгласно Свещените Писания еднакви права ли имат
мъжете и жените?
Библиятада/ неКорана
Второзаконие 16:19.....да не гледаш на лице…
2 Летописи 19:7.....внимавайте в делата си;
защото у Господа нашия Бог няма неправда, нито
лицеприятие, нито дароприятие.
Римляни 2:11.....Понеже Бог не гледа на лице…
Галатяни 2:6 & 28.....6. Бог не гледа на лицето
на човека…
Яков 2:9.....Но ако гледате на лице, грях
правите, и от закона се осъждате като
престъпници.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....228.И жените имат същите
права, каквито и задължения съгласно обичая, но
мъжете са едно стъпало над тях… 282. И вземете за
свидетели двама от вашите мъже, а ако не са
двама, да бъдат мъж и две жени от свидетелите…
Nisa 4:3, 11 &176*.....3.встъпвайте в брак (с
позволените ви) с две, три, четири… 11.на мъжа
(сина) се полага дял, два пъти колкото дяла на
жената (дъщерята).

158.*
Разрешава ли се на мъжа да бие жената?
Библиятане/ даКорана
Ефесяни 5:25-29.....25.Мъже, любете жените си…
29.Защото никой никога не е намразил своето тяло,
но го храни и се грижи за него, както и Христос
за църквата;
Колосяни 3:19.....Мъже, любете жените си и не се
огорчавайте против тях.
1 Петрово 3:7.....Също и вие мъже, живейте
благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд…
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....А онези, от чието непокорство се
страхувате, увещавайте, (после) се отдръпнете от
тях в постелите. Ако продължават (да са
вироглави), удряйте! А покорят ли ви се, не
търсете друго средство срещу тях! Аллах е
всевишен, превелик.

159.*
Може ли Християнин или Мюсулманин да се ожени или
омъжи за човек от дуга вяра?
Библиятане/ даКорана
Второзаконие 7:3-4.....3.да се не жениш между тях…
1 Коринтяни 7:28 & 39.....28. и девица, ако се
омъжи, не съгрешава… 39.Жената е свободна е да се
омъжи за когото ще, само в Господа.
2 Коринтяни 6:14 & 17.....14.Не се впрягайте
заедно с невярващите; защото какво общо имат
правдата и беззаконието или какво общение има
светлината с тъмнината? 17.Затова - "Излезте
изсред тях и отделете се", казва Господ.
------------------------------------------------Maide 5:5*.....Разрешени са ви хубавите и чистите
неща. Храната на дарените с Писанието е разрешена
за вас, и вашата храна е разрешена за тях.
Целомъдрените и свободните жени от вярващите, и
целомъдрените жени от дарените с Писанието преди
вас, ако им дадете техните отплати -с целомъдрие…

160.
Измяната единсвеният повод за развод ли е?
Библиятане/ даКорана
Матей 5:32.....А пък Аз ви казвам, че всеки,
който напусне жена си, освен по причина на
прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и
който се ожени за нея, когато бъде напусната, той
прелюбодействува.
Матей 19:3-9.....9.И казвам ви: Който напусне
жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за
друга, той прелюбодействува; и който се ожени за
нея, когато бъде напусната, прелюбодействува.
------------------------------------------------Bakara 2:231*....А когато сте се развели с
жените… задръжте ги с благо или ги пуснете с
благо!
Tahrim 66:5*.....И ако (той) се разведе с вас,
неговият Господ може да му дари в замяна съпруги,
по-добри от вас, отдадени на Аллах, вярващи,
покорни, разкайващи се, служещи (на Аллах),
говеещи, омъжвани преди и девици.

161.

Единственната цел на Християнина е да бъде
подобен на Христос,а на Мюсулманина да бъде
подобен на Мохамед ли е?
Библиятада / даКорана
Матей 10:24-25.....25.Доста е на ученика да бъде
като учителя си.
Лука 6:40.....Ученикът не е по-горен от учителя
си; а всеки ученик, когато се усъвършенствува ще
бъде като учителя си.
Йоан 14:15 & 23-24.....15.Ако Ме любите, ще пазите
Моите заповеди. 23.Исус в отговор му рече: Ако Ме
люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го
възлюби… 24.Който не Ме люби не пази думите Ми.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*......Кажи им: “Ако обичате Аллах,
последвайте ме и Аллах ще ви заобича, и ще опрости
греховете ви (ще ги превърне в добрини).
Nisa 4:80*....Който се покорява на Пратеника, вече се е
покорил на Аллах.
Ahzab 33:21*.....И кълна се, че у Пратеника на
Аллах има великолепен пример за вас…
Zukhruf 43:63.....Иса (Исус)… Затова се бойте да
не изгубите милостта на Аллах и ми се подчинете.

За врговет и Джихад-а
162.

.Истина ли е ,че според Свещенните
Писания,основната цел на религията е да упражни
сила,за достигането на единна религия?
Библиятане/ даКорана
Лука 17:20-21.....20. Божието царство не иде така
щото да се забелязва; 21.нито ще рекат: Ето тук е!
или Там е! защото, ето Божието царство е всред вас.
Римляни 14:17 & 22.....17.Защото Божието царство
не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в
Светия Дух. 22.Вярата, която имаш за тия неща,
имай я за себе си пред Бога.
------------------------------------------------Tevbe 9:33*.....Той е, Който проводи Своя
Пратеник с напътствието и с правата вяра.
Saf 61:8-9*.....8.Но Аллах ще изпълни (довърши)
Неговата светлина, дори неверниците да възненавиждат
това. 9.Той е, Който изпрати Своя Пратеник с
напътствието (чиито съществени моменти са забравени)
и над всички вероизповедания, за да разясни (да
докаже) истината, за истинската вяра.

163.*
Може ли в религията да става въпрос за
принуждение?
Библиятане / неКорана
2 Тимотей 2:24-25.....24.А Господният слуга не
бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към
всичките, способен да поучава, търпелив; 25.с
кротост да увещава противниците.
Филимон 14.....но без да зная твоето мнение не
искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина
като от принуждение, но самоволна.
------------------------------------------------Bakara 2:256*.....Няма принуда във вярата (в
системата на Аллах).
Al-i İmran 3:20.....А ако са ги отдали, то тогава са
от напътените, а ако се отвърнат - твой дълг е само
да ги известиш.
Kaf 50:45.....Най-добре Ние знаем какво те
изричат. А ти не си за тях принудител. И поучавай
с Корана всеки…

164.*
Поощрявя ли Бог в наши дни вярвящите да водят
Свещена война,докатохората от другите религии не
приемат тяхната вяря? (Jihad)
Библиятане/ даКорана
Римляни 12:17-19.....17.Никому не връщайте зло за
зло; промишлявайте за това, което е добро пред
всичките човеци. 19.Не си отмъстявайте,
възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е
писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще
сторя въздаяние, казва Господ".
Евреи 12:14.....Търсете мир с всички и онова
освещение, без което никой няма да види Господа.
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216*.....190.И се сражавайте по
пътя на Аллах… 191.И ги убивайте там, където ги
сварите… Да заблуждаваш (да сееш развала) е по-тежко,
отколкото да убиваш.
Tevbe 9:29*.....Сражавайте се с онези от дарените
с Писанието, които не вярват в Аллах…

165.
Трябва ли да се убие човек,ако той се окаже от
своятя вяря и премине към друга?
Библиятане/ даКорана
Евреи 3:12–13.....12.Внимавайте братя, да не би
да има в някого от вас нечестиво, невярващо
сърце, което да отстъпи от живия Бог; 13.но
увещавайте се един друг всеки ден, докле още е
"днес", да не би някой от вас да се закорави чрез
измамата на греха.
------------------------------------------------Nisa 4:89*.....А отметнат ли се, хващайте и ги
убивайте, където ги заварите, и не взимайте от
тях нито ближен, нито помощник.
Бележка: Следният цитат на Мохамед относно
отстъпниците от Хадисите: Апостолите на Аллах,
“Който си е сменил Ислямската религия го убийте.”
(Сахих Бухари: Том. 9, Книга 84, No. 57-58, Вж.
Том. 4, Книга 56, No. 808)

166.
Може ли да бъде принуден вярвяш (мюсулманин) да
воювапротив своята жена,семейство,деца?
Библиятане/ даКорана
1 Коринтяни 7:13-24.....13.И жена, която има
невярващ мъж, и той е съгласен да живее с нея, да
не напуща мъжа си.14.Защото невярващият мъж се
освещава чрез жената, и невярващата жена се
освещава чрез брата, своя мъж… 16.Защото отгде
знаеш жено, дали не ще спасиш мъжа си? или отгде
знаеш мъжо, дали не ще спасиш жена си?
------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....И не ще намериш хората, които
вярват в Аллах (желаят преди смъртта да достигнат
Лика на Аллах) и в Сетния ден, да обичат
противящите се на Аллах и на Неговия Пратеник,
дори да са бащите или синовете им, или братята,
или роднините им.
Taghabun 64:14*.....О, вярващи (желаещи да
достигнат Аллах), сред вашите съпруги и деца
имате и врагове, пазете се от тях!

167.
Иска ли Бог днес,вярвящите да убиват хора от
друга вяря,дори ако това е против тяхната съвест?
Библиятане/ даКорана
Деяния 24:16.....Затова и аз се старая да имам всякога
непорочна съвест, и спрямо Бога, и спрямо човеците.
1 Тимотей 1:5.....А целта на това поръчване е
чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра;
------------------------------------------------Bakara 2:216*.....Предписана ви е войната
(битката), дори тя да е трудна за вас (и не ви се
харесва). А когато ви сполети нещо, което не ви
харесва, то е добро за вас, а когато се случи
нещо което обичате, то не е добро за вас.
Enfal 8:17*.....И не вие ги убихте, а Аллах ги уби. И
когато хвърли, не ти хвърли, а Аллах (хвърли). Аллах
подлага вярващите на добро изпитание от Него.

168.
Разглежда ли се борбата против хората от другите
вероизповедания като нещо добро?
Библиятане/ даКорана
Галатяни 5:19-21.....19.А делата на плътта са
явни; те са:… 20.идолопоклонство, чародейство, вражди,
разпри, ревнувания, ярости…21.зависти, пиянства,
пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам,
както ви и предупредих, че които вършат такива работи,
няма да наследят Божието царство.
Яков 4:2 & 8.....1.Отгде произлизат боеве, и
отгде крамоли, между вас? Не от там ли, от вашите
сласти, които воюват в телесните ви части?...
8.Измивайте ръцете си, вие грешни…
------------------------------------------------Tebve 9:41*.....Устремете се към битка и силни и
слаби, и се борете по пътя на Аллах с живота (душите)
си и с всичко, което притежавате! Знайте, че това е
най-доброто за вас.
Ankebut 29:6.....А който се бори, то той само за
собствената си душа се бори.
Saf 61:11*....Вярата към Аллах и Неговия
Пратеник, и борбата по пътя на Аллах със своите
имоти и души. Това е най-доброто за вас, само да
знаехте.

169.
Могъл ли е Бог да вдъхнови Мохамед да започне
многочислени войни за разспространението на
Ислямя?
Библиятане/ даКорана
Йоан 18:36.....Исус отговори: Моето царство не е
от този свят; ако беше царството Ми от този свят,
служителите Ми щяха да се борят.
2 Коринтяни 10:3-5.....3.по плът не воюваме.
4.Защото оръжията, с които воюваме, не са
плътски.
------------------------------------------------1. Битката при Бадр: (Март 624)
Ал-и Имаран 3:13 и 123; Анфал 8:5-19 и 41-44
2. Битката при Ухуд: (март 625)
Ал-и Имран 3:121-122, 3:140 и 165-172
3. Битката при Хендек: (Май 627)
Ахзаб 33:9-12 & 25-27
4. Битката при Худейбие: (Март 628)
Фатах 48:1-3 и 22-27
5. Битката при Мута: (629) Бакара 2:191-193
6. Битката при Хунян: (Август 630)
Тевбе 9:25-27
7. Битката при Тебюк: (630) Тевбе 9:38-40,
42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. Битката при Мека: (630) Тевбе 9:12, Касас
28:85, Саф 61:13, Наср, 110:1-3.

170.
Одобрява
Писания?

ли се войната против хората в Свещените

Библиятане/ даКорана
Римляни 12:18.....ако е възможно, доколкото
зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.
------------------------------------------------Tevbe 9:29*.....Сражавайте се с онези от дарените с
Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден и не
възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са
възбранили, и не изповядват правата вяра, докато не
дадат налога безусловно и с покорство.
Ahzab 33:26*.....И онези от хората на Писанието,
които подкрепяха (неверниците), ги смъкна от
техните крепости и хвърли в сърцата им страх. И
една част ги убивахте, а друга пленявахте.

171.
Има ли стихове в Свещените Писания,където се
каза,че вярвящите трябвя дя започнат агресивня
война? (Jihad)
Библията
не/ даКорана
Ефесяни 6:12.....Защото нашата борба не е срещу
кръв и плът, но срещу началствата, срещу
властите, срещу духовните сили на нечестието в
небесните места.
1 Тимотей 2:1-2.....1.И тъй, увещавам, преди
всичко… 2. за да поминем тих и спокоен живот в
пълно благочестие и сериозност.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77*.....76. Вярващите се сражават по
пътя на Аллах... 77. А когато им бе предписано
сражение... “Господи наш, защо ни предписа
сражение? Защо не ни отсрочи за кратко време?”
Кажи: “Насладата на земния живот е мимолетна, а
отвъдният е най-доброто за онези, които се боят
да не изгубят милостта на Аллах.”
Бележка: “Джихада” или борбата е най-голямата
тема в Корана: 139 стиха от 6,236 = 1 на всеки 45
стиха в Корана са стихове, свързани с война!
Агресивно водене на битка е преподавана в Покаяние
Тевбе 9:29 & 123.

172.
Има ли стихове,с които вярвящите се поощрявят да
крадат и ограбват хората от друга вяра?
Библиятане/ даКорана
Битие 14:23.....няма да взема нищо от твоето, ни
конец ни ремик за обуща, да не би да речеш: Аз
обогатих Аврама.
Изход 20:15 & 17.....15.Не кради... 17.Не
пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай
жената на ближния си...
Ефесяни 4:28.....Който е крал, да не краде вече,
а по-добре да се труди, като върши с ръцете си
нещо полезно, за да има да отделя и на този,
който има нужда.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....1. Питат те за придобитото във
война. Кажи: “Придобитото е на Аллах и на
Пратеника... 41. знайте, че каквото и да
придобиете във война, то една пета от него е за
Аллах и за Пратеника...

173.
Има ли стихове,които поощряват правоверните на
жестоко отношение към враговете?
Библиятане/ даКорана
Еремия 22:3.....Така казва Господ: Извършвайте
правосъдие и правда, И отървавайте обрания от
ръката на насилника; Не онеправдавайте нито
насилвайте Чужденеца, сирачето и вдовицата, И
невинна кръв не проливайте на това място.
2 Тимотей 2:23-25.....24. А Господният слуга не
бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към
всичките, способен да поучава, търпелив; 25.с
кротост да увещава противниците...
------------------------------------------------A’raf 7:4*.....И колко държави погубихме! Нашето
поражение ги застигна нощем или денем, когато отдъхваха.
Enfal 8:12..... Подкрепяйте вярващите (които Ме
желаят) и Аз ще вселя ужас в сърцата на
неверниците. Бийте ги по вратовете, бийте ги по
всичките им крайници!”.
Enfal 8:67..... И не подобава на пророк да има пленници,
докато не е извоювал абсолютна победа на земята.

174.*
Длъжни ли са вярвяшите в наше време да бъдат
отмъстителни?
Библиятане/ даКорана
Матей 5:39.....А пък Аз ви казвам: Не се
противете на злия човек; но, ако те плесне някой
по дясната буза, обърни му и другата.
Римляни 12:19-20.....19. Не си отмъстявайте,
възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е
писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще
сторя въздаяние, казва Господ". 20. Ако е гладен
неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой
го... 21. Не се оставяй да те побеждава злото; но
ти побеждавай злото чрез доброто.
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....А който ви нападне, нападнете го
и вие , толкова, колкото той ви е нападнал!
Shura 42:40-41*.....40. Възмездието за една злина
е злина колкото нея. 41. А който се брани, след
като го угнетят, за тях няма (наказание) вина.

175.*
Ше допусне ли Святият Бог наказанието да изхожда
от грешните хора?
Библиятане/ даКорана
Второзаконие 32:35-36.....35.На Мене принадлежи
възмездието и въздаянието... 36.Защото Господ ще
съди людете Си...
Римляни 2:1-3.....Затова и ти си без извинение, о
човече, който и да си, когато съдиш другиго;
защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш...
Римляни 12:14-18....14. Благославяйте ония, които
ви гонят, благославяйте, и не кълнете... 17.
Никому не връщайте зло за зло...
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....О, улул елбаб (свидетели на
тайните), във възмездието за вас има живот. Дано
по този начин станете притежатели на таква!
Maide 5:45*..... И им предписахме в нея (Тората):
живот за живот, око за око, нос за нос, ухо за
ухо, зъб за зъб, и за раните възмездие,
равносилно на стореното.

176.
Иска ли Бог вярвяшите да проклинат своите
врагове?
Библиятане/ даКорана
Лука 6:27-28.....27.Но на вас, които слушате,
казвам: Обичайте неприятелите си, правете добро
на тия, които ви мразят. 28.благославяйте тия,
които ви кълнат, молете се за тия, които ви
правят пакост.
Яков 3:10.....От същите уста излизат
благословение и проклетия! Братя мои, не трябва
това така да бъде.
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....тях Аллах ги проклина и
проклинащите ги проклинат.
Al-i İmran 3:61*.....А на онзи, който спори с теб
за знанието, което си получил, кажи: “Елате да
извикаме (да се съберем на едно място), нашите
синове и вашите синове, нашите жени и вашите
жени, ние и вие, а после да се помолим и призовем
Аллах за проклятие над лъжците!”

177.*
Вярно ли е,че еврейската нация е проклета от Бог?
Библиятане/ даКорана
Еремия 31:37.....Ако може да се измери небето
горе...Тогава и Аз ще отхвърля цялото Израилево
потомство, За всичко, що са сторили, казва
Господ.
Римляни 11:1-2.....1. И тъй, казвам: Отхвърлил ли
е Бог Своите люде? Да не бъде... 2. Не е
отхвърлил Бог людете Си, които е предузнал.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....88. Да, Аллах ги е проклел,
заради тяхното неверие... 89. Затова проклятието
на Аллах е над неверниците.
Maide 5:12-13*.....12. Аллах бе приел обета от
синовете на Израил... 13. И защото нарушиха своя
обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да
закоравеят.

178.
Тези,които воюват по-добри ли са от тези,които не
воюват?
Библиятане/ даКорана
1 Царе 30:22-24.....23. Но Давид каза: Не бива да
постъпите така, братя мои, с ония неща, които ни
даде Господ, Който ни опази и предаде в ръката...
24.И кой би послушал тия ваши думи? Но какъвто е
делът на участвуващия в боя, такъв ще бъде делът
и на седящия при вещите; по равно ще се делят
користите помежду им.
------------------------------------------------Nisa 4:95*..... Не са равностойни онези от
вярващите, които си седят вкъщи, без да им се
навреди, и онези, които се борят по пътя на Аллах
със своето имане и живот. Аллах отреди на
борещите се със своето имане и живот да са над
седящите.
Tevbe 9:20*..... Онези, които вярват ( желаят да
Го достигнат) и се преселват и се борят по пътя
на Аллах с живота си и всичко, което притежават,
те са на по-висока степен при Аллах и те са
спечелилите.

179.
Поддържат ли Светите Книги войната,като
заявявят,че наказанието в Ада е за тези,които
отбягвят войната? Гарантира ли се вход на
Небето,като възнаграждение,за тези,които воюват и
умират в името на Бога или Аллаха?(Jihad)
Библиятане/ даКорана
Яков 1:20.....защото човешкият гняв не върши
Божията правда...
Яков 4:2 & 8.....1. Отгде произлизат боеве, и
отгде крамоли, между вас? Не от там ли, от вашите
сласти, които воюват в телесните ви части?...
8.Измивайте ръцете си, вие грешни...
------------------------------------------------Nisa 4:77.....“Господи наш, защо ни предписа
сражение?... Кажи: “Насладата на земния живот е
мимолетна, а отвъдният е най-доброто за онези,
които се боят да не изгубят милостта на Аллах.
Fath 48:16*.....Кажи на останалите (по домовете си)
араби бедуини: “Ще бъдете призовани срещу хора с
огромна сила (за борба). Или ще се сражавате с тях,
или те ще се предадат. И ако тогава се подчините на
Аллах, то Той ще ви дари с хубава награда. А ако се
отметнете, както се отметнахте преди, ще ви накаже
Той с болезнено мъчение”.

ЗАИСТОРИЧЕСКИТЕСЪБИТИЯ
180.*
След като Бог е сътворил земята,на седмия ден дал
ли е наредба да се почива,като е дал Сам пример
на хората? (Shabbat)
Библията
да/ неКорана
Изход 20:8-10.....8.Помни съботния ден, за да го
освещаваш. 10.а на седмия ден, който е събота на
Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни
ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти...
Евреи 4:4 & 9-10.....4.Защото нейде си е говорил
за самия ден така: "И почина си Бог на седмия ден
от всичките Си дела"... 9.Следователно, за
Божиите люде остава една съботна почивка.
------------------------------------------------Kaf 50:38*.....И наистина сътворихме Ние небесата
и земята, и всичко между тях в шест дни, без да
Ни засегне умора.

181.
Сътворил ли е Бог хората по свой образ и подобие?
Библиятада/ неКорана
Битие 1:27-28.....26. И Бог каза: Да създадем
човека по Нашия образ, по Наше подобие... 27.И
Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ
го създаде; мъж и жена ги създаде.
1 Коринтяни 11:7.....Защото мъжът не трябва да си
покрива главата, понеже е образ и слава на Бога;
а жената е слава на мъжа.
------------------------------------------------Nisa 4:28*.....А човекът бе сътворен слаб...
İbrahim 14:34....Човек е голям угнетител, голям
неблагодарник (неверник).
Shura 42:11*.....Творецът... Създаде Той за вас
съпруги от вашите души... Няма подобен Нему.
Asr 103:2..... Човекът наистина е в загуба
(заблуда).

182.
Когато Бог изгонва Адам и Ева от Едемската
градина,провъзгласил ли е,че ще има
противоставяне на мъжа и жената?
Библиятане/ даКорана
Битие 3:13-15.....13. И Господ Бог рече на
жената: Що е това, което си сторила? А жената
рече: Змията ме подмами, та ядох. 15. Ще поставя
и вражда между тебе и жената и между твоето
потомство и нейното потомство; то ще ти нарани
главата, а ти ще му нараниш петата.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25*.....23. И рекоха двамата :
“Господи наш, угнетихме душите си и ако Ти не ни
опростиш, и не ни помилваш, ще сме от губещите”.
25. Рече (Аллах): “Там ще живеете, там ще умрете
и от там ще бъдете изведени”.
Taha 20:123..... И рече (Аллах): “И двамата слезте
(долу) от тук ! Всички (вие и станата) като
врагове един на друг!
Бележка: В Библията враждебността, която Бог
произнася не е между Адам и Ева, а между Сатаната
и човечеството.

183.*
По времето на потопа,след като един от синовете
на Ной се дави,спрял ли е Ковчега на Ной на
върха на планината GUDI?
Библиятане/ даКорана
Битие 7:7.....И поради водите на потопа влязоха в
ковчега Ной, синовете му, жена му и снахите му с
него.
Битие 8:4 & 18.....заседна върху Араратските
планини...
Битие 10:1.....Ето потомството на Ноевите синове,
Сима, Хама и Яфета; че и на тях се родиха синове
след потопа.
1 Петрово 3:20.....в Ноевите дни...в който
малцина, тоест, осем души, се избавиха чрез вода.
------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....42. И плава (ковчегът) с тях по
вълни като планини. И Нух призова своя син, който
се бе отлъчил: “Сине мой, качи се с нас и не бъди
с неверниците!” 43. Рече (синът на Нух): “Ще се
кача на планина, която ще ме защити от
водата.”... И ги разделиха вълните и така той бе
от удавените... 44. И (ковчегът) заседна върху
(планината) Джуди...

184.
Било ли е казано,че всички благословения на
потомците на Авраам ще доидат не чрез Исмаил,а
чрез сина на Авраам Исак?
Библията
да/ неКорана
Битие 16:11-12....11. После ангелът Господен й
каза: Ето ти си зачнала, и ще родиш син; да го
наименуваш Исмаил...12.Той ще бъде между
човеците, като див осел; ще дига ръката си против
всекиго и всеки ще дига ръката си против него.
Битие 17:18-21.....21.Но завета Си ще утвърдя с Исаака,
когото Сара ще ти роди до година по това време.
------------------------------------------------Nisa 4:163*.....и дадохме откровение на Ибрахим
(Авраам) и Исмаил... и на Иса (Исус)...
Meryem 19:54*.....Исмаил... Той бе верен в
обещанието си, и бе пратеник-пророк.

185.
Ходил ли е Авраам в Мекка,да принесе жертва на Бога?
Библиятане/ даКорана
1. Ур от Халдейците (Битие 11:31; Действие 7:2-4)
2. Харан
(Битие 12:1-4; Действие 7:4)
3. Дамаск
(Битие 15:2)
4. Сихем
(Битие 12:6, 7)
5. Ветил
(Битие 12:8)
6. Египет
(Битие 12:9-20)
7. Ветил
(Битие 13:1-9)
8. Хеброн
(Битие 13:10-18)
9. Дан
(Битие 14:1-14)
10. Хова
(Битие 14:15, 16)
11. Салем
(Битие 14:17-21)
12. Хеброн
(Битие 15:1-21; 17:1-27, 16:)
13. Герар
(Битие 20:1-18)
14. Вирсавее (Битие 21:1-34)
15. Мория
(Битие 22:1-18)
16. Хеброн
(Битие 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26*.....посочихме на Ибрахим (Аврам)
мястото за Дома... дръж чист Моя Дом за онези,
които го обикалят...
Бележка: Библията показва, че Авраам никога не е
ходил в Мека. Той е починал в Хеброн на възраст от
175 години.

186.
Принася ли Авраам в жертва на Бога единствения си син?
Библиятада/ неКорана
Битие 22:2 & 9-12.....2.И рече Бог: Вземи сега
единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та
иди в местността Мория и принеси го там във
всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....102. И когато порасна, и
достигна възраст да работи с него, той му рече:
“О, сине мой, аз наистина сънувах, как те
жертвам. Какво ще кажеш за това?” И рече(Исмаил):
“О, татко мой, направи, това което ти е повелено!
107. И така му дадохме в замяна (на сина му)
голямо жертвено животно (курбан).
Бележка: В Корана не е упоменато кой от синовете
си Аврам е щял да жертва.

187.
Признат ли е синът на Авраам,Исмаил за пророк?
Библиятане/ даКорана
Битие 16:7-15....8. Агар... 11. После ангелът
Господен й каза: Ето ти си зачнала, и ще родиш
син; да го наименуваш Исмаил... 12. Той ще бъде
между човеците, като див осел; ще дига ръката си
против всекиго и всеки ще дига ръката си против
него...
Галатяни 4:22-31.....22.Защото е писано, че
Авраам имаше двама сина, един от слугинята и един
от свободната; 31.За туй, братя, ние не сме чада
на слугиня, а на свободната.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Ние ти дадохме откровение, както
дадохме и на... Ибрахим (Авраам) и Исмаил...
Meryem 19:54*.....И спомени в Книгата Исмаил! Той
бе верен в обещанието си, и бе пратеник-пророк.

188.
Бил ли е хвърлен в огъня Авраам за това,че не се
е покланял на идолите?
Библиятане/ даКорана
Данаил 3:1-30.....19. Тогава Навуходоносор се
изпълни с ярост, и изгледът на лицето му се
измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, та
проговаряйки заповяда да нагорещят пещта седем
пъти повече отколкото обикновено се нагорещяваше.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71*.....66. Рече им (Ибрахим) (Аврам):
“Нима все още служите на онова, което нито може
да ви помогне, нито да ви навреди, а не служите
на Аллах?... 68. Рекоха: “Ако можете изгорете го
(Ибрахим) (Аврам) и помогнете на своите
божества!” 69. Рекохме Ние на огъня: „Бъди
студен и безопасен за Ибрахим (Аврам)!”
Бележка: В Библията не е Аврам този, който е
хвърлен в огъня, защото не е почитал идолите;
тази история се отнася за Shadrach, Meshach and
Abednego. Ал-Анкабут 29:16-24 &Ас-Саффат 37:83 & 97.

189.
Когато Мойсей е помолил Бог да види неговата
Слава,деиствително ли Бог е позволил на Мойсей да
Му види гърба,като на човек?
Библията
да/ неКорана
Изход 33:18-23.....18.Тогава рече Моисей: Покажи
ми, моля, славата Си. 22. и когато минава славата
Ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата, и
ще те прикрия с ръката Си догде премина. 23.после
ще дигна ръката Си, и ще Ме видиш изотдире; но
Лицето Ми няма да се види.
------------------------------------------------A'raf 7:143*..... И когато Муса дойде за определеното
от Нас време, и неговият Господ разговаря с него,
рече: “Господи, покажи ми се, да Те погледна!” Рече:
“Не ще Ме видиш (с очите на физическото си тяло), ала
погледни към Планината! И ако се задържи на мястото
си, ще Ме видиш.” А когато неговият Господ се прояви
на Планината, Той я срина на прах. И припадна Муса
поразен. А когато се опомни, рече: “Пречист си Ти!
Разкайвам се пред Теб. Аз съм първият вярващ.”

190.*
Хаман,фараонът и Мойсей са живяли по едно и също
време?
Библията
не/ даКорана
Изход 2:9-10.....9.И Фараоновата дъщеря й рече: Вземи
това дете та ми го отдой, и аз ще ти заплатя... 10. И
наименува го Моисей {Т. е., Извлечен из вода.}:
Понеже, каза тя, извлякох го от водата.
Естир 3:1.....След това, цар Асуир повиши Амана,
сина на агагеца Амидата, въздигна го, и постави
стола му над столовете на всичките първенци,
които бяха около него.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. И наистина, Муса
(Моисей) го изпратихме с Нашите знамения и с явен
довод (доказателство, писание, чудо). 24. При
Фараона и Хаман... 36. И рече Фараонът: “О,
Хаман, построй ми кула, за да достигна до
пътищата (целите)”.
Бележка: Мойсей и Фараон са живели около 1450 г.
пр.хр.; Но Хаман в книгата на Естер е живял 1000
години по-късно по времето на Асуир (Крал Ксеркс) 486474 пр. хр.

191.
Заповядал ли е Бог да се празнува празника
Пасха,в памет на това,че израелския народ е бил
спасен, от египтяните,и за това,че са били
спасени първенците от Ангела на смъртта?
Библиятада/ неКорана
Изход 12:1-24.....12. Защото в оная нощ ще мина през
Египетската земя, и ще поразя всяко първородно в
Египетската земя... 14. и ще го пазите като празник
на Господа във всичките си поколения.
Матей 26:17-19....А в първия ден на празника на
безквасните хлябове учениците отидоха при Исуса и
рекоха: Где искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата?
------------------------------------------------Isra 17:101*..... И вече дадохме на Муса девет
ясни знамения. И питай синовете на Израил как той
дойде при тях и Фараонът му рече: “О, Муса мисля,
че ти наистина си омагьосан.”
Neml 27:12*..... Това е едно от деветте знамения
(чудеса) за Фараона и неговите хора... И когато
Нашите знамения станаха очевидни за тях, рекоха:
“Това е една явна магия.”

192.
Преди поход на война,говорил ли е Талут (Саул)на
войниците как трябва да се пие вода?
Библиятане/ даКорана
Юдаcători 7:2-6.....5. И той, заведе людете при
водата; и Господ каза на Гедеона: Всеки, който
полочи с езика си от водата, както лочи куче,
него да поставиш отделно, така и всеки, който се
наведе на коленете си, за да пие.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....247. И им рече техният
пророк: “Ето, Аллах ви проводи Талут за
владетел.”... 249. И когато Талут потегли с
войските, рече: “Аллах ще ви изпита с една река.
След това, който пие от нея, той не е с мен. С
мен е онзи, който я вкуси само, също и онзи,
който загребе с ръка само една шепа.”
Бележка: В библията не Саул а Гидеон е този, който
тества своите войници по това как пият вода. Саул
е живял по времето на Давид около 1010 < 971 пр.
хр. Но Гидеон е живял сто години преди тях около
1162 < 1122 пр. хр.

193.
Родил ли се е Исус Христос в обора във Витлеем?
Библиятада/ неКорана
Михей 5:2.....А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да
си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От
тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде
владетел в Израиля, Чийто произход е от начало,
от вечността.
Матей 2:1-11.....1.А когато се роди Исус във
Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето,
мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. 3. Като
чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с
него. 5. А те му казаха: Във Витлеем Юдейски,
защото така е писано чрез пророка...
Лука 2:4-16.....4.И тъй, отиде и Иосиф от
Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия
град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше
от дома и рода Давидов) 5. за да се запише с
Мария, която беше сгодена за него, и беше
непразна. 6. И когато бяха там, навършиха се
дните й да роди.
------------------------------------------------Meryem 19:23*.....И родилните болки я доведоха
при ствола на палмата...

194.
Вярно ли е,че трима мъдеци от Изтока,следвяйки
звездата са дошли във Витлеем да се за да се
поклонят на младенеца Исус?
Библията
да/ неКорана
Матей 2:1-11.....1.А когато се роди Исус във
Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето,
мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. 2. И
казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил?
защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме
да му се поклоним... 9. и, ето, звездата, която
бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато
дойде и спря над мястото гдето беше детето.
10.Като видяха звездата, зарадваха се твърде
много. 11. И като влязоха в къщата, видяха детето
с майка му Мария, паднаха и му се поклониха;
------------------------------------------------Бележка: Няма такава история, написана в Корана.

195.
Вярно ли е,че в Свещените писания,легендите и
пиказките на евреите са представени като истински
истории?
Библиятане/ даКорана
1 Тимотей 1:4.....нито да внимават на басни и
безконечни родословия, които спомагат повече за
препирни, а не за Божията спасителна наредба чрез
вяра, така правя и сега
2 Тимотей 4:4.....и, като отвърнат ушите си от
истината, ще се обърнат към басните.
2 Петрово 1:16.....Защото, когато ви обявихме
силата и пришествието на нашия Господ Исус
Христос, ние не следвахме хитро измислени басни,
а бяхме очевидци на Неговото величие.
------------------------------------------------Enfal 8:31*..... И когато им се четат Нашите
знамения, казват:... Това са само легенди на
предишните.
Бележка: За повече обвинения от използване на басните
вижте: Енам 6:25, Нахл 16:24, Мюмюн 23:83, Фуркан
25:4-5, Немл 27:68, Ахаф 46:17, Калем 68:15 и
Мутафифин 83:13.

196.*

Творил ли е чудеса Исус в детството Си?
Библиятане/ даКорана
Лука 3:21-23....21.И когато се кръстиха всичките
люде, като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се
небето 23.И сам Исус беше на около тридесет години…
Йоан 2:9-11.....9. водата, сега превърната на
вино... 11.Това извърши Исус в Кана галилейска
като начало на знаменията Си.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49*..... (Ще им каже така) : “Донесох
ви знамение (чудеса) от вашия Господ. Ще създам
за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и
ще стане птица с позволението на Аллах.
Maide 5:110*.... О, Иса (Исусе), сине на Мария...
подкрепих със Светия дух, та да говориш с хората,
и в люлката, и като възрастен! И как те научих на
Книгата и на Мъдростта, и на Тората, и на
Евангелието. И ето, сътворяваш от глина образ на
птица - с Моето позволение и духваш в нея и
става жива птица. И изцеряваш слепия и
прокажения - с Моето позволение. И ето извеждаш
мъртвите - с Моето позволение.

197.
Вярно ли е ,че седем мъже и едно куче са спали
309 години,и след това се субудили в пещера?
Библиятане/ даКорана
1 Тимотей 4:7....А отхвърляй скверните и
бабешките басни.
Тит 1:14.....и да не дадат внимание на юдейски
басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат
от истината.
2 Тимотей 4:4.....и, като отвърнат ушите си от
истината, ще се обърнат към басните.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....9. Нима смяташ, че разказът за
хората от пещерата и ар-Раким е едно от Нашите
странни знамения?... 25. И прекарали в пещерата
си триста години и още девет.
Бележка: Най-ранната версия на тази история се
появява при Якуб от Сарунг (450-521) и Григорий от
Тур (538-594 сл. хр.) Уикипедия: “Свети седем
отроци в Ефес.”

198.
Вярно ли е,че Соломон,за битка е събрал армия от
духове,хора и птици?
Библиятане/ даКорана
1 Тимотей 4:7....А отхвърляй скверните и
бабешките басни.
2 Тимотей 4:4.....и, като отвърнат ушите си от
истината, ще се обърнат към басните.
2 Петрово 1:16.....Защото, когато ви обявихме
силата и пришествието на нашия Господ Исус
Христос, ние не следвахме хитро измислени басни,
а бяхме очевидци на Неговото величие.
------------------------------------------------Neml 27:17*.....И бяха събрани за Сюлейман войски
от джинове, хора и птици под строй...
Бележка: Историята за Цар Соломон, Обикновената
птица и Кралицата на Шеба в Нелм 27:15-44 е
Еврейска басня взета от II Таргум от Ищер 2-ри
век след хр.

199.
Вярно ли е,че Бог е превъпнал евреите в
маймуни,за това,че не са спазвали Съботата?
Библиятане/ даКорана
1 Тимотей 1:4.....нито да внимават на басни и
безконечни родословия, които спомагат повече за
препирни, а не за Божията спасителна наредба чрез
вяра.
1 Тимотей 4:7....А отхвърляй скверните и
бабешките басни.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....65. И узнахте онези от вас,
които престъпиха (ловуването) в Съботата, и им
рекохме: “Бъдете презрени маймуни!” 66. И така
сторихме (това наказание) за назидание по тяхното
време и след тях и поука за богобоязливите
(притежателите на таква).
Бележка: Юсуф Али в неговите Английски преводи,
Значението на светия Коран, признава, че това е
само басня: стр. 34, бел. 79).

200.
Вярно ли е,че Бог е обешал на Израелския народ,че
филистимската земя ще принадлежи на тях?
Библиятада / даКорана
Езекил 37:21-25.....21.И речи им: Така казва
Господ Иеова: Ето, Аз ще взема израилтяните
изсред народите гдето са отишли, и като ги събера
от всякъде ще ги доведа в земята им; 22. и ще ги
направя един народ в земята, върху Израилевите
планини; 25.Тоже ще живеят в земята, която дадох
на слугата Си Якова, гдето живяха бащите ви; в
нея ще живеят те, чадата им и внуците им до века;
------------------------------------------------Maide 5:20-21*.....20. И когато Муса (Мойсей) рече
на своя народ: “О, народе мой, помнете благодатта
на Аллах към вас, че стори измежду вас пророци и
ви стори владетели, и ви даде, каквото не е дал
на никой от народите! 21. О, народе мой, влезте в
Свещенато място, което Аллах ви отреди...
İsra 17:104*..... И рекохме след него на синовете
на Израил: “Обитавайте земята.
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Деяния 17:11
И[беряните] бяха по-благородни от солунците,
защото приеха учението без всякакъв
предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията
[да видят] дали това е вярно.
1 Тимотей 4:15-16
В това прилежавай, на това се предавай, за
да стане явен на всички твоят напредък.
Внимавай на себе си и на поучението [си],
постоянствувай в това; защото, като правиш
това, ще спасиш и себе си и слушателите си.
2 Тимотей 2:15
Старай се да се представиш одобрен пред
Бога работник, който няма от що да се
срамува, като излагаш право словото на
истината.
Al-i Imran 3:79
Не се е случвало човек, дарен от Аллах с
Писанието и мъдростта, и пророчеството, да
каже на хората: “Бъдете на мен раби, а не
на Аллах!”, а: “Бъдете господни съгласно
Писанието, което сте преподавали и
изучавали!”
Zumar 39:9
Кажи: “Нима са равни онези, които знаят, и
онези, които не знаят? Поучават се само
разумните хора.”
Zuhruf 43:61
61.Той е знак за Часа. И не се съмнявайте в
него, и Ме следвайте! Това е правият път.
(Появата на Иса е знак за настъпването на
Съдния ден.)
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